
VI. 7. 

El ne felejtse 
juniusi bevásárlási igazolványát 

a kiadóhivatalban átvenni 
Szerdin leiár 
a készleívállság befelenlésl 
határideje . 

Legkésőbb 8-án, szerdán kell a textil- és kau-
esukfá.'isndó alá eső áruk után a késjletvált ságot 
a forgalmiadóhivalalnak bejelenteni. A kizárólagos 
nagykereskedőknek és azon iparosoknak, akik-
nek raktárkészletük beszerzési ára 500 pengőnél 
több és akik az általános forga'miadót a rendes 
szabályok szerint, ..vagyis nem átalányban fize-
tik, vagy mint segédnélküii iparosok általános for-
yalmiadó alól mentesek voltak, ovábbá a fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezetek és azon kereske-
dők, akik textíliákat és kaucsukipari termékeket 
esetleg más árukkal is) vegyesen ám í t anak , vagy 
pedig azon kereskedők, akik üzletüket 1931 ok-
tóber 1-je után kezd'ék meg, legkésőbb junius 
8-án kell a raktál kés?letükrö: lel árt a forgalmi 
adóhivatalhoz beterjesz eni, (wntosan kiszámítva, 
hogy mily összegű készletváltságot tartoznak le-
róni. 

Azon kicsinyben, vagy kicsinyben és nagyban 
elárusító kereskedők, akik a készíetváltság fejében 
a november, december, január, február hónapok-
ban fizetett forgalmiadó összeget tartoznak készlet-
váltság tejében megfizetni, szintén legkésőbb j u-
J t l a s 8-án t a r t o z n a k í r á s b a n a forgalmi-
adóhivatalnak bejelenteni, hogy a fenti hónapok-
ban mennyi forgalmiadót fizetlek és igy mennyi 
készletváltságot tartoznak fizetni és hogy foglal-
koznak-e fonál (cérna) eladásával is és hogy a 
májas havi áruforgalom értékéből a fonálra eső 
rész 80 százalékon felül, vagy aluf van-e. A ki-
zárólag kaucsukipari termékekkel foglalkozók fel-
tétlenül Teltárt kötelesek legkésőbb R-án beter-
jeszteni és • készletváltságot pontosan kiszámi-

— BefefczMOtt a gyermekápolási kwriH. Két 
hónappal ezelőtt dr. L áng-Mi t i c zky Ernőné 
kezdeményezésére gyermekápolási tanfolyam kez-
dődött a gyermekklinikán. A kurzus, amelynek 
40 résztvevője volt, most fejeződött be. Az elő-
adásokat dr. P e t r á n y i Győző tanársegéd tar-
totta. 

I Széftnéjét Jivttrasaa Bfeaiusnaf, Károlyi-u. 3. 
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senunK nem kap, de ha megnéit kirakatainkat, 
meggyőződik róla, hogy férfi Öltönyökéi, felöltő-
kai. aől kabátokat, fia és leányka ruhákat leg 
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BLAUIGNÁTZ 

Áldott állapotban lévő nők és H|u 
anyák a természetes > Ferenc József< keserű-
víz használata állal rendes gyomor- és bél 
működést érnek el. A modern nögyógyltés 
főképviselői a Ferene József vizet Igen sok 
esetben kipróbálták és kivétel nélköl gyorsan, 
megbízhatóan és fájdalomnélkdl hatónak ta-
lálták. A Ferenc József keserflvh gyógyszer-
tárakban. drogériákban és fflszerflzletekben 
kapható. «i 

— Balestek munkakörben. Hétfőn délelőtt k?t 
súlyos üzemi baleset történt Az Angol—Magvar 
Jutafonógyár telepén F a r a g ó Kálmánná T> é.es 
munkásnőt egy orsó munkakózben ugy homlok-® 
ütött, hogy az asszony eszméletlenül esett a földre. 
A mentők' a kózkórházba szállították. Megállapilot-
ták, hogy agyrázkódást szenvedett. — A Berlini-
kőrút 35- számú házban K i z János 28 éves pék 
segéd fejére esett egy vasrúd- A péksegédet súlyos 
agyrázkódással z mentők a körkőrházba szállí-
tották. 

