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SZEGEDI VIGSZINPUD 
Horváth Mihály-utca 8. 

(Telefon - szám 10-10.) 

Ma pénteken, junius 2-án fellépnek: 

Gyárfás Dezső 
szenzációs műsorával. 

C I T ^ ™ O I B IA nadrsgszahnyo. 
Miss Darée 

a stuttgarti Wilhelm Theater volt primadonnája. 

Etna Sörensen STELLA TRIO 
a dan brilliáns királynő 

előadó énekesnő. román női hármas 

S E R E S S A R A N K A , 
a budapesti Jardin de Paris művésznője. 

A REZERV ISTÁK 
kacagtató bohózat, Sarkad ival a főszerepben. 

Arany Sári = Csabai = Kerekes = Sarkadi 

Üj d a r abok ! Uj k up l é k ! 

valamit venni, vagy eladni akar, 

hirdesse a >,Délmagyarország"-ban. 

köz i ga zga t á s 
A májusi közgyűlés. 

— Pénteken folytatják. — 

(Saját tudósítónktól.) Nagy érdeklődés m el-

tett folytatták csütörtökön a májusi közgyü-

test. A tárgyalás legnagyobb részét a máso-

dik városháza kérdése foglalta le. A köz-

gyűlésnek erről a részéről külön cikkünk 

számol be. 

A többi tárgy is érdekes volt, fölszólalás 

kzonban kevés akadt. 

Elnök : Lázár György dr polgármester. 

Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Ferenczy 

Béla aljegyző. 

A mult ülés jegyzőkönyvét a közgyűlés hozzá-

szólás nélkül hitelesítette. 

Ezután folytatták a második városháza ügyé-

ken beterjesztett tanácsi javaslat vitáját, mely-

ről más helyem emlékezünk meg. 

(Városrendezés.) 

A kérdés elintézése után a közgyűlés a lo-
csolásra szükséges Iajttöltő állomások fölszere-
iése ügyében beterjesztett tanácsi javaslatot 
elfogadta. Megszavazott a közgyűlés a Madách-
Gs Vasasszentpóter-utcák rendezésére tizen-
egyezer koronát, vízmérő órákra pedig kétszáz-
®égy koronát engedélyezett. 

(A faipariskola.) 

Több jelentéktelenebb kérdés letárgyalása 
"tán Gaál Endre dr előterjesztette, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter hajlandó föntartani 
a faipari szakiskolát, ha város is áldozatot hoz. 

A város épületet, gépeket, négy ösztöndijat 
és kétezernégyszáz koronát ajánlott föl régeb-
ben. A miniszter annakidején ezt tudomásul 
vette, de kijelentette, hogy a megnyitás idejé-
nek a meghatározását magának tartja fönn. 
Most ugy intézkedett a miniszter, hogy csak 
akkor nyitja meg az intézetet, ha a város egy 
fölállítandó internátust támogat. Hosszú ta-
nácskozások után oda fejlődött a kérdés, hogy 
az ipartestület ezer korona tőkét, a kamara 
ötszáz korona évi hozzájárulást ajánlott föl. A 
tanács javasolja, hogy a város az internátus 
céljaira évi ezer korona hozzájárulást szavaz-
zon meg. 

A közgyűlés ilyen értelemben határozott. 

(Államosítsák az iskolákat!) 

Gaál Endre dr elmondja, hogy a város kérte 
a minisztertől, hogy a belterületi elemi iskolá-
kat vegye állami kezelésbe. A miniszter azt fe-
lelte akkor, hogy nem teljesiti ezt a kérelmet. 
Most a kultusztárca tárgyalása során a mi-
niszter olyan kijelentéseket tett, hogy a ké-
rést meg lehet ismételni. Javasolja, hogy kérje 
a város a minisztertől újból az iskolák álla-
mosítását. 

A közgyűlés a tanács javaslatát elfogadta. 

(Átveszik az ujszegedi templomot.) 

