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met birodalommal való bizonyos megegyezésre, 
még pedig valószínűleg abban a formában, 
hogy megállapít ják ma j d a németországi és 
ausztriai menekülők évenkénti létszámát s en-
nek nyomán a német kormány megengedi, hogy 
az emigránsok vagyonuk 20 százalékát maguk-
kal vigyék. 

Róma, Julius 9. Az olasz főváros nagy érdek-

lődéssel várja Imrédy Béla miniszterelnök és Ká-

nya Kálmán külügyminiszter hivatalos látogatá-

sát. Róma a legünnepélyesebb fogadtatásban fogia 

részesíteni a magyar államférfiakat. 

A termini pályaudvar olyan lesz, mint amilyen 

Hitler látogatása idején volt, aki a termini pálya-

udvarról utazott el Nápolyba, majd Firenzébe. 

A pályaudvart és az előtte lévő teret magyar-olasz 

lobogókkal, az oszlopokat pedig magyar és olasz 

dinerekkel fogják ékesíteni. 

A hivatalos program három napig tart. A ma-

gyar államférfiak 17-én este érkeznek Postirmiába, 

ahová eléjük utazik báró Villant Frigyes quirináli 

(A Di'lmogyorr>rs'óg munkatársitól.) Sze-

ged vendéglős iparosait, egy héten át tartottá 

izgalomban a z a hír, hogy a hatóság szabá-

lyozni akarja az árakat é&i a szabadtéri játé-

kokra vájó tekintettel meg akar akadályozni 

minden esetleges ár0melést. A vendéglősök 

mozgalmat indítottak és rámutattak ar ra ; 

hogy amikor a piaci árak nap ról-nap ra drá-

gulnak. lehetetlen fenntartani a niai vendég-

lői árakat. 

Dr. Tóth Béla pogá rmcsterbelyettes szom-

baton délelőtt 10 ójára értekezletre hívta 

ös$ze a szegedi vendéglősöket. Az értekezlet 

igen nagy érdeklődés mellett dr. Tóth Béla 

elnökletével a városháza bizottsági termé-

be" folyt le. A polgúrmc8torhelyettes közölte 
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ÉLELMISZEREK: 

Mazsola, 10 deka —.14 

Méjescűök, 10 deka —.18 

^Nápolyi, 10 deka —.2ü 

jvaiaincila cukorka, 18 drb —.24 

Üdítő karamella cáioi ka, 18 drb —.24 

ragylalt ostya tölcsér, 30 drb '—.24 

rufcjuut osiya wafferli, 10 drb —.24 

Szeletes torta astyaJ.jp, 3 drb — 

Keiek torta ostya, p, 6 drb —.24 

Sütőpor, vagy vanilin, 3 levél —.24 

Májp.ioiétoni, 1 doboz —.24 

Mogyoróból, 10 deka —.33 

Csoko.ádé dara, 10 deka —.38 

Dióbél, 10 deka —.42 

Dobozos öm.e„ztett sajt, 1 doboz —.57 

figaró biokk sajt, i/« kg —.48 

• LÉGYFOGOK: 

METRÓ mézes légyfogó, 12 drb —.24 

PÁKiSI légyfogó, 9 drb —.24 

OKlAS légyfogó, 4 drb —."24 

Az értekezlet szombati ülésén elsősorbán a | 

közép- és délamerikai ál lamok megbízottai be-

széltek. Legtöbb megbízott azt hangoztatta, 

hogy ál lamaiknak elsősorban mezőgazdasági 

munkaerőre van szükségük. 

magyar követ, 18-én reggel érkeznek Rómába. '' 

Imrédy Béla miniszterebiök és Kánya Kálmán 

külügyminiszter valószínűleg a Villa Madamában, 

Rómának e pompás reneszánsz villájában szállnak 

meg, amely a város egyik Iegkiesebb pontján, a 

Monté Mario oldalán fekszik, a Forum Mussolini 

felett. 