— Tyúklopás nigyhen. J a k a b István 30 éves 
kisteleki cigány hónapok óta dézsmálta Szatv-
maz és kórnyékén a baromfiólakat. Legutóbbi 
tvukvadászatán, szombaton rajtavesztett és rendőr-
kézre került. Tizenkét esetet ismert be. Letartóz-
tatták. 

— frellsógf vfzs^ála'ok a városi felsőkereske-
delmi iskolában. A szóbeli érettségi vizsgálatokat 
a városi felsőkereskedelmi iskolában dr. H e k 1 e r 
Antal budapesti tudományegyetemi tanár, mi-
niszteri biztos elnöklete alatt junius 2., 3. és 4. 
napjain tartották m«g. Vizsgálatra jelentkezett 34 
jelölt, akik a vizsgálóbizottság határozata alapján 
a követelményeknek megfeleltek. Jeles érett lett 
4 jelölt; Horváth Julianna, Klug Éva, Megyari 
Anna és Szombathelyi Margit. Jól érett lett !4 
jelölt: Abel Julianna, Baksy Sárika, Bálint Mar-
git, Belényi Magdolna, Czucz Anna. Kiss Ilona, 
Nemetz Ida, Néber Mária, Rónai Anna, Somogyi 
Berta, Szabó Terez, Tóth Jusztina, Vadász Klára 
és Valentiny Klára. Érett lett 16 jelölt; Auer Te-
rézia, Bielek Mária, Erdős Magdolna, Erszki Ilona. 
Gál írén, Kiss Anionia, König Edith, Lányi Irén, 
I.ibor Rozália, Meskó Anna, Nagy Margit, Papp 
Mária, Poór Mária, Reichlinger Magdolria, Sán-
dor Klára és Somogyi Amália. 

— Tizennégy kerékpárt Iopotf. A rendőrség el-
fogta G e r g u l o v Lázár romá>i katonaszökevényt, 
aki nótorius kerékpártolvaj. Eddig 14 kerékpár-
lopást ismert be. A rendőrség azt hiszi, hogv még 
8—10 bűncselekmény terhe'i. Gergulovot bünte-
tésének kitöltése után Romániába toloncolják. 

Véget ért a negyedik 
szegedi Ipari vásár 

Vasárnap este fejeződött be a negyedik 'szegedi 
ipari vásár. A rendezőség most állította össze a 
vásár mérlegét és a junius t'zediki elöljárósági 
ülés elé rész.elcs jelentést terjeszt. Az eddigi ada-
tokból megállapítható, hogy á vásár látogatóinak 
száma mcijkfizeütette a tizenötezret, a forga'om 
pedig mintegy 8—10.000 pengő volt. Az ipartes-
tület deficitmentesen rendezte meg a vásárt, a heíy. 
pénzek és belépti dijak fedeztek a kiadásokat. 
A közönség nagy érdeklődést tanusitott a vásár 
iránt. A közönség támogatásáért őszintén hálás a 
szegedi iparosság. Körmendy Mátyás felsőházi tag, 
ipartestületi elnök a kővetkező soruk közlésére 
kért fel bennünket: 

— Most, hogy 3 nrgvedik szeged; ipari vásárt 
bezártuk, szükségét érzem, hogy az ipartestület 
vezetősége és az egész szegedi iparosság nevében 
hálá" köszönetet mondiak minoanknak, akik ^n'-r 
munkánkban támogatlak bennünket. Köszönete k • 
mondanom a hatóságok, intézmények vezetőin k, 
a helyőrség parancsnokainak, a tantestület veze-
tőinek, a sajtónak és mindazoknak, akiket ha 
személy szeriut nem is sorolhatok fel, de akik-
nek a nyilvánosság előtt ki kelf fejeznem, hogy 
felbecsülhetetlen értékű táíro«r.itásukat a szegedi 
iparosság mély hálával köszöni. Külön köszönettel 
adózunk Szeged lakod igmak , amelv példát mu-
tatott arra, hogy miként kell támogatni egv tár-
sadalmi osztály jazdasági akcióját. 

