
6 
ájmmm 

d é l m a g y a r o r s z a g Vasárnap, 1937. szeptember 12. 

Speeiálista fér/i 
fehérnemű készítésben 
ágyneműkben 
Fekolesaa-ucra 21. 

Dus választék az összes kül- és bel-
íöldi fehérnemüanyagokban. 

Diákkelengyék 
mérték után. 

látót adta ki: 
— A pénzügyi bizottság dr Pálfy József 

polgármester elnökletével folytatta tanácsko-
zásait cs pontról-pontra letárgyalta a költség-
vetés összes bevételi és kiadási tételeit, vala-
mint az illető cimhcz lartozó kérvényeket. A 
bizottság esli 8 órára elkészült munkájával és 
mindenki lázas igyekezettel végezte az eléggé 
bonyolult számadási müveleteket, hogy a vég-
ső eredmény megállapítható legyen. Elsőnek 
S c u l t é t y Sándor főszámvevő készült el a 
számítással, majd nyomban utána G r o s z 
Marcell és S h v o y Kálmán jelentették az 
eredményt, ami azonban ujabb számításokra 
vezetett, mert kerek 10.000 pengő eltérés volt 
a bizottsági tagok és a főszámvevő számítása 
között. Csakhamar megállapították a hibát és 
végre fillérekig egyeztek az eredmények, ame-
lyek szerint: 

a számvevőség által előirányzott kiadások: 
7,131.014, 

a pénzügyi bizottság a kiadásokat emelte: 
145.830, 

összesen: 7,276.830, 
a pénzügyi bizottság a kiadásokat leszállí-

totta: 238.677, 
a kiadások végösszegét a pénzügyi bizottság 

állapította meg: 7,038.167 pengőben. 
A számvevőség által előirányzott bevétel 

összege: 5.917.728, 
a pénzügyi bizottság a bevételeket emelte: 

121.315, 
A pénzügyi bizottság által megállapított be-

vételek összege: 6,039.043 P. 
A pénzügyi bizottság állal megállapított hi-

ány: 999.124 P, amely 68 százalékos póladó, 
ból lesz fedezendő. 

— A polgármester és a bizottság tagjai 
örömmel vették tudomásul a meglepő jó ered-
ményt. amire az első napon elért csupán 2 
százalékos megtakarítás után nem igen lehe-
tett következtem. 

— Dr. D e t t r e János és dr. K e r t é s z 
Béla hangsúlyozták az előző évi 70 százalék 
pótadóval szemben 

a 2 százalékos leszállítás morális 
hatását, amely a jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben az adózó 
polgárságot némi bizalomra io-

gositja. 

— Végül S h v o y Kálmán szóvá tette, hogy 
egyes üzemek vezetői, igy legutóbb a halá-
szati üzem vezetője is • támadásban részesült, 
ami szükségessé teszi, hogy a pénzügyi bizott-
ság az üzemek számadásaival is behatóbban 
foglakozzék. Erre a pénzügyi bizottság meg-
vizsgálta az üzemi számadásokat is és meg-
állapította, hogy azok rendben vannak és a 
halászati üzem éppugv, mint a Szilveszter-
majori gazdaság teljesen kielégítő eredményt 
felmutató feilödésképes üzemek, amelyeknek 

vezetői megbízhatóan és szakértelemmel vég-
zik munkájukat. 

— A polgármester végül megköszönte a bi-
zottság lelkiismeretes és eredményes munká-
ját és ezzel a pénzügyi bizottság költségvetést-
előkcszitő munkáját bevégezte. 

A szegedi egyetem kedden 
tiszteletbeli doktorrá avatja 
a „Vallási Jogok és Kisebbségek 

Amerikai Bizottságának" vezetőjét 
Egy magyarbarát amerikai lelkész gondozza a brooklyni 

(emelőben Kossuíh bugának sírját 

UI divatizdcfUzlet! 
FARKAS BOHNERT 
;nosmann-cég voUfősz&básza) 

Somogyi-ucca 3. alatt 

modern divatszücsüzletet 
nyitottak. 

Alandó dus szőrmeraktár, eredeti párisi mo-
delok, Alakitások a legújabb divat szerint 
javítások, nyári megóvások stb. Jutányos 
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A szegedi egyelem 14-én délelőtt 10 órakor 
avatja díszdoktorává John H o w l e n d L a -
t h r o p amerikai lelkészt. John Howland 
Lalhrop a világháború befejezte után néhány 
amerikai barátjával megalakította Ameriká-
ban „A Vallási Jogok és Kisebbségek Amerikai 
Bizottságát." Ennek a bizottságnak az a hiva-
tása, hogy a világ kisebbségi kérdéseiről az 
amerikai közvéleményt tájékoztassa s ezt a 
közvéleményt a kisebbségek érdekében kedve-
zően befolyásolja. A bizottság amiatt szüle-
tett meg, mert belátták, hogy a Nemzetek 
Szövetsége a kisebbségvédelemre alkalmatlan. 
Ez a bizottság még a megszállás idején, ille-
tőleg később mégegyszer öttagú albizottságot 
küldött Romániába, amely ott a kisebbségek-
kel való elbánást, különösen pedig a magyar 
kisebbség sorsát tanulmányozta. Ennek a bi-
zottságnak Lálhrop társelnöke vojt. Tanulmá-
nyuk eredményeként Amerikába visszatérve 
egy méteres füzetet adtak ki „Rumania ten 
years after": Románia tiz év multán cimen, 
melyet sokezer példányban terjesztettek annak 
ellenére, hogy egyrészt nyomás gyakoroljanak 
a román kormányra békckölelezettségeiknck 
betartására, másrészt pedig fejtegetéseikkel 
Amerika népének a román királysággal szem-
ben tanúsítandó magatartását irányították. 