A római látogatás programja teljes részletes-

séggel még nincs kidolgozva, de igen gazdag és 

változatos lesz. A harmadik napon Imrédy Béla 

miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter 

a castelganríolfoi kastélyban látogatást tesz XI. 

Ptus pápánál, aki ünnepélyes kihallgatáson fogadja 

a magyar minisztereket. 

az értekezleten megjelentekkel, hogy a város 
idegenforgalmi érdekcinek megóvása érdeké-

ben hívták ö6&ze az értekezletet. 

Ezufán a vendéglősök adtak kifejezést pa-
naszaiknak é s kívánságaiknak. Előadták, hogy 
a piac drágulása miatt már régebben. a sza-
badtéri játékoktól függetlenül elhatározták 
az árak emelését és kifejtettek, hogy meny-
nyire tarthatatlanok a mai árak. A vár0s 
hatóságának képviselői almosaknak találták 

a felhozott érveket, a z értekezlet kimondotta; 
hogy szükségesnek látja bizonyos fogyasztási 
cikkeknél az árak felemelését. 

Az egységes menüáraknál maximálisan 30 
filléres, a szabadon választott ételeknél ma-
ximálisan 20 filléres áremelést engedélyez a 
hatóság. A teszi« és italárak változatlanok 
maradnak. A 'szállodai és kávéházi árakat 
este 9-ig nem emelik, ezentúl a Tisza 10 fii. 
térrel, a. Hungária pedig a táncos délutánok 
alkalmát is behűtve, 30 fillérrel emeli a hű-
sítő italok árát. 

A polgárme«terhelyettes elvként leszögezte, 
hnev nem szabad a szabadtéri játékokra kü-
lön felemelni az árakat. Az értekezleten ki-
mondották. hogv a vendéglősök kötelesek az 
éflaT)árak«t kifüggeszteni a vendéglők kira-
kafüveaein, vngv az áítóablakon, hogv a ven-
dég előre, mielőtt betért volna a helyiségbe, 
tudia, hogv m i mennyibe kerül. A hatóság 
minden héten ellenőrizni fogia az árakat, a 
•vendéglősöknek esetenként he kell szolgállat-
niok az iparhatósághoz, az étlapokat és 
nmonnvibrn a hatóság ugv >,alá]ná. hogy 
iridnkolodnniil emelték az árakat, rendszabá-
lyokat farr^riptositana. Természetesen ez nem 
Vonatkozik azok-p a » árakra . amrdveknok fei-
emelápat a fenünk ozorinf elhatározták és 
nrrielvek 15-én életbe iérmék. 

ta romlik el 
hitztar'Hzfíbin oemmiféle élelmiszer, ha FEKETÉNÉL 
vesz részére egy jégszekrényt. MinimAlis jégfogynsztás 
Kedvezó fizetési feltételek. Unió könyvecskére 
Állandó raktér Kossuth Lajos sugérut ÍJ, 

A x i d ő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervató-
r ium jelenti: Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 36.2, a legalacsonyabb 
21.1 C- A barométer adata nullfokra cs 
tengerszintre redukálva reggel 7636, 
este 759.2 mm. A levegő páratartalma 

. reggel 65. délben 33 százalék. A szél 
iránya déli, erőssége 2—3-

A Meleorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor. I d ő j ó s 1 a l : Élénk szé' 
néhány helyen zivatar, a hőmérséklet 
az ország nyugati és közénső részcin 
csökken, keleten alig változik. 

II magyar csapat nyerte 
a magyar-svéd-lengyel 

pentatlont 
Budapest, julius 9. A Magyarország, Svédor-

szág és Lengyelország nemzetek közötti penlat-
Ion utolsó napján a 4000 méteres terepfutás 
pompás magyar győzelmet hozott. A versenyt 
B o l g á r hadnagy, nyerle viléz O r b á n fő-
hadnagy előtt. j 

Végeredményben a csapatversenyben t- Mr-
gyurország 25 ponttal. 2. Svédország 30 punt-
tal, 3. Lengyelország 70 ponttal. 