— YtTvkedés. A Mikszáth Kálmán ucca 8 sj.ítnu 
házban hétfőn délután S u l y o k József 38 éves 
ablaktisztí'ó verekedés köz! en elesett és betörte 
a fejét. A menták részesítették első segélyben. 

GvémáotfeftszőTüs. Kapuzárás előtt a azinhái 

Arniont és Gerbidon régi sikerű vígjátékát ete-

venitet'e fH egy estére. A negyedszázad előtti 

párisi vígjátéki levegő, a .csak felnőtteknek--hu-

mor, a kokoltok szellemes i kolája ma már távol 

esik a mai hangulattól és a mai kérdésektől; 

de az enyhe társadalom-szatíra ma is eleven, 

a pergő párbeszédek élnek és spinesek. A gvé-

mántköszőrüsöknek ma a kedves kis Ginette ek 

helyett mást kellene csiszolni, fényesíteni, nevelni: 

— talán az ember t . . . A szereplők egész sora 

igyekvő lelkesedéssel szolgálta az előadást, a kiet-

len szinpad azonban nem emlékeztetett azokra 

az időkre, amikor Armont és Gerbidon urak arat-

ták a hangos sikereket. S z é k e l y h i d v Adrien-

ne, R a r d ó c z Rózsa, a vendégszereplő O l á h 

Ferenc, L á z á r Tihamér. M i s o g a , Z i l a h y , U t i 

Giza, K i s Ilonka vettek részt a szinpadi mun-

kában, akiket többszőr szólítottak a tapsok a 

függöny elé. 

A szinházi iroda hirel 

Ma búcsúzik a karszemeiyzet a To*rabaa. Ma 
este Puccini örökszép operája, a Tosca kerül 
színre a színházban. Ebben a darabban bucsn-
zik a közönségtől a karszemélyzet. A mai Tosca 
előadás mindenképpen kimagasló eseménye és 
méltó befejezése fesz a szezonnak. A operaest-
nek három illusztris vendége lesz: Szende Ferenc% 

az Operaház művésze, dr. Ocskay Kornél, az Ope-
raház volt művésze és Szász Edit, a szegedi 
szinház volt operaénekesnője. A "agyszert szezon-
záró művészi esemény elé na^y érdeklődéssel te-
kintenek városszerte. 

Szerdán utolsó előadás. Ajtay R Andor biae«»uJi 
a Feketés/ám cseresznyében. Ajtay K. Andor, 
a szegedi színház éveken keresztül volt népszerű 
művésze szerdán este búcsúzik Szegedtől mult évi 
leghíresebb szerepében, a Feketeszáru cseresznye 
Veliszavijevics Dusán szerepében. Ez az előadás 
lesz egyben a szegedi szezon utolsó előadása s 
igy kettős érdekességü esemény lesz a Feketeszáru 
cseresznye szerdai előadása. Jegyek elővételben 
válthatók. 

S Z Í N L A P 
Kedden este 8 órakor . . ... 

TOSCA. Puccini három felvonásos zenedrámája. 
Rendezi Remete Géza. Vezényli Beck Miklós. Sze-
mélyek. Cavaradorsi Mario, festő dr. Ocskay Kor-
nél mv., Tosca FJu.ia, énekesnő Szász Edith m v , 
Searpia. rendőrfőnök Szende Ferenc, Angelotti, 
politikai fogoly Domonkos Emil mv„ Spoletta. tiN 
kosrendőr Csonka Antal, Sriarrone titkosrendör 
Keletéi Lajos, Sekrestyés Arany József mv., Bör« 
tönőr Kovács Ernő, Pásztói hu Jakabos Olga. 

A Délmagyarország féláru 
színházi jegyakciója 

A Ijélm'ifiyfimrf 7 fdláru szinliázjegyakciójp so. 
rán előfizetőink szerdán a Fekrtcszóru cseres3. 
n'jinrk, Hunyadv Sándor nagysikerű darabjának 
előadását nézhetik meg. Ezen az előadáson bu*. 
csuzik ei a szegedi közönségtől Aifay K. Andor., 
A féláru jegyeket a n^frrto/fifa -nrsz^n jegyirodája 
árusítja. 

A Dttmaőigarország utalványa 
féláru szinházlegu váltására. 
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