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Arrombolásérf 
elitéltek egy szegedi fodrászmestert 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az utóbbi J 

időben egyre több feljelentés érkezik & kereske-

delmi és iparkamarához árrombolds miatt. A sze-

gedi fodrásziparban évek óta duló harc következ-

ménye volt az az árrombolási ügy, amelyet most 

tárgyalt a kamara választott bizottsága. Egy sze-

gedi fodrászmester ellen feljelentést tettek az ipar-

testület fodrászszakosztőlyánál, mert 18—20 fillé-

res áron borotválta vendégeit és 30—40 fillérért 

végzett hajnyirást. A szakosztály az elöljáróság elé 

vitte az ügyet, amely a kamarához továbbította. 

A választott bizottság, amelynek elnöke Rainer 
Ferenc, az ipartestület és a kamara elnöke és tag-

jai szakemberek voltak, részletes árelemzés és a 

feljelentett fodrászmester üzleti körülményeinek 

tüzetes átvizsgálása alapján meghozta határozatát. 

A bizottság megállapította, hogy a sugáruti fod-

rászüzlet, amely négy-öt segédet és egy tanoncol 

foglalkoztat, belvárosi üzletnek számit, amit a 

vendegek társadalmi állásából is megállapítottak. 

Minthogy pedig a többi belvárosi üzlet borolvá-

Iásért 30—40, hajvágásért 60—70 fillér kiszolgálási 

dijat számit, a bepanaszolt fodrászmester által 

felszámított munkadíjak árrombolásnak tekinten-

dők, mert ezek a munkadijak nem biztosíthatják 

egy iparosnak azt a minimális jövedelmet, amely 

az üzlet fenntartásához, a közterhek és egyéb köte-

lezettségek fizetéséhez, valamint a megélhetéshez 

szükséges. 

A tulajdonos sajgt bevallása szerint olyan kis 

jövedelmet ért el, amely egy közepes munka-

teljesitményü segéd keresetének felel meg. A bi-

zottság megállapítása szerint ezek az alacsony 

árak alkalmasak arra, hogy ofyan versenyt tá-

masszanak, amely a többi, iparost is hasonló ki-

szolgálási dijak számítására kényszeríti és az üz-

let fennmaradását, a tulajdonos megélhetését ve-

szélyezteti. 

A bizottság megállapította az árrombolást és 

a feljelentett fodrászmestert öt pengő pénzbün-

tetésre ítélte és tíz pengő eljárási költség meg-

fizetésére kötelezte. 

— Olasz kultuszminiszteri osztályfőnök Sze-
geden. Dr. M a r i a n o G r i l l o olasz kuitusz-
miniszteri osztályfőnök magyarországi tartóz-
kodása során szerdán Szegedre látogatott. Dr. 
V á r a d v Imre szegedi egyetemi tanár társa-
ságában délben látogatást tett a városházán 
dr. T ó t h Béla polgármesterhelyeltesnél, aki-
vel hosszasan elbeszélgetett es nagy elragad-
tatással nvilatkozott a város szépségeiről. Dr. 
Mariano Gril lo a szegedi egyelem -Vendége-
ként tartózkodik Szegeden. A polgármesternél 
tett látogatása után felment a városháza tor-
nyába, ahonnan a város panorámájában gyö-
nyörködött, ma jd kiautózolt a röszkei trianoni 

V Jh a tárra. 

