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Ciceumi blúzok fi lm zéaél vállalom. 

toló javaslattal vitte a kisgyűlés elé, amely 
a javaslatot elfogadta, kimondva, hogy január 
elsejétől kezdve az egyesület segélye terhére 
havi 150 pengő tiszteletdijat utal ki az intéző 
számára, január elsejéig esedékessé váló havi 
hatvanöt pengős lakbérét pedig elengedi. 

Szerepelt a napirenden 

a gázgyár 

rgyik kérelme is. A gázgyár «z artézi kútnál 
lévő tinansíormátorállomás áthelyezésének 
költségeit kérte a várostól. Ezt a tnanstormá-
torállomást lebontották és az Anna-forrás uj 
pavillonjáJba építették be- A kisgyűlés egy-
hangúlag kimondotta, hogy a gázgyár kérel-
mét nem teljesiti, mivel az állomás áthelye-
zésére közérdekből volt szükség és a szerző-
dés szerint ilyen eseteikben a költség a gáz-
gyárot terheli. 

Volt még eey érdekes pontja a tárgysoro-
zatnak, vitéz F a l u g y a y Farkas beadványa. 
Palugyay 

a Széchenyi Mozi 

U| engedélyei, bejelentelte, hogy szeptember 
elsején meg kellene nyitnia a moziját, külön-
ben elveszíti engedélyét. A mozit azonban 
nem nyithatja meg, mart a városi adóhivatal 
a mqzigépeket lefoglalta annak a körülbelül 
kétezer pengős wigalmiadó hátraléknak a biz-
tosi tására. ameByel a régi engedélyes, özvegy 
Franki Imréné tartozik. Mivel Franklné is-
meretlen helyen tartózkodik és rajta a város 
adókövetelése nem hajtható be, az uj enge-
délyes bejelentette, hogy hajlandó megfizetni 
a hátralék felét a lefoglalt mozigépek felol-
dása ellenében annál if. inkább, mert ezek a 
gépek a Mozgóképszínház tulajdonát képezik, 
nem pedig a régi engedélyesét. A polgármes-
ter nem javasolta a kérelem teljesítését, mert 
a város számára lefoglalt mozigépek lizezer 
pengős értéke teljes bídositékot nyújt és igy 
teljes követelését megkaphatja. A polgármes-
teri javaslat is elismeri, hogy a lefoglalt in-
góságok tulajdona nem Franki Imrénéé volt, 
hamm a Mozgóképszínházé, amely végrehajtá-
si panaszt is nyújtott be a szabálytalan fog-
lalás ellen, de ezt a panaszt elutasították, 
mivel az érdekeli vállaJat későn .nyújtotta be. 

A polgármesteri javaslat ellen felszólalt 
dr. G r ü n e r Ist-ván és dr. T ö r ő k Béla. 
Mindketten megállapították, hogy a polgár-
mesteri javaslat a jog szempontjából helytál-
ló, mégis azt javasolták, hogv a kisgyűlés fo-
gadja el Palugyay ajáiilatát, mert fontos 
közérdek fűződik ahoz. hogy a Széchenyi 
Mozi megkezdhesse, működését 

A kisgyűlés többsége a polgármester ja-
vaslatát fogadta el. 

Xéhánv javaslat letárgyalása után az ülés 
öt óra előtt véget ért. 

PÁRISI NAGY ARUHAZ RT. 
S Z E G E D , C S E K O N I C S é s K I S S U C C A S A R O K 

Iskotaí C i k k e k 
Pastell kréta 1 dobozban 6 drb 
Enyvezett cimke 25 drb l-es 
AGIS rajzszeg 1 doboz l-es 
Bakalit ceruza hegyező 
Kihuzós tolltartó 

