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3 A fényképezés úttörő újdonsága. 
23 ragyogó pillanatfelvételt készí-
tek minden személyről 

93 mintaképet . 
Minden kép tetszés szerint na-
gyítható. Tekintse meg kirakataimat 

Kárász u. 10. 

lós- és közoktatásügyi miniszternek jelentést te-
gyen s a helyzet orvoslását kérje. Kérésünk ala-
possága elvileg elismertetett ugyan, de gyakor-
latilag nem érvényesült. 

— A kormány — folytatta a lelépő rektor — 
a |>énzügyi válság kényszerének hatása alatt meg-
szüntette az egyetemeken a párhuzamos tanszé-
keket. Az igy bekövetkezett tanszék-redukció kö-
rülbelül egy egyetetn fentartásához szükséges tan-
székekkel apasztotta az állami költségvetés terhéti. 
De a kormány — folytatta — nem lépett arra az 
útra, amely a kérdés lényegét nem ismerő véle-
ményeknek talán tetszett volna, nem szüntetett 
meg egy egyetemet sem, sőt nem szüntette meg 
egy egyetem egyetlen karát sem. Hangsúlyozni 
kell, hogy az egyetemi kérdés lényegének ismere-
tében ezt nem is tehette. Az ország nánom vidéki 
egyetemére nemcsak az egyetemek székvárosainak 
de az egész országnak szüksége van. 

Dr. Kiss Albert prorektor ezután ismertette az 
elmúlt esztendő eseményeit, a diszdoktoravátáso-
kat, az egyéb ünnepségeket, végül beszámolt az 
egyetem halottairól. Legvégül az uj egyetemi 
rektorhoz, dr. Ditrói Gábor professzorhoz intéz-
te szavait és felhívta, hogy 

a szegedi egyelem meglévő autonó-
miáját bárhonnan jövő támadással 

szemben igyekezzen megvédeni. 

A beszámoló után a lelépő tanács ünnepélyesen 
átadta helyét az uj tanácsnak, amelynek dr. Ditrói 
Gábor rektor, dr. Zolnay Béla, dr. Geley József, 
dr. Thury Kornél Sándor é6 Issekutz Béla déká-
nok a togjai. Az uj tanácsot dr. Kiss Albert 
prorektor üdvözölte és átnyújtotta az egyetemi 
jelvényeket. 

Az üdvözlésre az egyetemi tanács nejében dr. 
Ditrói Gábor ezidei rektor válaszolt, kifejezve 
azt, hogy munkásságában mindenkor számit a ta-
nártársai és az ifjúság megértő támogatására. 

Az ünnepélyes aktus után Ditrói professzor 
»A gvermek egyensúlyzavarai« címen tartotta meg 
tudományos székfoglaló értekezését, amelyet a 
megjelentek mindvégig nagy figyelemmel hall-
gattak. A tudományos székfoglaló-értekezés után 
az egyetemi énekkar a Himnuszt énekelte el. 

KALAPOS, FÜZÖ és FEHÉRNEMŰ szalontulaj-

donosnőkkel 

fldófelszólamlásl tárgyalások 
A szegedi 

L Mánm adólelssóiamUsi bizottság 

október 7-én reggel 8 órai kezdettel, a kővetkező 
fellebbezéseket tárgyalja: 

özv. Domonkos Mihályné ht., Faludi Jenő ma-
lomtulajdonos cégtag, Nagy Jenai ft., Csáky Já-
nos ht, ft., Hamisféger Károly ht., özv. Juhász 
Andrásné ht, özv. Horváth Sándorné nyugdíjas, 
özv. Dosztig Ferencné ht, Privinszki István ht., 
cégtag, Iványi Líviusz 1932. évi jöv. adóügye, v. 
Könczől Endre 1932-1933. évi jöv. adóügye, Tö-
rök Rózsi hő Így fodrász 1931 évi ügye, id Tuksa 
Pál papucsos, id. Wőber György bérbeadó, Páz-
mán Testvérek hentes-mészáros, Kozma Ferenc 
bankigazgató (1933—34 évi), Barabás Lajos zár-
gondnok, Rosztóczy Ferenc zárgondnok, Zöld Fe-
renc asztalos, Berze Árpád bt. (1932. évi), Szé-
kessy Lajos bizományos, özv. Ungár Benőné év-
járadékos. 

