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adások közel járnak a 300 millióhoz az üze-
mek 194 milliós bevételivel szemben. 

Az utak, hichk és árkok jókarban tartására 
572 milliót, az adók behajtására 221 milliót 
költött a város. Maga a közigazgatás 573 mil-
lióba került. 

A kaszárnyák fenntartása 38 millióba került. 
Kaszárnyabér cimén a város csupán 22.681 
koronát kapott. 

A tanügyi kiadás 143 millió korona volt, a 
tudományért és a művészetért 55 milliót áldo-
zott a város. Ebből a muzeum és a könyvtár 
13, a városi szinház 18, a zeneiskola 24 mil-
liót kapott. Vallási célokra 284 mi lió, egész-

ségügyre 64 millió korona volt a kiadás. A 
városi fogatok 45 milliót emésztettek fel. A 
költségvetésen kivüli kiadások nagyon közel 
járnak a hárommilliárd koronához. 

A közgyűlés a mult év^en a többletkiadások 
fedezésére három és félmilliárd korona póthitelt 
szavazott meg. 

A számvevőség a zárószímadást rövidesen a 
tanács elé terjeszti, azonban nem valószínű, 
hogy a juniusi közgyűlés már letárgyalhatja, 
mert előbb a pénzügyi bizottság elé kell vinni. 
Igy tehát a törvényhatósági bizottság csak a 
nyári szünet után, a szeptemberi közgyűlésen 
tűzheti napirendre a zárszámadás tárgyalását. 

Piroskáék alibit igazolnak . . . 
Szeged, junius 17. (Saját tudósítónktól.) Hetekkel 

ezelőtt részletesen beszámolt a Szeged arról a leg-
újabb fordulatról, amely legutóbb túlságosan hosz-
szura elnyúlt csongrádi bombamerénylet ügyében 
történt. A Piroska-iivérek szabadlábra helyezése 
után a Kúria Szegedről Szolnokra tette át a bom -
bamerénylet aktáit, most pedig ujabb meglepetés 
történt. 

A szegedi vizsgálóbiróság ugyanis hetekkel ez-
előtt már teljesen befejezte a vizsgálatot, ugy, hogy 
a főtárgyalás kitűzésének nem volt semmi aka-
dálya. Dr Széchenyi István, a gyanúsítottak védője 
— dr. Ulain Ferenc csak a főtárgyaláson fog meg-
jelenni — terjedelmes beadványt adott a szolnoki 
törvényszékhez, amelyben hetven uj tanú kihallga-
tását kérte, miután a védelem szerint eddig tel-
jesen más vágányra terelték a vizsgálatot. A tör-
vényszék el is rendelte a vizsgálat kiegészítését. 

Dr. Nádas Béla szolnoki vizsgálóbíró ma ki is 
szállt Csongrádra és az uj tanukat ma, szerdán, 
pénteken és szombaton hallgatja ki. A védelem 
álláspontja szerint ez a hetven tanú teljesen iga-
zolni fogja nemcsak Piroskáék, hanem az összes 
gyanúsítottak alibiét. Ugyanis például Piroska 

János ny. főhadnagy, festőművész, azt adja elő, 
hogy az elmúlt év húsvétján, amikor állítólag ki-
tervezték a merényletet, ő nem is volt a Magyar 
Királyban, hanem Kiss István csongrádi lelkész 
képkiállitását tekintette meg. A vizsgálóbíró ezért 
kihallgatja Kiss István lelkészt. Még 15 tanú bi-
zonyítja majd Piroskáék alibijét.. . 

Igen érdekes, hogy a gyanúsítottak azt állitják, 
hogy a bombát nem Sinkó László dobta a bál-
terembe, hanem azt egy robogó fekete autóról 
hajították. Erre vonatkozólag ki fogják hallgatni 
azt a pálinkafőzőt, aki karácsony másodnapján 
éjféfkor állítólag látta a fekete autót . . . Ide tarto-
zik az is, hogy a rendőrség többek közt tnegálla-
pitotta, hogy Csongrágon a merénylet előtt körül-
belül három héttel nem is járt autó. 

* IMiután dr. Szabó József egyetemi tanár beter-
jesztette szakvéleményét, amely szerint a gyanúsí-
tottak közül senki sem szenved elmebajban, dr. 
Boross és dr. Tyápai ügyészek elkészítik vádira-
tukat, majd dr. Fuchs Béla tanácselnök szeptem-
ber elejére most már haladéktalanul kitűzi a fő-
tárgyalást. 

f|Q Szerda, fiám. kai. is protestáns EJrim. | 
W l / l O a Gör. kat Leone vt. Nap kel 4 óra 

i perckvr, nyugszik 7 óra 59 perckor. 
Meteorológiai intézet idöprognózisa: Csökkend felhő-

zettel és a hőmérséklet emelkedésével túlnyomóan 
«záraz idö várható. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 

A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 
és 9 órakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay 
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi 
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új-
szeged (teleion 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 
(telefon 364). 

