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Nagy választék bel- és külföldi illat-
szerekben, 

p i p e r e és háztartási c ikkekben. 

szos id áras«? r i g u e l m c s k i s zo l gá lás? 

Kass János neve. öt évvel ezelőtt még 8160 
pengő adót fizetett évenkint. 

. i| Hiányzik 
a legfőbb adót fizetők közit! WlnH'er Andor, 

Id. Wlnkler Mihály és Wlnkler Husró. aMk hár-
man együttesen közel tízezer pengő adót fi-
zettek. Nem szerepel a listán Glücksthal Lajos, 
dr. Somogyi Szilveszter, Wimmer Fülöp, Szo-
kotay Szilárd. Szegő Árpád. dr. Kószó István, 
akik már nincsenek az elök sorában. 

A legtöbb adót fizetők négyszázharminckét 
tagú csoportja 

három kúriára 

oszlik. Az elsőbe azok' tartoznak, akik évente 
1614 pengőnúl több adót fizetnek, a második-
ba. kiknek évi adója meghaladja a 943 pengőt, 
mlg a harmadikba, akiik ennél hevesebb adót 
fizetnek. Legtöbb személycsere a 3-ik kúriá-
ban fordui elő. Sokan az ötévelőtti első kú-
riából a másodikba, onnan pedig számosan a 
harmadik kúriába jutot'.xk az adó csőkkenése 
folytán. Egy-egy kúriába 144 adózót soroltak 
és az kleí adókhnutatásban a 432-ik adófizető 
Polgár Sámuel, aki évenkint 667 pengő adót 
fizet. Ot évvel ezelőtt a névsor utolsó helyén 
szereplő adózó évi adója 666 pengő volt. az 
adóösszegek tehát, ha imkihnális mértékben is, 
de megnagyobbodtak. 

Fürdőruhákban, fürdőcipőkben, napernyőkben 
mélyen leszállított m - w r w r W§ Káldor J. és 
árok mellett nagy MM-J C M . 1 . T Q 9 Q 1 

cégnél, K&rAsz 
ncca 6. sz. a 

6000 hold föld termését tette tönkre 
az aszály és a jégverés 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Az a 
bizottság, mely a jég- és aszálykárokat becsül-
te felül Szegeden és környékén, szombaton 
befejezte munkáját. A bizottságban képviselve 
volt a pénzügyigazgatóság, a városi adóhiva-
tal. a földadónyilvántartó hivatal és a Gazda-
sági Egyesület. Egyelőre a szántóföldeknél oko-
zott károkat vizsgálta meg a bizottság, a 
szőlő- és gyümölcsösökben a jövő héten kez-
dődik a kárfelvétel. 

Megáll lapította a bizottság, hogy Szeged 
környékén 6000 hold termését részben elpusz-
tította a szárazság, illetőleg a jégverés. Kettő-
ezerötszáz holdon 65—70 százalékos kárt álla-
pítottak meg, három és félezer holdon pedig 
33-tól—50 százalékos a kár. A jómtnőségü fe-

keteföldeken a szárazság okozott nagyobb 
károkat, a homokon pedig a jég tette tönkre a 
termést. Több helyen százszázalékos kárt is 
megállapított a bizottság, Algyő határában 8 
holdas 'máktermést teljesen elpusztított a jég. 
a bolgár kertészetekben is százszázalékos a 
kár. 

Hatszáz szegiedkörtryéfci gazda kap adóle-
irást, az elengedett adók összege 7—10.000 
ptngő körül lesz. A kártszenvedett gazdák 
nagyrésze állami vetőmagsegélyért folyamo-
dott és tekintettel, hogy a kárbecslő bizottság 
mindenütt .meglehetős nagy károkat állapított 
mag, a vetőraagseailyt minden bizonnyal ki-
utalják. 

Hétfőn megkezdődnek 
a színpadi próbák 
a Dóm-téren 

Gróf Bánffy Miklós és a szereplőgárda Szegeden 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Három 

hét választ el Az ember tragédiája második 
Dóm-téri premierjétől és már telj.es üzemiben 
folynak nemcsak a technikai előkészületek, ha-
nem a színpadi próbák is. A színházban napok 
óta hangos jelenetek játszódnak le a színpa-
don, ahol az 500 tagu személyzet próbálja 
Sarlay Innre elleni."izésével Az ember tragédiá-
ja képeinek tömegjeleneteit. A hatalmas sze-
replőgárda máris teljesen előkészülve várja a 

Füstölt vagy paprikás 

csemege szalonna P 1.25 
sózott 

szelet szalonna P1.10 
kiló vételnél. 
K a p h a t ó kicsinyben és nagyban 

PICK szalámigyárban 

Dóm-téri helyszíni próbák kezdetét, amelyek-
re már hétfőn sor kerül. 

