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H A 8 C O I H Í R E K 
A miniszter nem járul hozzá a város célsze-

rűbb ügybeosztásához. Még ezóv márciusában fel-
terjesztést intézett a polgármester a belügymi-
niszterhez, amelyben jelentette, hogy a város 
pénzügyi természetű előadmányainak intézése, 
amely a szabályrendelet szerint a gazdasági ta-
nácsnok ügykörébe tartozik, az elsőosztályu al-
jegyző munkakörébe volna átutalandó, mivel a 
gazdasági tanácsnok elfogultsága oly mértékű, 
hogy az ügyek alapos intézése Uyen terjedelmes 
munkakör mellett tőle nem várható. A miniszter 
nemi adta meg a hozzájárulást ehhez a célszerűsé-
gi beosztáshoz utalással a szervezési szabály-
rendelet intézkedésére, amely szerint a pénzügyi 
és gazdasági ügyosztály egy tanácsnok vezetése 
alatt áll s igy a miniszter szerint nem indokolt, 
hogy a két ügykört külön válasszák. Ez a minisz-
teri döntés tehát megakadályozza, hogy a városi 
pénzügyek önálló vitelét a gazdasági tanácsnok 
helyett az egyik városi aljegyzőre ruházzák, nem 
akadályozza meg azonban azt a célszerűségi 
szempontból feltétlenül szükséges megoldást, hogy 
az ügyek intézése — ha nem is önálló hatáskörrel 
és a gazdasági tanácsnok kikapcsolásával, — 
amint az már hónapok óta jól bevált, Kerekes 
Vilmos tanácsjegyző által történjék. 

Az alispán szabadságon. Tarnay Ivor alispán 
a mai nappal megkezdte hat hétre teriedő szabad-
ságát. 

A vármegye mentette meg a makói leventeze-
nt'kart. A vármegyei testnevelési bizottság leg-
utóbbi ülésén tárgyalta a makói leventezenékar 
ügyét. A bizottság 600 pengő kamatmentes köl-
csönt folyósított a leventezenekar szanálására, 
amely kölcsönnek megtagadása esetén a levente-
zenekar felbomlott volna, mert a zenekar hang-
szerei is le voltak foglalva. 

Filléres vonat indul Makóról a bajor dalosok 
szegedi hangversenyére. Pénteken reggel — mint 
jelentettük —, Szegedre érkezik a müncheni szim-
fonikus zenekar és a bajor tanítói énekkar, akik 
a fogadalmi templomban hangversenyeznek. Ebből 
az alkalomból pénteken reggel filléres vonat in-
dul Makóról Szegedre. A vonat indulási ideje 8 
óra 36 perc, Szegedre érkezik 9 óra 47 perckor, 
vissza indul este 9 óra 13 perckor és Makóra ér-
kezik 10 óra 37 perckor. A különvonatra szóló jegy 
ára egy pengő 10 (fillér, amelyben már beinne van 
a hangversenvre szóló belépőjegy ára. Jelentkez-
ni a makói állomáson lehet. 
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H síea vacsorákhoz 
| sajtok, vajak MAWKDS csemegeüzletében, Kigyó noca 1. 

— Festőmunkások értekezlete. A Magyaror-
szági Építőmunkások Országos Szövetségének 
szegedi csoportja pénteken este fél 7 órakor az 
Épitőmunkásotthonban (Fodor-ucca 10.") festő, 
munkás-szakértekezletet tart. A napirendi pon-
tokat L a d v á n s z k i József ismerteti. 

— Elfogtak egy piaci zsebtolvajt. A szerdai 
hetipiac alkalmával a rendőrök elfogtak egy 
zsebtolvajt. Bekísérték a központi ügyeletre és 
kihallgatták. Több idegen tárgyat találtak ná-
la. Azzal védekezett, hogy a lopások véletlenül 
történtek. Előzetes letartóztatásba helyezték. 

— Agyrázkódás. B a c s a Gáspár 34 éves Mol-
nár-ucca 5. szám alatt lakó gazdálkodó kocsijáról 
leesett és súlyos agyrázkódást szenvedett. A men-
tők a közkórházba szállították. 

_— Börtönőrök kerestetnek. A hivatalos köz-
lönyben most jelent meg az igazságügyminisz-
ter állal kiirt pályázat börtönőri, fogházőri ál-
lásra. Ma jdnem az egész ország területén kerül 
betöltésre ilyen állás, igy Szegeden is a kerü-
leti Csillagbörtönnél és az ügyészségi fogház-
nál. A Csillagbörtönben tizenegy börtönőri ál-
lt^ üresedett meg, az ügyészségi fogháznál pe-
dig két fogházőri állás, amelyek a második 
osztályú altisztek csoportjába tartoznak. A ki-
nevezés egyelőre ideiglenes, a véglegesítésre ké-
sőbb kerül a sor. A pályázatok elbírálásánál 
előnyben részesülnek a honvédség, vámőrség, 
folyamőrség, csendőrség legénységi tagjai, a 
vitézi rend tagjai és a volt frontharcosok. A 
pályázati kérvényeket a börtönőri állásra a ke-
rületi börtön igazgatóságához, a fogházőri ál-
lásra pedig az ügyészség elnökéhez kell benyúj-
tani. Értesülésünk szerint az összesen be-
töltésre kerülő 13 állásra igen sokan jelentkez-
tek, illetve pályáztak eddig is és a pályázatok 
még egyre özönlenek. Főleg sok leszerelt és ál-
lásnélküli katona nyújtotta be- a pályázatát és 
igen sok frontharcos,' akiknek legtöbbje sok-
gyermekes családapa. 