A II. száma bizottság 

október 7-én a kővetkező tételeket tárgyalja: 
Csoszor Lajosné piaci árus, Légrády István 

sütő, Becsky Antal sütő, Hodács Gyula pék, id. 
Gárgyán Sándor sütő, Milotta János sütő, Eszes 
Imre fakereskedő, Tapus József zsibárus, özv. 
Kádár Andrásné zsibárus, Minich Irén sütemény-
árus, özv. Katona Imréné paprikakereskedő, Ko-
csis Mária piaci rőfös, László István piaci árus, 
Huszka János piaci árus, Jakab Jánosné piaci 
árus, ifj. Arnold József szatócs, Hegedűs Nándor 
faszerkereskedő, Kormányos Jánosné szatócs, 

Brünhoffer Józsefné szatócs, Kecskeméti és Bar-
tusz füszerkereskedő, Bartos Ferenc sütő és sza-
tócs. 

A II. számú bizottság 

október 8-án a következő tételeket tárgyalja: 
Kittka Jánosáé faárugyár, id. Kózó Mihályné 

biz. árus, Rácz Mária biz. árus, özv. Vlasits i 
Györgyné piaci árus, özv. Balla Józsefné piaci 
árus, özv. Gombos Istvánmé piaci árus, Barta | 
Etel piaci árus, Fábián László gyümölcsárus,. , 
özv. Németh Lajosné zsibárus, Szemerédi László- 1 

né piaci árus, özv. Soós Lajosné piaci árus. özv. 
Davin Józsefné piaci árus, Császtványt Mihály-
né piaci árus, özv. Kapitány Ferencné dohány-
árus, Adler Rezső és János jutalékos, Apró An-
drás ügynök, Szabó János ügynök, Léderer Ist-
ván ügynök, Román András ügynök, Blum Sán-
dor ügynők. Lukács László ügynök. Dudás Pál 
ügynök, Török Ferenc ügynők, László Endre ügy-
nök, Singer Sándor teniniszszaiküzlet, Polák Géza 
mosószóda készítő, Balogh Ferenc szatócs, Szé-
csényi Szabina fakereskedő, Fodor Mária fake-
reskedő. 

Az idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Idő jóslat: Déli szél, némi mérsék-
lődése, több helyen záporeső, néhány he-
lyen esetleg újból zivatar. Éjszaka na-
gyon enyhe lesz. A nappali hőmérséklet 
alig változik. _ _ 

keres összeköttetést 

„Fővárosi Nöiruhaszalon" 
jeligén Blockner J. hirdetőirodáha. Budapest, VI., 

Vilmos császár ut 3S. B10 

Füfárafl sin? A ROk vasy menés 
L * nagyon igénybe veszi az őn 
labat? Ezért kizárólag speciális qyógyC'. 

pót szabad viselnie, mely súlyos következ-
ményektől óvja meg és járása könnyű lesz. 

Könnyű, hajlékony külön betét nem kell. 
Egyedüli készitő: Stef&ndeL Pallavlclnl u. 8-

Szeied sz. kir. Városi Színház 

Megny i tó e l őadás 
1935 október 9-én, szerdán este és ai egész 

héten minden este: 

AKI MER, 
AZ NYER 

az idény legnagyobb slágere. 
a legkacagtatóbb operett, 

a legnagyszerűbb muzsika. 
Aki megnézi, ms nyer magánok egy remek 

estét. 

FILLÉRES DÉLUTÁNI E Ö A D ^ O K : 

Csütörtökön és szombaton 

Viktória 
Nágy operett. 

