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Mikszáth Kálmán utca S> szám.

— A KERMOSz műsoros estje. A Keresztény
Magántisztviselők Országos Szövetsége szegedi
csoportja szombaton este a Postás-otthonban jól
sikerült ünnepség keretében emlékezett meg Bácska visszatéréséről. H a l á s z Sándor szavalta a
műsor első számaként S a j ó Sándor sMagyar
ének 1919-ben« ciniü költeményét, utána L á z á r
László mondott beszédet a déli országrész visszatérésének a jeleni őségéről. A »Mecszállás alatt*
eimü egyfelvonásos színdarabot hozták ezután
színre nagy siker mellett Kürtös Xavér, Kovács
Gizella. Halász Sándor. Wagner Ilona. Gazdag
József. Veress Tibor és Tóth Ovörgv előadásába n. Befejezésül Koiss Irénke magyar nótákat
énekelt dr. Szabó Endre zongorakisérete mellett.
— Amerikai magyarok az erdélyi iskolásgyermekekérf. A Prohászka Ottokár-utcai háztartástovábbképző tanfolyam karácsonykor, fennállásának 15. évfordulójára a kézdikővári iskolássyermekeknek pénzt, ruhát, élelmet és tehenet küldött
ajándékba \ r iskola igazgatója H a s s o n Trahelt 3 táviratot kapott most Newvorkból
Albn
Nevistfit.
az ismert írónőtől, aki bejelenti.
Kogv az ».4 mérik ni Magvar Népszava* szerkesztősége és olvasótábora a kézdikővári iskolásgyermekek uiohb tehenére 600 nengőt utalt át.
— Tornaünnepély a női felsőkereskedelmi is
kólában. Nagyszerűen sikerűit a városi női felsőkereskedelmi iskola tornaünnepélye szombaton
délután. A tornnftnnepélyt a Himnusz vezette be.
majd 14 niagyarruhás leányka, a III. évfolyam
növendékei szépen kidolgozott, hatásos magyar
táncot jártak. A párnás-táncot « közönség lelke
*en megtapsolta A párhuzamos I. és II. osztályok lendületes szabadgyakorlatai után ötletes és
Jredves labdajáték gyönyörködtette a közönsége!
a II. a) osztálv előadásában. Kedves és hatásos
volt az sTskolakerülők tánca*, amelyet az intéze'
sportkörének hat ügyes tagja járt el. Nagy sikert
aratott a harmadévesek' ciffánv-tánca. sok izgalom
és lelkes szurkolás kisérte a staféta-verseny dón
tőjét a párhuzamos T osztályok növendékei kő
zőtt, valamint a második osztálvok labdajátékát
.TőT sikerült buzogánygvakorlatok következtek ezután. ma jd H i b r a n d t Vanda IT. osztályos növendék hatásos magyartáncot lejtett. A kitűnően
sikerült ünnepség a Hiszekegy eléneklésével
nyert befejezést. A tornaünnepély sikerének oroszlánrésze g z n b ó RéléVé tnrnntnnárnőt illPti meg
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UAL FERENCNÉ, volt kereskedelmi iskolai tanárnő miniszterileg engedélyezett

gyorsíró és géniró szakiskolájában
Okleveles gyorsírás- és gépírás tanítók vezetésével
már julius 1-től készülhet Államvizsgára. Uj cim:
Széchenyi-tér 7, II. 22 (a Szeged-Csongrádi Tp.
székháza ban>. Telefon 28-15.
2«7
— Megérkeztek a kereskedelmi alkalmazottak kedvezményes utazásra jogosító nyomtatványai. Miniszteri rendelkezés érteiméhen
a
kereskedelmi alkalmazottak fizetéses szabadságuk idején félárun utazhatnak. A féláru
utazásra jogosító igazolvány űrlapjai
most
megérkeztek az iparhatósághoz s ott az OTIigazolvány és az alkalmazói igazolvány felmutatása ellenéhen 10 fillérért kiválthatók.
— A szegedi uriszabób közös elhatározás folytán junius 23-tól augusztus 20-ig üzletüket délben
fél l-töl 3-ig zárva tartják.
412
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
i hatósági munkaközvetítőnél. Férfiak: S kovács,
1 gépészkováes. i szivógázmotorszerelő, 1 faesztergályos, 1 kádár, 3 kerékgyártó, 4 szabó tömegmunkára. 1 borbély, 3 cipész textilmunkás, 3
fatelepi napszámoslegény (17—18 éves), 15 nőtlen és nős mezőgazdasági hónapos cseléd, 28 fürésztelepi napszámos, 3 napszámos kapálásra
Nők: 1 cipötüzőnö. í fehérnemüvarrónö, 1 vendéglői kiszolgálónő. 3 varrónő kézimunkára
9
hölgvfodrásznö.

larlos

ondolálós

hajfestés tökéletesen, felelősséggel

S z á n t a t óh ö l g y5t o d r á s z n á
Dugonics-tér 11.