— Fiatalítási kísérletek Vásárhelyen. Egy 
vásárhelyi fiatal orvos, ár. Ambruzs Endre hó-
naitok óta fiatalítási kísérleteket végez. Steinach 
és Voronoff vásárhelyi Jódja már eddig is igen 
szép eredménnyel dolgozott és remény van ar-. 
ra. hogy további kísérletei során eljárása töké-
letesedni fog. Dr. Ambru.s kísérleteit kutyá-
kon kezdte, amint mondja, bebizonyithatólag ki-
tűnő eredménnyel. Az öreg. lehangolt kutyák a 
kezelés után játékookeávüek lettek, szívesen el-
kóboroltak a városban, agyokat ettek, — egy-
szóval a fiatalság minden szimptomáját mutatják. 
A vásárhelyi öreg kutyáknak hutyajó dolguk 
lett egyszerre. Kísérleteit legutóbb embereken 
is megkezdte. Első páciense egy 64 éves gazáál-
kodó volt. Rajta néhány nappal ezelőtt alkalmaz, 
ta eljárását., amely injekciókkal történik s élet-
tani hatása a Steinach-módszer áltál célzott 
elváltozásokkal egvenlő és pótolja a Steinach 
féle miitétet. Az öreg gazdálkodón az orvos 
szerint 3—4 hét múlva kell mutatkoznia az 
eredménynek. Ennek az időnek az eltelte idán 
derül ki. hogy a fiatalítási műtét mennyit ér 
— emberre átszámítva, mert a kutyáknak jó, az 
bizonyos... 
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Levelezések, tárgyalások és 
intervenciók a szegedi társulat 
vásárhelyi szezonja ügyében 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

sárhelyi sziniszezon ügye egyre bonyolódik. 
Amint megírtuk. Sziklai Jenő igazgató szeretné, 
ha rövidebb ideig kellene Vásárhelyen időzmie 
nagy társulatával és igy reménye lehetne arra, 
hogy deficitje nem emelkednie a szegedi kapunyi-
tásig. Vásárhely ezzel szemben feljelentéssel fe-
nyegeti a Szinészegyesületnél és Tolnayt, vagy 
Sebestyént hívja mag Vásárhelyre. Dr. Soós 
István polgármester ilyen értelmű levelet intézett 
Sziklaihoz és nyilatkozatra szólította fel. Sziklai 
válasza még nem érkezett meg Vásárhelyre, de 
a Szinészegyesület máris akcióba lépett. Sziklai 
mellett. Az egyesület elnöksége levelet irt a pol-
gármesternek és exponálja magát Sziklai terve 
mellett. Kéri az egyesület a polgánmestert, 
egyezzék bele abba, hogy a szezont szeptember 
1-én kezdje a direktor és a szereplés mindössze 
4—5 hétig tartson. 

— Vásárhely kulturális nivója — irja az egye-
sület — egészen fejlett, hogy feltétlenül 
és minden tekintetben megfelelő mű-
vészi teljesítményre tarthat számot. Éppen az-
ért hozták létre a szeged—győr—vásárhelyi ke-
rületet, hogy rövidebb szezont és magasabb 
szinvonalat produkálhassanak. Vásárhely 5—6 
hetes szezonnál alig birna ki többet, amint azt 
a tavalyi 9—10 ezer pengő deficit is bizonyítja. 
Kimondottan a művészi edv csorbitatlansága ten-
né indokolttá a szezon megrövidítését. .„ 

Sziklai Jenő a napokban Vásárhelyire utasuk 
és véglegesen elintézi a kérdést. 

A ba jor muzsikusok szegedi hangversenye. 
Pénteken tartja a fogadalmi templomban 
hangversenyét a müncheni Birodalmi Szim-
fonikus Zenekar és a Tanitói Énekkar. A ba-
jor zenészek déli háromnegyed tizenkét órakor 
érkeznek Szegedre különvonatukon. A pálya-
udvaron a hangversenyt rendező bizottság fo-
gadja őket. A müncheni Lehrer-Gesangverein 
nagy művészi múltra tekinthet vissza. 1906-
ban alakult és ma Európa legjobb dalosegye-
sületei közé tartozik. Münchenben állandóan 
a legnagyobb zeneköltők müvei szerepelnek. A 
Birodalmi Szimfonikus Zenekar alakulása és 
fe jlődése Franz A d a m karmesterrel függ ösz-
sze. 1931-ben alakult a zenekar, amely első 
szereplésével feltűnést keltett. A mult évben 
Olaszországban rendeztek nagysikerű hangver. 
senykörutat. A zenekar hangversenylétszáma 
a következő: 18 primhegedü, 18 másodhegedü, 
8 brácsa, 10 cselló, 8 bőgős, 6 kürt. 3 trombitás, 
3 pozan, 12 fafúvó, 4 tuba, 4 hárfa. A bajorok 
szegedi hangversenyét A n t o s Kálmán orgo-
najátéka vezeti be, aki Liszt: Funérailles-ét 
adja elő saját átiratában. Utána B r u c k n e r , 
M o z a r t . V e r d i szereDel a műsoron. 