Kónyvcsomagoló sötétkék papir 4 iv 
Fiizetcsomagoló zsirpapir 3 iv 
Fekete irón 3 drb 
Irónhosszabbitó nádból 
Kitűnő irótoll 12 drb 
Rajzi í p negyedives 7 drb 
Erőleme? óvódás táska 
Dupla kJ hu lós tolltartó 
Légzéras tolltartó 
Barna rajztábla tartó negyedives 
Iskolát kórző 
Rajztábla negyedives 
Zöld mollinó hátas iskola táska, bőr szíj-

jal 

Iskolai hátizsák 1 zsebbet, bőr szíjjal, 
IlOx.TO cm-es 

Erőlemez iskolai kazetta, csappantyúival 

27 cm-es R 

-.08 
-.08 
-14 
-.14 
- .16 
-.22 
-.22 
-.24 
-.24 
-24 
-.24 
-38 
-.58 
- 6 8 
- 6 8 
- .68 
- 8 8 

—.98 

-.98 

1 28 

Megkezdte működését 
az első szegedi konzervgyár 

Külföld részére C-vitamin tartalmú paprikapüré készül 

(Á Délmagyarország munkatársától.) Évek 

előtt felmerült és azóta állandóan napirenden 

van egy szegedi konzervgyár alapításának szük-

ségessége, amelynek az lenne a feladata, hogy a 

szegedkörnyéki gyümölcsfelesleget dolgozza fel. 

Legutóbb ezév tavaszán kísérleteztek egy kon-

zervgyár alapításival, ez a kisérlet azonban meg-

hiúsult, mivel a kellő alaptöke nem jött össze. 

Kísérleti szakemberként már ebben a tervben 

B a 11 a Ferencet, egy fiatal szegedi vegyészmér-

nököt szemelték ki, aki elvégezvén a műegyetem 

vegyészeti fakultását, élelmiszer vegyésszé spe-

cializálta magát. Minthogy a konzervgyáralapitási 

kisérlet meghiusult, a fiatal mérnök most saját 

erejéből alapitott egy kisebbarányu üzemet. 

Meglátogattuk a Liget-ucca 3. szám alatt levő 

első szegedi konzervgyárat, amelynek vezetője 

készséggel mutatta meg » z alig kéthetes üzemet. 

Az egyik helyiségben egy gőzgép működik, 'amely 

•az energiát szolgáltatja, a másik teremben há-

rom zajtalanul működő gép dolgozik, amelyek 

közül az egyik Balla Ferenc tervei szerint készült. 

Ennyi a fiatal konzervgyár egész felszerelése, de 

teljesítőképessége mégis egészen meglepő: 18 mun-

Kizárólag hibátlan 
lőj harisnyát tar-
tunk. Minden párért 
100 százalékos ga-
rancia 

BECSEI 
Klauzál-tér 3. 

Gyönyörű Jiibátlnn 
vékonyszálú matt 

harisnya párja 

1.90 
BECSEI, 

Klauzál-tér 3. 

Háborog a Vezúv 
Róma, augusztus 31. A Vezúv néhány nap óta 

rendkivül erősen működni kezdett. Éjjelenként az 

egész környéket piros fény világitja be. A tölcsér-

ből nagy lávatömegek törnek elő. A tölcsér körül 

80 méteres körzetben láva hömpölyög. Bár a tűz-

hányó működése rendkivül erős, még sincs ok 

semmiféle aggodalomra. A tűzhányó működése 

igen sok külföldi és belföldi utast vonzott a .Ve-

zúv környékére. 
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Vasvillás látogatásért 
kéíhónapl fogház 

(A Délmagyarország munkatársától) Bo-
nyolult bünügyet tárgyalt szerdán délelőtt dr. 
M o l n á r István törvényszéki biró. F a r-
k a s Pál 24 esztendős gajgnnyai legény ke-
rült a vádlottak padjára súlyos testisértés, 
személyes szabadság megsértése és magán-
laksértés vétsége címén Ifj. B e n k ő József 
gajgonyai kocsmáros lakásába erőszakkal be-
hatolt, mialatt a kocsmáros a ház előtt be-
szélgetett. A behatolás nem ment simán, elő-
ször a mosónőt és a mindenest — akik a pad-
láson foglalatoskodtak — bezárta a padlásra, 
majd vasvillával rátörte a kocsmárosnéra az 
ajtót. A fiatal asszony, aki kilenc hónapos 
kisgyermekével tartózkodott a szobában, ré-
mülten rohant ki a vasvillás legény elöl a 
szabadba, A legény ezután menekülésre fog-
ta a dolgot és elbujt a kocsma pincéjében, 
onnan piszkálták ki vasvillákkal az üldözök. 
A kocsmárosné Farkas Pál fellépésének kö-
vetkeztében súlyos idegrohamot kapott. 