Makón ezen a héten SzOllőssy Jenő Fő-téri gyógy-
szertára tart éjjeli szolgálatot. 

— latén tisztelet az evangélikus templomban. 
Szerda délelőtt 9 órakor az evargélikus templomban 
a kormányzó születésnapján istentisztelet lesz. Zemann 
Zoltán tábori lelkész prédikál. 

— Református harang- és orgonaavatás. 
A szegedi református egyház nagy ünnepségek 
keretében szombaton és vasárnap avatja fel uj 
harangját és orgonáját. Junius 22-én, " szombaton 
délután hat órakor a harangot megáldja Harsányi 
Pál esperes. Vasárnap délelőtt fél 10 órakor 
ünnepi istentiszteletet tart dr. Balthazár Dezső 
püspök. 11 órakor matiné lesz a Belvárosi Mozgó-
szinházban, ahol ünnepi beszédet mond dr. Révész 
Imre kerületi főjegyző. Szerepelnek még Basilidesz 
Mária és Venczell Béla operaházi tagok, Kürti 
József, a Nemzeti Szinház tagja és Edvy Gyuláné 
őméltósága,'zongoraművésznő. Délután öt órakor 
orgonahangverseny, amelyen Hammerstadt János 
orgonaművész szerepel több számmal. Énekel 
Venczell Béla és König Péter vezetésével a Szegedi 
Daláida. Jegyek a matinéra Endrényi Imre könyv-
kereskedésében előre is válthatók. 

— Egvez*eg a fllatiysaovMky—Károlyi-
pörben. Budapestről jelentik: Kedden tárgyalta 
a törvényszék Mattyasovszky György volt rend-
őrfőkapitánynak Károlyi Imre sr í f ellen felha-
talmazással mditott rágalmazási és becsületsér-
tést ügyét. Károlyi Imre gróf ügyvédje kijelen-
tette a tárgyalás előtt, hogy ügyfele nyilatkoza-
tot óhajt tenni. Nyilatkozatában sajnálkozásá-
nak adott kifejezést azon kijelentések miatt, 
amelyeket Mattyasovszkyról és a rendőrségről 
tett, hORy azok felelősek azon mulasztásért, 
amely Tisza István gróf halálát okozta. A nyi-
latkozat elhangzása után Mattyasovszt>y nyilat-
kozatát olvasták fel, amely szerint Károlyi gióf 

— Balogh Károly hivatalának átadása- A polgár-
mester határozata értelmében kedden megtörtént Balogh 
Károly ügyosztályának átadása. Az épitési és katonai 
ügyeket dr. Szendrey Jenő tanácsnok, az elöljáróság! 
ügyosztály vezetője vette át, a javadalmi ügyeket pedig 
Fodor Jenő adóügyi tanácsnok. 

— Kávé, kává, babkávé . . . A súlyos gazdasági 
helyzet az áldatlan konjunktura, a szanálási kényszer-
akció, az aranymérleg, a juniusi fagy, és még néhány 
miegymás késztette derék szegedi kávésainkat bizonyo- | 
san arra, hogy egy ujabb hőstettel gyarapítsák eddigi i 
jó hírnevüket. Néhány pillanatnyi gondolkozás után, j 
vakmerő hősiességgel, mintegy megtagadva hires és { 
nagyrabecsült önzetlenségüket, felemelték a fehérkávé 
árát. Ma már s65oo koronába kerül Szegeden egy 
ozsonnakávé, borravalóval egvütt 73oo koronába. Ki 
gondolná, hogy drága, ha történetesen a pesti kávésok 
nem lennének olyan önző és rosszindulata emberek, 
akik lényegesen olcsóbban adják a fehérkávét? Csakis 
ők, a pestiek az okai, hogy mi drágának találjuk a 
kávét Szegeden, mert ha nem tudnánk, hogy Pesten 
csak 48oo korona az ára, ugy még valahogy csak bele-
törődnénk a dologba. De igy egyenesen tiltakozunk az 
árdrágítás el'en és követeljük, hojy a kivéso'i vagy 
szállítsák le a kávé árát a pesti nívóra vagy a pestiek 
emeljék fel a szegedi nivóra, mert tűrhetetlen, hogy 
Szeged drágább legyen Budapestnél. Dagadó lokál-
patriotizmusunk ezt a szégyent nem birná ki. 

Műbutorokat készit Spitzer, Szeged, Margit-
utca 12. Mi 

F^ber vászon- é« tenni^.clpök megérkez-
tek, minden kivitelben Ha-Ha cipőáruház Ke-
lemen utca 12. 242 
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Sport 
A Vasasok •Szegeden. Redkivül érdekes sportese-

ményben lesz része vasárnap a sportközönségnek. A 
fővárosi elsöosztályu csapatok egyik legjobbika, a Va-
sasok teljes első csapata leiz a SzAK vendége, 
mé'kőzés iránt már is nagy az érdeklődés. 