L-A — A SZEGEDI PIAC ARAI . A szerdai heti-
Tilacra állatfelhajtás a zárlat miatt nem volt. 
Hus. Marhahús: I. rendű 1.40—1.70. II. 
rendű 1.20-1.60. III. r. 1.00—1.40, borjúcomb 
2.00-2.60, eleje 1.40—220. pörköltnek 1.4Ó—1.60, 
sertéskaraj 1.60—1.80, comb 1.20—1.60, oldalas 1.10 
—1.30, zsirszalonna 1.40—1.50, háj 1.60, zsír 
1.60—170. Baromfi. Csirke párja 3.40, rántani való 
kilója 1.10—1.20, nagyobb 1.25—1.35, Ivük párja 
2.50—4.80, kilója 90—1, sovány kacsa párja 140-
3.80, hizott kilója 1.10—1.30. sovány lud párja 4— 
7.50, hizott kilója 1.20-1.30, pecsenyeliba Kilója 
1.30—1.50, tojás kilója 1—1.40. Gyümölcs. Barack: 
kajszin kilója 50—90, őszi 60—1.40. apró sárga 30 
—50, alma 20—60, meggy ríemesfajta 70—100, kö-
zönséges 45—65, körte apró nyári 40—70, ringló 
30—50, ribizli 60-80, málna 1.00-1.40, büszke 
35—55, narancs 1.50—1.60, citrom darabja 10—16 
fillér. Zöldség. Borsó zöld hüvelyes kilója 20—30, 
fejtett literje 30—40, zöldbab kilója 8—16, uj bur-
gonya apró 3—5, nagyobb 6—12, vöröshagyma ki-
lója 10—16, csomója 4—10. fokhagyma kilója 15— 
20, csomója 3—7, petrezselyem csomója 4—12. sár-
garépa csomója 4—12, zeller darabja 2—8, fejes 
káposzta kilója 6—14, kelkáposzta 6—14. saláta 
10 fej 20—25. karifol darabja 4—20. nyári kara-
láb csomója 2—8. tök főzni való kilója 3—7. ugor-
ka 10—30, paprika apró hegves 10 darab 15—20, 
tölteni 10 darab 40—60, torma 40—70. spenót 14 
—20, sóska 40—60, nvári retek csomón 4—10,fil-
lér, füzéres paprika füzérje 1.40—3.40 p. y V 

— Nyári ingek készen és rendelésre PoIIák 

Testvéreknél. 

— Krep de sehin esőkabátok minden színben 

18 pengő Bluu Ignátz cégnél. Kelemen-u. 5. -

— A létéit való küzdelemben gyakran hat-
hatós segítségére van a dolgozó egyénnek egy 
pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz 
reggel éhgyomorra bevéve azért, mert ez gyor-
san szabályozza a szellemi és testi munkaké-
pességre oly igen fontos bélmüködést cs anyag-
cserét- Kérdezze meg orvosát. 

— A városi tisztviselők megkaplak fizetésük 
másik felét. A városi tisztviselőket julius 1-én 
a fizetések felvéleJe alkalmával kellemetlen 
meglepetés érte. Elsején csak a fizetésük 40 
százalékát folyósították. Az aratási munkák 
miatt nem jöttek bc a tanyai gazdák adót és 
bért fizetni és igy a városi pénztárba nem 
gyiilt össze az az összeg, amelyre számítottak. 
Eredetileg ugy volt, hogy a hónap közepén, 
15-én -kap ják meg az elmaradt összeget, köz-
ben azonban a városi pénztárba nagyobb ösz-
szeg folyt bc és most már mindenki megkapta 
a teljes fizetését. 

Kávépörkölés naponta reggel 7_9_jg Kocsisnál. 

— Légoltalmi oklatóképző tanfolyam. A 
Légoltalmi Liga háromhetes tanfolyamot ren-
dez azok részére, akik hivatoltságot éreznek 
magukban, hogy a légoltalomban való kikép-
zés után a polgári lakosságot és annak szerve-
zés alatt á l ló vezetőit, a ház-, illetőleg a ház-
rsoportparancsnokokat elökékzitsék. Tekin-
tettel arra. hogy a nőkre az ellenséges légitá-
madások elleni védekezésben igen nagy szerep 
vár, kívánatos, hogy a tanfolyamon nők is '-.agy 
számmal vegyenek részt. Felkéri azért a Lég-
oltalmi Liga szegedi csoport iának elnöksége 
mindazokat, akik legalább négy középiskolá-
val rendelkeznek, jelentkezzenek a I-égoltalmi 
L iga helyiségében (Mérei-ucca 8., II- 5.. te-
le l ő i 26-16) iulius 15-ig a délelőtti órákban. 
A tanfolyam hallgatói meg fognak ismerkedni 
a légitámadás összes problémáival és módsze-
reivel. a tűzvédelem, gáz-, egészségügv és mű-
szaki védelem terén ugv elméleti, m in t gva-
korlati kiképzésben részesülnek és elsajátít jók 
a légoltalmi házvédek megszervezését. A tan-
folyam sikeres elvégzése Után a hallgatók ok-
levelet nvernek, amelynek birtokában, mint 
oktatók' a liga megbízásából további kiképző 
munkát fognak végezni szerény díjazás mel-
lett. A tanfolyam ingvenes. 