A tárgyaláson a legény kijelentette, hogy 
nem emlékszik semmire- Néni tudja, hogy 
miért ment be Benkőékhez, ittas volt, ez voll 
az egésznek az oka. Kihallgatta a bíróság a 

kás foglalkoztatásával, napi 13 órat munkával 20 

mázsa gyümölcsöt tud leldolgozni. 

A fiatal gyáralapító büszke örömmel számol! 

be elgondolásairól. 

w- Az üzem alkalmas mindennemű gyümölcs 

és főzelékkonzerv készítésére, de a szokásos kon-

zerveken kivül speciális készítményeket is fogok 

készíteni. Az egyik a „Tomatopaprik", amely pa-

radicsomból és paradicsompaprikából készül. Ai 

másik ilyen specialitás, a „pnprivit ' , amely C-vL 

tamin tartalmú paprika püré és különösen Finn-

ciaországban nagyon elterjedt táplálék, sőt gyógy-

szerként is rendelik. 

A tároló helyiségben hatalmas kő- és betontar-

tályokban nagymennyiségű alma, szilva és ve-

gyes-iz várja készen a „szezont", amikor forga-

lomba kerülnek. Érdekes ujitás, hogy a paradi-

csomot gytimölcssajt keménységű massza, alak-

jában, ládacsomagolásban hozza majd forgalom-

ba. 

A nyersanyagot a fiatal gyár majdnem egósa 

mennyiségben Szeged közvetlen környékén szerzi 

be, még pedig nagyrészt nagytermelőktől és csak 

kisrészben a piacról. 

Csodaszép, hibátlan 

vékonyszálú haris-

nya párja 

2.50 
BECSEI, 

Klauzál-tér 3. 

Elszakíthatatlan 

bajszálvékony hibát-

lan harisnya párja 

3.20 
BECSEI, 

Klauzáf-tér 3. 

fiatal asszonyt, aki szerint Farkassal kapcso-« 
latban az voll az érzése, hogy pénzt akar. 
szerezni. 

A bíróság a legényt bűnösnek mondotta kí 
és kéthónapi fogházra ítélte. 

Megszüntetett és 
kisajátított szeszgyárak 

Budapest, augusztus 31. Mint hivatalos helyről 
közlik, a minisztérium a szeszegyedáruságáról 
szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően au-
gusztus 31-ével a győri ipari szeszgyárat és >ai 
kisperkátai ipari szeszgyárat kisajátították, a 
Leipziger-féle óbudai szeszgyárat megszüntették, 
A miniszter erről szóló határozatát augusztusi 
31-én közölték az érdekelt szeszgyárak tulajdono-
saival. A győri és kisperkátai szeszgyárak szep-
tember 1-től mint egyedárusági szeszfőzdék fog-
nak működni. 

A pénzügyminiszter vitéz T u r v ö l g y i Al-

bert miniszteri titkárt, szeszegyedárusági igaz-

gatóvá nevezte ki. 

A z i d ö 

A Szegedi Meteorologiai Obszervató-
rium jelenti: Szegeden a hőmérő legma-
gasabb állása 27.0, a legalacsonyabb 17.9 
C. A barométer adata nulltokra és ten-
gerszintre redukálva reggel 754.9, este 
758.9 mm. A levegő páratartalma reggel 
85, délben 64 százalék. A szél iránya dél-
keleti. erőssége 1. A lehullott csapadék 
mennyisége nyomban. 

A Meteorologiai Intézet Jelend este 

10 órakor. I d ő j ó s I a t : Mérsékelt szél, 

sok bolyén további esö, zivatar. A hő-

mérséklet nyugat felöl fokozatosan csök-

ken. 