Tel. 14-M

i

—. Ruszin kisdiákok a városházán. Szombaton délben ruszin kisdiákok küldöttsége kereste fel dr. T ó t h Béla helyettes polgármestert hivatalában. A ruszin gyerekek a város
támogatásával tanulnak a szegedi iskolákban
s most az iskolaév végeztével — amikor hazamennek szünidőre —, megköszönni jöttek a
városnak a támogatást. Dr. Tóth Béla elbeszélgetett a ma már magyarul kitűnően beszélő kis ruszin gimnazistákkal, akik megfogadták a búcsúszavak közben, hogy továbbra
is hűséges diákpolgárai lesznek Szegednek és
jó tanulói az i s k o l á n a k . . .
— Veressné-Csapó Mária a Gárdonyi-Társaság
tagja. V e r e s s n é - C s a p ó Máriát, az ismert
szegedi Írónőt a budapc'i Gárdonyi Géza-Társaság tagjai sorába választotta.
— A »KERM0Sz« kartársi értekezletet tart
junius 2(kán, csütörtökön este 7 órakor a Barossszékházban (Szentháromság-u. 5), Az értekezlet
tárgysorozata: Tobler János v. országgyűlési
képviselő, OTI igazgatósági tag azt OTI problémáiról, Kedvessy György orsz. ügyv. alelnök, MABI
igazgatósági tag a MABI rendelőintézetek országositásáröl, dr. Gresz György ügyvéd a magántisztviselők fizetéses szabadságának jogi kérdéseiről, Kalmár Márton szegedi csoportelnök a
magántisztviselői kamara felállításáról tart előadást. végül hozzászólások és indítványok a magántisztviselői érdekek védelméhez.
879
— Érettségi találkozó. Akik 1931-ben a szegedi Baross Gábor-reáliskolában érettségit tettek,
25-t... szerdán délelőtt fél 9 órakor jelentkezzenek
az iskolában.

DÉLMAGYARÖRSZÁG
V A S Á R N A P , 194L június 22.

Claridge

Pensio

BUDAPEST, BÉCSI-Ü.
Tel.: 182-827. _ A Belváros szivében legmodernebbül berendezett családi otthon. Minden szobában telefon, kitűnő
konyha, mérsékelt árak.
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IskdEai hírek
Az állami Baross Gábor-gimnáziumban a beírások 26 és 2í7-én lesznek, — az I. osztályos tanulók számára 8—10 óra között, a II.—VIII. osztályos tanulók részére 10—12 óra között.
A IIL kerületi állami polgári leányiskolában
(Margit-utca 25) a beiratások 26-án és 217-én lesznek délelőtt 8-tól 1 óráig Szükséges okmányok:
iskolai értesítők, születési anyakönyvi kivonat é s
ujraoltási bizonyítvány. Beiratáskor 6 pengő 10
fillér fizetendő.
Az állami polgári iskolai tanárképző főiskola!
gyakorló polgári fin- és leányiskolájában a be«
iratások 26-án és 27-én délelőtt lesznek.
A. szegedi H. kerületi (Madách-utcai) állami
polgári fiusiskolában a beiratások 26-án és 27-én
délelőtt 8—12 óráig lesznek. Az I. osztályú tarralók szülőjükkel, vagy helyettesével
fartőm*!
megjelenni.
•
A városi kereskedelmi IeánykőzépisRolátra
junius 26 és 27-én délelőtt 8 - 1 óráig lehet Beiratkozni az iskola igazgatói irodájában.