Az ujszegedi templomegyesület arra kérte a 
várost, hogy vegye át az ujszegedi templomot. 
Gaál tanácsos előadja, hogy erre nem kötelez-
hető ugyan a város, a tanács azonban mégis 
azt javasolja, hogy vegyék át a templomot és 
a belvárosi plébánia hatáskörébe utalják azt. 
Minthogy azonban a belvárosi plébánia sze-
mélyzete nem képes ellátni az ujsze-
gedi templom teendőit is, javasolja a tanács 
egy uj kápláni állás szervezését és azt, hogy 
a belvárosi kántor fizetését hatszáz koronával 
emelje föl. Miután a templom fölszerelésekkel 
nagyon szegényesen van ellátva, a tanács azok 
pótlására egyezer korona megszavazását kéri. 

Koczor János nem látja tisztázva azt a kér-
dést, hogy a város-e a kegyura a tem-
lomnak. 

Elnök: A város a kegyura a templomnak. 

Pillich Kálmán kevésnek tartja az ujszegedi 
templom részére az egy kápláni állás szerve-
zését. Plébános kell a templomnak. 

Minthogy többen jelentkeztek még szólásra, 
az elnök a vitát péntek délután négy órára 
halasztotta. 

x A vágóh íd forgalma. A vágóhíd for-

galma nagyban csökkent, mert kevés állatot 

vágnak mostanában. A vágóhidi szabályrende-

let nem engedi meg a külföldi húsnak a hű-

tőkben való elhelyezését. A tanács csütörtöki 

ülésén utasította a vágóhidi felügyelőt, hogy 

kivételesen engedje meg a Romániából hozott 

húsnak a hűtőkben való elhelyezését. 

Felelős szerkesztő Pásztor József 

Lapkiadó-tulajdonos a Dólmagyarország hirlap- és 
nyomdavállalat 

Nyomtatta a Délmagyarország hirlap- és nyomda-
vállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.) 

Ékszere 
nagy választékban csakis 

Fischer Testvérek 
talál. 

W T Ékszer- és örajaviíé műhely. "Tas 

TÖRVÉNYKEZÉS 
§ Leviczkit kő té lha lá l ra ítélték. Lemberg-

ből jelentik: Kétheti tárgyalás után csütörtök 

reggel három órakor hirdették ki a verdiktet 

a lembergi esküdtek Leviczky Kázmér bűnügyé-

ben. Az esküdtek tiz szóval kettő ellen bűnös-

nek mondták ki Leviczkyt abban, hogy előre 

megfontolt szándékkal meggyilkolta Oginszka 

Antónia színésznőt. Mikor az esküdtek elnöke 

a verdiktet kihirdette, hangos morajlás futott 

végig a túlzsúfolt karzatokon. A bíróság tanács-

kozásra vonult vissza és rövid egynegyed órai 

tanácskozás után a bíróság elnöke kihirdette az 

ítéletet: a lembergi esküdtbíróság Leviczky Káz-

mért kötéláltali halálra Ítélte. A közönség nagy-

része láthatólag helyeselte a halálos ítéletet. 

§ Gyújtogató kereskedők. A nagylaki 

csendőrség letartóztatta Fried Lajos és Gogol-

jak László kereskedőket gyújtogatás vádja' 

miatt. Fried üzlete néhány hét előtt leégett., 

minthogy azonban tulmagasan — hatvanezer 

koronán felül — volt biztosítva, a hatóság 

gyanút fogott és nyomozni kezdett. Friednek 

bűntársa is volt Gogolják személyében, ezért 

ezt is letartóztatták. A két kereskedőt ma 

szállították be a szegedi ügyészség fogházába. 

§ Fölmentették a rablással vádolt jegy-

zőt. Nagyváradról jelentik: Popescu miklóláz-

uri jegyzőt és kocsisát az esküdtek nem vét-

kesnek mondták ós a törvényszók fölmentette 

mindkettőjüket a rablógyilkosság kísérletének 

vádja alól. 

Ma pénteken, junius 2-án 

M Ű S O R : 
Páris—Madridi repül őverseny. 
Berteux hadügyminiszter halála és Monis 

miniszterelnök súlyos sebesülése. 

Báró Bánffy Dezső temetése és még 8 rend-
kívül érdekes műsorszám. 

Mte este 7 és 3 órohar. AI UrÉilii!t£ÍBÍD03llM 872 

Május hó 26-án 

a bécsi dinatorzón 
arany- és ezüstéremmel díjazott 

= modell ruhák = 

Mous különlegességek 
modell pongyolák 

megérkeztek 

S Á T O R P Á L 
d i v a t á m h á z á b a . 