Egyénileg J. vitéz Orbán főhadnagy 13 nont, 
2 Bolgár hadnagy 30 pont, 3. Gyllenstiéina 
sVéd 31 pont. 

Egymásután hét családot 
lakoltattak ki 

a Szatymaz-uccában 
I- (A Délmagyarország munkatársától.) Különös 

kilakoltatás történt tegnap délután a Szatymaz-

ucca 35. számú házból. Egyszerre lakoltatták ki 

Csányi István sofőrt feleségével és három gyer-

mekével és a háznak egy másik lakóját, Fazekai 

Lajosné hűtőházi alkalmazottat. A ház a tavasz-

szal gazdát cserélt, az uj tulajdonos felmondott 

a lakóknak. Csányi és Fazekasné Ábrahám Lajosi 

baromfikereskedö albérlői voltak. 

Junius 1-én az uj tulajdonos mindcnktnck fel* 

mondott a házban, Ábrahám mér elköltözőben volt, 

a két albérlő azonban nem kapott lakást, a sofőrt 

családját sehol sem fogadták be a sok gyermek 

miatt. Tegnap délután azután végrehajtó jelent, 

meg a házban és magával hozta a kilakoltatást 

végzést, amelyet a bíróság junius 6-án tartott tár. 

gyalásán hozott. A két albérlőt azzal az indokolás-

sal lakoltatták ki, hogy a lakás főbérlője kötelezte, 

magát, hogy julius 5-én átadja a lakást a ház, 1  

tulajdonosnak. | | ' [ j', J / 

A két család tiltakozott a kilakoltató® ellen,-

annál is inkább, mert előzetesen nem értesítettéit 

őket a bíróság végzéséről. 

Izgalmas jelenetek játszódtak lo, de hiábavaló' 

volt minden tiltakozás, kocsit hoztak és a két csa-j 

Iád bútorait ki akarták vinni a C8e rep,es-sort szűk* 

scglakásokba. Azonban azt is közölték velük, hogy; 

más családokkal tennék össze őket egy helyiségbe, 

igy azután mindkettő a rokonaihoz vitette magát, 

de kijelentették, hogy illetékes helyen panaszt 

emelnek a végrehajtás ellen. 

Legkisebb munkabérek a bádogos iparban. Bu« 
dapestről jelentik;. Az iparügyi miniszter elren-
delte a bádogos- és vizvezetékszerelő iparban a 
szegedi kereskedelmi és iparkamara területére ki-
terjedd hatállyal a legkisebb munkabérek megál-
lapítását. A munkabérmegállapitó bizottságot a 
következőképen alakították meg: elnök dr. V á-
1 y i Sándor nyug. budapesti Ítélőtáblai alelnök, 
alelnök G ö m ö r y Andor nyug. törvényszéki ta-
nácselnök, rendes tagok a munkaadói érdekeltség 
részéről: dr. B á r k á n y i Ferenc vizvezetéksze-
relő iparos, B e r t a Károly bádogosmester, ren-
des tagok 3 munkvállalói érdekeltség részéről 
B a r n a István és C z é g é István. Érdektelen 
póttagok: Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsos, 
Csizmadia Károly felsőipariskola} igazgató, pót-
tagok a munkaadói érdekeltség részéről: Schultcr 
Vilmos bádogos és vizvezetékszerelő mester, Han-
kó Mátyás bádogos- és vizvezetékszerelő mester, 
•póttagok ^munkavállalót érdekeltség részéről: Sz. 
Nagy József és Dobó István. A bizottság jegyzője 
P1 e s k ó András kamarai masánlifkár. 

Rendszeres 

ivókúra a ggógqforrásnál 
gyógyiija a gyomor* bél és vese betegségeit. 

Nyílva reggel (él 7-101. Tájékoztató a forrásnál. 

Nagvszabásn előkészületek Rómában 
Imréül) miniszterelnök látogatására 

15-én életbelépnek 
a szegedi vendéglők 
és kávéházak uj árai 

Szabadtéri ár-ankét a városházán 