Lathrop azóta se nyugodott, Amerikában 
gyűlésről-gyűlésre mozgalmat inditolt a ma-
gyar kisebbség sorsának és a magyar igaz-
ság céljainak érdekében. Ujabban is megfor-
dult Magyarországon a Szent István-héten, 
amikor alkalom volt nagy magyarbarát von-
zalmával, történelmünkre vonatkozó ismere-
teivel megismerkedni. Barátságának egyik leg-
szebb példája az, hogy a brooklyni temetőben 
nyugvó Kossuth Emiliának, Kossuth húgának 
a síremlékét nőszövetség utján rendszeresen 
gondoztatja és évente megkoszorúztálja. 

Lalhrop a Ferenc József-Tudományegyetem-
nek három napon át lesz vendége. Vasárnap 
az egyelem képviseletének társaságában Bu-
gáéra utazik, ahol Kecskemét városának ven-
degeként a pusztai életet, a puszta szépségeit 
és néprajzát tanulmányozza. Hétfőn a társa-
ság Lathropnak néhány budapesti magyar ba-
rátjával együtt Szegedre érkezik és Szeged 
környékének gazdasági kulturáját, tanyavilá-
gát, paprikatermelését, a Fehértó környéké-
nek tájképi szépségeit, motorcsónakon a Ti-
szának jó darab szakaszát, valamint Szeged 
nevezetességeit, az egyetem néhány épületet 
tekinti meg. 

Lathrop díszdoktori avatása kedden délelőtt 
10 órakor kezdődik. Az ünnepség előtt az or-
szágzászlónál tiszteleg és a hősök kapujában 
a hősi szobor talapzatára koszorút helyez el. 

A díszközgyűlésre az egyelem kéri Szeged 
közönségének méntől nagyobb számban való 
pontos megjelenését. Az ünnepség azért van a 
kora délelőtti órákban, mert az egyetem ven-
dégének déli 2 órakor el kell utaznia, mivel 
szeptember 15-én Genovában hajóra kell száll-
nia. Az egyetemi ünnepséggel kapcsolatosan 
az Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők 
Egyesülete csokrot nyújt ál Lathropnak, ez-
zel róván le háláját iránta azért, hogv Kos-
suth Emilia síremlékét olvan áldozatkészség-

gel kezelik vezelésc alatt a brooklyni nők. Az 
ünnepségen a. közoktatásügyi minisztériumon 
kivül a külügyminisztérium, az országgyűlés, 
a Külügyi Társaság, a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége és az akadémia is képviselteti ma-
gát, megjelennek az állami és yárosi hivatalok 
vezető férfiai, valamint a szegedi nőegyesüle-
lek kiküldöttei. Az egyetemi ünnepséget déli 
12 órakor díszebéd követi a Hungária-szálló 
éttermében. 

Bécsi tanulmányutamról legújabb 

ruha-és fehérnemű 
modeiehhei 
hazaérkeztem. Előkelő fővárosi cég kelengye* 

és ágynemű cikkein"k képviseletét megkap® 
tam, ezekből kirakatomban és szalónomban 
állandó kiállítást tartok. Kérem i. t. hölgyeim 
azok szíves megtekintését. 

Schimmevíing Klára 
női ruha- és fehérnemüszalónja. Kárász ucca 
8., II. emelet. 

Két fiu 
tutajon halászott 

a kubüffidörben . . . 
(A Délmagyarország munkatársától.) Röviden 

jelentette a Délmagyarország, hogy pénteken dél-
ben a Kertész-téglagyárnál lévő kubikgödörbe 
belefulladt Halász Jenő 17 esztendős kereskedő-
segéd. A nyomozás adatai szerint a szerencsétlen-
ség drámai körülmények között történt. Halász 
Illés János nevü 7 esztendős kisfiúval horgászott 
a gödörben. A vízre három szálfából összetákolt 
tutajt eresztettek és erre ülve horgásztak. Délfelé 
játszadozni kezdtek. Halász kis barátját a nyaká-
ba vette és ugy hancúroztak ketten, boldogan. 
Közben a tutaj megbillent és a távolabb dolgozó 
munkások azt látták, hogy a két fiu belefordul 

a vizbe A kővetkező pillanatban hangos segély-
kiáltások verték- fel a környéket. 

A munkások a fuldoklók segítségére siettek, 
de csak az egyiket, a kis Illés Jánost tudta meg-
menteni Bokor János munkás. A gyereket a part-
ra húzta és hosszas kísérletezés után sikerült 
életrekelteni. Halász Jenőt nem találták meg a 
vizbe, hiába vonultak ki a tűzoltók, nem tudtak 
segíteni a szerencsétlen kereskedősegéden. Á vizs-
gálat folyik. 

rendű angol uri divat ás egyenrnha-
szabóság P o d v e R R é l , 
Szeged, Feketesas ucca 15. sz. Telefon: 14—23 
Cserkéss és katona cikkek rakttkrs. 

Óvja egészségét! + 

G E O R G E T I E E X T R A 
bártyavékonyságu hővezető különlegesség. EZT 
VhGYEI Sohasem tog mást használni Kapható 
nundeu gyógyszertár, drogéria és illatszertárban. 