TJOcpfilnx.1méh 
tbtkaa. 

Ni VE A 
NIVEA-CRBME: P —.50—2.— 
NIVEA-OLAJ: P —.90—3.50 
Belersdorl Vegyészeti 
Gyár Rt. Budapest VII. 

Tössde 
Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsdén 

ma élénkebb volt a forgalom. A külföldi tőzsdék 
kedvezőtlen jelentései ugyan a spekulációt tartóz-
kodásra késztették, a belföldi kedvezőbb gazdasági 
viszonyok és a pénzügyi helyzet javulása nyomán 
azonban bizakodó hangulat alakult ki a piacon A 
Rima, cukoripari részvények iránt mutatkozott 
élénk kereslet. Emiek következtében emlitésre-
méltó árnyereséget értek el e részvények A ba-
rátságos irányzat zárlatig érvénybn maradt Ma-
gyar Nemzeti Bank 136, Mák. 250, Ganz 158, Izzó 
174, Szegedi kender 13.2, Pamutipar 55. Iránvzat 
barátságos. 

Zürichi devizazárlat. Páris 20.24.75, London 
15.45, Newyork 306.62, Brüsszel 71675, Milánó 26.29 
Madrid 41.95, Amszterdam 207.85, Berlin 117.50, 
Bécs silling 57.50, Prága 12.75, Varsó 58.025, Bel-
grád 7.00, Athén 2.92, Bukarest 3.05. 

A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árrfolvamjelen-
tése. Angol font 17.20-17.60, dán kor. 76.65—77.45, 
cseh korona 14.02—14.20, belga frank 79.10—79.80, 
dollár 340.30—344.30, kanadai dollár 338.00-348.00 
francia frank 22.30—22.50, hollandi forint 232.00— 
234.00, lengyel zloty 64.75—«5.35, leu 3.42—3.46, Veva 
4.00—4.15, lira 29.90—30.25, német márka 136.04— 
137.60, norvég korona 86.50—87.40, osztrák schil-
ling 80.00—80.70, svájci frank 110 70-111.65, svéd 
korona 88.50—89.40, dinár 7.80-8.30. 

Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai. 
Buza tiszai uj 77 kg-os 15.55—15.65, 78 kg-os 15.70 
—15.80, 79 kg-os 15.85-15.95, 80 kg-os 15.95-16.05, 
felsőtiszai uj 77 kg-os 15.40—15 60, 78 kg-os 15.55 
—15.75, 79 kg-os 15.70-15.90, 80 kg-os 15.80-16.00, 
jászsági, fejérmegyei uj, dunántúli uj, pestvidéki 
ó, bácskai ó 77 kg-os 15.35—15.45, 78 kg-os 15.50 
—15.60, 79 kg-os 15.65—15.75, 80 kg-os 15.75—15.85. 
Pestvidéki rozs ő 9.30—9.50, uj 9.40—9.50, takar-
mányárpa I. 11.00—11.25, uj 10.65—10.90, zab 1.12.75 
—12.90, tengeri tiszántúli 10.25—10.35. 

Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza tartott. 
Juliusra 98.75—egynyolcad (99 háromnyolcad—öt-
nyolcad), szeptemberre 100—100 egynyolcad (90 
háromnyolcad—ötnyolcad), decemberre 101 öt-
nyolcad—hétnyolcad (101.25—egynyolcad). Tengeri 
jól tartott. Juliusra 61.75 (61 háromnyolcad), szep-
temberre 63.25 (62.5), decemberre 65.5 (64 hétnyol-
cad). Zab tartott. Juliusra 44.75 (44 ötnyolcad), 
szeptemberre 45.25 (45.25), decemberre 46 egynyol-
cad (46) Rozs tartott. uJilusra 71.5 (71.75), szep-
temberre 72.75 (71.25), decemberre 74.5 (73.5). 

Tanu l jon 
„"Durltim" ^anglemexröl 

tökéletes 1elejtéssel 
fillérekért 

gó lu l 
franciául 

Egy teljes sorozat 6 lemezből áH 
bőséges szövegrésszel. Ara 24 pen-
gő. Sok ez önnek? Ha igen, egyen-
ként is megvásárolhatja a lemeze-
ket. 1 lemez ára szövegrésszel 4.20 

pengő 

Kapható a Délmagyarorszán kiadóhivatalában 