Kedden, 15-én 

VIKI 
Operett újdonság. 

Pínztárnyitás: vasárnap d. e. 9 óra. 

H költségvetés éles 
bírálata és az alispáni 
nyugdíjazás problémája 
Csanádmegye kisgyiilésében 

Nem (avasolnak pófadóemelést a hétfői 
közgyűlésnek 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Igen érdekes, sőt izgalmas vita középpontjába! 
került Csanád vármegye kisgyülésének szombaton 
délelőtt tartott rendes ülésén a vármegye jövő 
évi költségvetése. A vitára az szolgáltatott okot 
ós alkalmat, hogy a költségvetés fedezetére szol-
gáló vármegyei pótadó százalékát az elmúlt évi 
33 százalékról 37 százalékra kellett felemelni. 

A pótadó emelkedését Tarnay Iror alispán sze-
rint két körülmény tette szükségessé. Az első az, 
hogy a vármegyének hitelező bankok jelentékeny 
törlesztést követelnek a megyétől, a másik, hogy 
a jövő évben bekövetkező nagyobb nyugdíjazá-
sok folytán 39 ezer pengővel fog emelkedni a 
vármegye nyugdijterhe. 

Purgly Emil nagyobb beszédben mutatott rá 
arra, hogy 

a mai viszonyok között semmiféle indo-
kolással sem lehet emelni a pótadót. 

Olyan módosításokat sürgetett, amelyek révén leg-
alább is az elmúlt év színvonalára szállítható a 
pótadó. Fáy főispán szintén azon a pézeten van, 
hogy alapos bizottsági tárgyalások révén a mai 
gazdasági viszonyoknak megfelelőbb költségvetést 
lehetett volna készíteni. Indítványozta, hogy az 
alispán által beterjesztett költségvetést pontról" 
pontra vegyék tárgyalés alá. Szöttőti Jenő ás dr. 
Galambos Emil már ebből a szempontból vették 
tárgyalás alá a költségvetést és törölni kérték a 
palotai főszolgabiró havi 100 pengŐ6 utiátalá-
nyát, a vármegyei gyámpénztári kölcsönök és 
banktartozások törlesztésére előirányzott összege-
ket és a nyugdijterhek szaporulatának a fede-
zésére előirányzott 32 ezer pengőnek a felerész-
ben való törlését. 

A több mint kétórás vitában Tarnay alispán 
nagyobb beszédben igyekezett megvédelmezni a 
költségvetést. A nyugdíj költségvetés élesen kifogá-
solt nagy emelésére vonatkozólag ki jelen tette: 

— Itt nincs kerülgetni való, az előirányzat 
nagy emelkedése az alispáni nyugdijazás miatti 
áll elő, ha a törvényhatóság a szolgálati teljes idő 
elérése folytán a nyugdíjazás mellett foglal állást. 
Végeredményben azonban, annak hangsúlyozásá-
val, hogy ő a fennálló rendeletek és törvénye* 
kötelezettségek szemmeltartásával kénytelen meg-
maradni eredeti álláspontja mellett, megnyugo-
dott az előterjesztett módosításokban, amit at-
után a palotai főszolgabiróság utiátalányának a 
kivételével el is fogadott a kisgyűlés • ezsel 4 
százalékkal csökkentette a vármegye pótadóját. 

Az utolsó szót a hétfői megyegyülés mondja 
ki az ügyben, nem kétséges azonban, hogy a 
csökkentésre irányuló módosításokat ez is elfb-
K«dja. 

Budapesti Felöltttáruház 
Klauzál tér 2. 

Értesiti a t. vevőközönséget, hogy 
őszi és téli kabátfal szövet és 
különféle selyem délutáni ég estélyi 
ruhái n a g y választékban 

raktárra érkeztek. 

A. B. C. kis könyvek érvényesek. 

Budapesti Felöltttáruház 
Klauzál t é r 2. 