A főszerepet játszó művészek közül szomba-
ton már többen Szegedre érkeztek, az elsők 
között Táray Ferenc. A vasárnap esti gyors-
vonattal egymás után érkezik Fehér Gyula, 
Zátony Kálmán, Lengyel Vilmos, Váraái Lajos, 
stb. Csortos Gyula. Somlay Arthur, Tőkés 
Arna, Könyves Tóth Erzsébet, Bartos Gyula a 
közeli napokban érkeznek, amikor a Dóm-téren 
már részleteiben Is kialakultak az egészen uj 
stllusu előadás körvonalai. 

Gróf Bánffy Miklós az előadás főrendezője, 
kiváló munkatársával, Oláh Gusztávval, az 
Operaház rendezőjével ugyancsak vasárnap 
este érkezik Szegedre. Hétfőn a korai órákban 
egész vezérkarával és a szereplőkkel rögtön-
zött megbeszélést tart. majd utasításai alapján 
megkezdődik a helyszint munka a Dóm-téri 
színpadon, amely a maga komplikált építési 
technikájával készen várja a próbák kezdetét. 
Bánffy Miklós gróf c v hónanot tölt Szeeeden. 

Vendéglősök, korcsmárosok, 
italmérék! 

Válogatott BOROKböl álló készletein-
ket termelői árakon kiárusilfuk! 

Minden viszonteladónak lehetővé tesszük, hogy 
Jó borokat olcsón adhasson és üzleti for-
galmát emelje. Saját é r d e k e b e n keresse lel 

pinoéinket I 

Sigitiond Testvérek Utóda 
Telefoni 11 -89 . Dugonics tér 8—9. 

az udvarban I 
Eimérési űz etünk csak Feketesas ös Kígyó 

ucca sarok (Bagolyvár) . 

Személyesen vezeti és irányltja a próbákat esi 
végig jelen lesz az augusztus 4-éai kezdődő 7 
előadáson. Bánffy Miklós számára a kultusz-
minisztérium néhai gróf Klebel&berg Kiaió 
szegedi lakosztályát ajánlotta fel. 

A szabadtéri játékok központi irodájához 
nap-nap után érkeznek bejelentések, előjegy-
zések és ezekből máris látható, hogy nemcsak 
Budapest és az egész ország érdeklődése for-
dul Szeged felé, hanem külföldről és különö-
sen a megszállt területről nagy számmal fog-
ják felkeresni Az ember tragédiája idei szegedi 
szabadtéri előadását. A rendezőség minden 
előkészületet megtett, hogy a megszállott te' 
rületekről is biztosítson filléres és különvonato-
kat az augusztusi ünnepi napokra Szeged 
számára. Már is látható, hogy augusztus 4-től 
valóban ünnepi események színhelye lesz Sze-
ged. Az idei szabadtéri játékok művészi ós 
idegenforgalmi sikere arányaival és eszközeivel 
is felül fogja múlni a tavalyi kirobbanó síikért. 

Ingatlanforgalom 
Szeged területén julius 9-IŐ1 14-ig a kővetkező 

ingatlanok cseréltek gazdát: 
Papp Ferenc eladta Lovicska Gyula és nejé-

nek Roma Kálvária Jerikó dülőbeli 180 négyszög-
öles házhelyét 1450 pengőért. 

Dobszai Istvánné eladta Tüske Irénnek Fodor-
telep 16. számú házát 161 négyszögöles telekkel 
4200 pengőért 

Tóth Ferencné eladta Magyar Ferenc és nejé-
nek Serlit dülőbeli 1 hold 236 négyszögöl szántó-
ját 1211 pengő 76 fillérért. 

Pakay Sándor eladta Katona István és nejé-
nek Röszke 96. számú házát 236 négyszögöles te-
lekkel 1500 peng«érl 

Kk. Bokor Katóka eladta dr. Tóth MihálynénaE 
Puszta szer i-ucca 1 száram házát 144 négyszögöles 
telekkel 16.000 pengőért. 

Kopp György és neje eladták Sallay Tmre és 
nejének Felsftkikötősor 15. számú házukat 306 
négyszögöles telekkel 2500 pengőért 

Szomorúsággal eltelve jelentjük, hogy 
a hűséges jó hitves, anya, nagyanya és 
testvér, 

Fárber Jakabné 
szül. Grosz Róza 

hosszas szenvedés után életének 67. évé-
ben jobblétre szenderült 

Megboldogultat í. hó 15-én délután 5 
órakor kisérjük örök nyugovóra a zsidó 
temető cmterméhőL 

Szeged, 1934. julius 14. 

Färber Jakab 
férje. 

Dr. György Miksa 
Grosz Jenő 
Grosz Géza 

testvérei 

Sándor Ferenc ás neje 
Schlesinger Ilona 

gyermekei. 

Mareezky Ibolya 
Sándor Erzsike 
Sándor Frigyes 

unokái. 

Részvétlátogatásoktól kérünk eltekinteni. 

Nemzeti Hitelintézet uszályaiból ¡ M l kemény hasábfa Ä P 3.30 