áfalánybizfoslfis keretében
biztosíthatta teqoícsóbban!^

KOZGAZDASAG

Egymillió pengőre emeli fel alaptőkéiét
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
(A Délmagyarország munkatársától) Fontos és jelentős eseményhez érkezett el Szeged közgazdasági élete. A város egyik nagymultu, országosan .elismert, előkelő pénzintézete, a Szegedi Kereskedelmi
és
iparbank
egymillió pengőre emeli fel alaptőkéjét. N e m csak az intézet, de Szeged közgazdasági élete
számára is jelentős eseményt m a jelenti be
a pénzintézet, amikor meghirdeti rendkívüli
közgyűlését. Az intézetnek
erre
vonatkozó
közleményét külön helyen ismertetjük. Itt
meg kell állapitanunk, hogy ezzel a lépéssel
a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank hosszú
évek óta tartó egyenes fejlődésének
ujabb
fentos állomásához érkezett el, amelynek ténye közvetlenül kihat Szeged
kereskedelmi
és ipari életére. Az intézet alapítása óta
nagv mértékben segítette a ,zegedi kereskedelem és ipar, a közgazdasági kezdeményezés,
megalapozás és fejlődés útját, a most kéresztiilviendő elhatározás ujabb nagy lépést jelent ebben a fontos szolgálatban. Az alaptőkeemelés nemcsak az intézetnek és a részvényeseknek ügye, de jelentős lépés a szegedi
közgazdasági élet további fejlődési lehetőségei felé. Éppen ezért fogadja általános bizalom és rokonszenv az intézet elhatározását

Az alaptőkének majdnem duplájára való
felemelését az intézet állandó fejlődése mellett kiemeli az a tény is, hogy a Kereskedelmi és Iparbank részére fontos hivatás vár az
országhoz visszatért Délvidéken is, ahol
ugyancsak hozzá kiván járulni a kereskedelmi és ipari élet egészséges vérkeringéséhez és
fejlesztéséhez. Éppen ezért országos figyelem
és érdeklődés is kíséri az intézel
elhatározását. Szeged és a visszatért r,élvidék a legnagyobb örömmel köszönti a nagymujtu inté
zet hivatásteljesitését.
A tőkefelemelést kimondó közgyűlést július ÍO.-ére hívták össze, a részvényjegyzés
határidejét julius végében jelölik meg. 'A
nagyjelentőségű alaptőkeemelésről a bank' vezetősége a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— Azzal az örömteli történelmi
ténnyel,
hogv határainkat dél f*Jé kitóltuk. foglalkoznunk kellett azzal a gondolattal,
hogv régi
délvidéki fiókjaink helyett ujabb lehetőségeket keressünk miután intézetünknek a Délvidéken inén ió neve van. Annakideién a ba-

jai, pancsovai és kikindai fiókok jelentőset*
hozzájárulták az anyaintézet eredményeihez.
A Délvidék elszakítása óta kénytelenek v o l tunk üzleteinket Szegedre és környékére korlátozni, de igy is kihelyezéseink már mégha*
ladják
a
10
millió
pengőt,
betétállományunk
súrolja
a
8
millió
pengőt. Ezek mellett a számok mellett intézetünk nem maradhat meg 560.000 p e n g i
alaptöke mellett, amely sem az intézet n í v ó jának, sem kihelyezéseinknek, még kevésbé a
reánk bizott tőkék arányainak már nem fele)
meg. Miután részvényeink
iránt az elmúlt
hónapokban érdeklődés mutatkozott, amelye)
nem tudtunk kielégíteni, a mostani pénzügyi
helyzetet tartjuk alkalmasnak tőkeemelés keresztülvitelére.
— 'A tőkeemelés lebonyolítása után
—
mondották végül — alaptőkénk egvmillió pengő, összes tőkénk csaknem 1,600.000 pengő
lesz. A nagyobb tőkékkel nagvobb üzleti l e hetőségek lesznek kihasználhatók. A tőkeemelés sikere minden tekintetben biztosítva van,
mert Patronizáló intézeteink átvennének minden részvényt, amelyet esetleg a részvényesei?
nem jegyeznének le.
—ooe^-

A toziía !e<*ma*8S?mü árának
megállapítása Szegeden
Jelentettük, hogy a tüaifaérdekeltség a szegedi kereskedelmi ós ipWhamarában legutóbb
értekezletet tartott, amelyen s z érdekeltség elhatározta, hogy kérni fogja Szeged városára
az egységes
eladási árak
megállapítását. A
rendelet értelmében ugyanis tulajdonképpen
minden vagonra nézve külön árkalkulációt
kellene a kereskedőnek készítenie, a rendelet
8. szakasza módot nyújt arra, hogy a törvényhatóság első tisztviselője az árkorniánybiztos
jóváhagyásával egységes helyi
árakat
állapítson meg. A kamarában tartott értekezleten
kiküldött bizottság 88 egységes helyi árak tervezetét kidolgozta és a kamarához terjesztette.
A kamara előterjesztést t«s® a polgármesterhez és kéri. hogy úgy a fogyasztóközőnség tájékoztatása, mint a tüzifaórdekeltaé* érdeké-