— A Világvárosi Regények legújabb száma: 
Forró Pál: Itat lázas óra. 
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Sorozatos sikerek 
az Amerika-Magyarország 

tenniszmérközésen 
Dallos legyőzte Makót, Asbólh Budget, 

a Szigeti—Gábori pár a vi lágbajnok kettőst 

Budapest, ju l ius 6. Az Amerika—•Magyaror-
szág tenniszmérkőzés második nap ján a kö-
zönség újból zsúfolásig megtöltötte a Margit* 
szigeti tenniszdiszpályát. A szerdai mérkőzést 
nagy meglepetésre váratlan magyar sikereket 
hoztak. A magyar játékosok önmagukat felül-
múlva érlek el ragyogó eredményeket 

A műsor első száma a Dallos—Makó mér-
kőzés volt, pmelyben Dallos 3:0, 6:2, 9:7 arány-
ban legvőzlc a magyar származású amerikai 
ellenfelet. 

A párosban Szigeti—Gábori pár győzött 
Budge—Makó ellen 0:4. 0:2 arányban. A világ-
bajnoki pár veresége nagy meglepetés. 

A harmadik egyes mérkőzésben Asbóth 0:1, 
0:8. 3:0 arányban győzött Budgc wimbledoni 
bajnok ellen. 

Az Amerika—Magyarország tenniszmérkőzés 
tehát 3:3 arányban döntetlenül végződött. 
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Berlin cáfolja 
a Lichteiisfeinbe való 

bevonulás hirét 
Berlin, ju l ius 6. A MTI jelenti: Különbőz.5 

újságokban híresztelések jelentek meg, me-
lyek szerint Németország előkészületeket lelt 
arra, hogy bevonuljon Lichtenstein hercegség-
be. Jó l értesült körökben ezzel a híreszteléssel 
kapcsolatban megál lapít ják, hogy ez a német-
ellenes propaganda legújabb koholmánya, a m i 
nyi lvánvalóan arra szolgál, hogy az európai 
légkörben ismét idegességet teremtsen. I 

Bern, ju l ius 6- Á Svájci Távirati Iroda tel* 
jcsen légből kapottnak mondja egy angol hír-
szolgálati ügynökségnek azt a hirét, amely sze-
rint Svájc csapatokat rendelt Lichtenstein ha-
lárára, 

—oO°— 
llrab szabadcsapatok 

e! akarták vágni 
az iraki olajvezetéket 

London, julius 6. Palesztinában újból súlyos 
zavargások történtek. Az Ezdraleon völgyében 
az angol katonaság lelten ért egy nagyobb arali 
szabadcsapatot, amely az iraki kőolaj fővezeté-
két akarta megfúrni. Az ütközetben 8 arab el-
esett, kellő megsebesüli- A völgy másik oldalári 
egy arab banda -megtámadott egy telepet és 
suiyns veszteséget szenvedeti. A támadók egy 
halottat hagylak a csatatéren. 

Tel-Aviv közelében egy robogó vonatból az 
országútra bombát dobtak, amelv egy leányt 
megölt, kettőt súlyosan, ötöt könnyebben meg-
sebesített. Názáretben egy bomba két embert 
mego.lt. 

A jeruzsálemi törvényszék' gyújtogatás mi-
att halá lra itéll négy arabot. 

— Autóvizsgák. Szerdán délelőtt feltűnést 
keltett a városban a tűzoltóautók sürü egy-
másutánban való közlekedése. A tüzoltókocsík! 
a városháza elé mentek a Feketesas-uccára, 
ahol az évenként szokásos gép járművizsgála-
tokat tartotta dr. M á t y á s Samu rendőrla-
nácsos, a rendőrség gépjárműosztályának ve-
zetője. Most a tehergépkocsikat, pótkocsikat; 
és a különleges rendeltetésű gépjármüveket 
vizsgálják felül, ez utóbbiak között szerepel-
nek a tűzoltóautók is, amelyeknek ugyanugy 
fel kell sorakozniuk a városháza elé, mint a 
városi autóbuszoknak és magánhasználatú te-
hergépkocsiknak. A vizsgálatok 9-ig tartanak.. 