W C—Zrínyi. A Wekerle-telepi SC csütörtök dél-
után 5 órakor az SzTK Hunyadi-téri püyáján játszi 
le mérkőzését a Corínthián-vándordijért. Tekintve s 
WSC jelenlegi jó formáját és helyezését, ha a Zrínyi 
kompletten áli fel, igen szép és izgalmas mérkőzésre 
van kilátás. 

nyilatkozatával megelégszik. A kir. ügyész ezek-
után kijelentette, hogy miután a pör miniszteri 
fölhatalmazásra indult, de a miniszter Károlyi 
Imre gróf nyilatkozatát teljesen kielégítőnek 
ismerte ei, az ügyészség a vádat elejtette. A 
vád elejtése után az eljárást megszüntették. 

— A SzAK csütörtöki kerti ünnepélye iránt váro»-
szerte nagy az érdeklődés. Az ujszegedi sporttelepet e 
célra teljesen átalakítják, a pálya az esti órákban 
villanyfényben fog ragyogni és gyönyörű látványt fog 
nyújtani a sok sátor és a körülötte forgolódó hölgysereg. ! 
Lesz katona- és cigányzene, ródli a tribünről, szer- > 
pentin és konfetti csata, szépségverseny és este 9 órai I 
kezdette kabaré, melyei1 résztvesznek a színtársulat ' 
összes tagjai. Herczeg Vilmos konferál. A mulatság 
reggelig tart. Belépőjegy 5ooo korona. 

Károlyi Lajos képkiállitása a Kass-halljában, 
nyitva naponkint 9—1 és 4-től fél 7-ig. 

— Szabó Dezső ítéletét a l egenyhébbre 
száll ította le n Kúria. Budapestről jelentik: 
Kedden tárgyalta a Kúrián Ráth Zsigmond ta-
nácsa Szabó Dezső iró ismeretes izgatási ügyét. 
A bűnösség megállapi'ása miatti semmiségi pa-
naszt elutasította de megsemmisítette a tör-
vényszék és a tábla ítéletét, illetve annak egyik 
részét és Szabó Dezsőt a magyar állam és a 
nemzet megbecsülése elleni vétségben bűnös-
nek mondta ki, és ezért egy hónapi jogházra 
és 50.000 korona pénzbüntetésre itéite. Az íté-
let végrehajtását azonban a büntetőnovella első 
§ slapjín felfüggesztette. 

Eljegyzés. Néhai Sándor Móric szécsényi 
takarékpénztári igazgató és neje, néhai Sándor 
Móricné szül. Deutsch Róza leárnát, Ferikét el-
jegyezte dr. Deutsch Mátyás. (Minden külön 

• értesítés helyett) 
I — Sportcélokra kérik Makó legszebb terét. Papp 
' József, a MAK elnöke kedden egy meglehetősen kuszált 

beadvánnyal lepte meg a város polgármesterét. Az 
írásban azt kéri, hogy a Püspök-téri parkot 10 — 15 
évre engedje át a város a MAK-nak, amelyért hajlandó 
évi 10 millió haszonbért fizetni. Az egyesület biztosítja 
a polgármestert, hogy a térnek park-jellege megmaradna, 
a kézönség ingyen látogathatja tovább is s csupán az 
ott lévő vízvezetékkel kapcsolatban építtetne az egye-
sület a vivó, birkózó, lövő és torna szakosztályainak 
hajlékot. A kérés a közgyűlés elé kerül, amely bizo-
nyára napirendre fog térni fölötte, mert nem hihető, 
hogy a város legszebb terét spertház építésére engedje 
át, mikor ezt a tervét egyebütt és könnyen megvaló-
síthatja a MAK. 

Ha nyomtatványra van esflksége, telefonáljon 
a Délmagyarország Hirlop- és Nyomdavállalat R.-T.-nak, 
telefon 16—34 

O l c s ó fürdőkádak, gyermek- és ülökádak 
Fogéi Edinái, Szeged, Takaréktár-utca 8. m 

Korzó Mozi, S z e g e d 
Junius 18-án, szerdán 

Petőfi Sándor örökbecsül 
költeménye: ' 

János vitéz. 
Filmesített daljáték 3 színpadi é s 3 film-

részben. 

Szereplők: 

János vitéz . . 

Iluska . . . 
Királykisasszony 
F e r k e . . . . 
A mostoha . . 

SUGÁR GYULft 
a szegedi tziakiá ». tagja 
TUBÁI NU >1 
SZÉCHY TILLft 
BOHÁTYLAJOS 
CSILLAGNÉ 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor. 
Kedvező idö esetén a 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk. 

Varga Mihály JEá. Szeged 
Ttldfon 469. 951 Hradi-ntcs 4. 
Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
szőlökötöző fonalak és háló rutin »na kaphat*; 

Vcrmorel rendszerű Jyárl áron mig a készlet W* 
R u h Vilmos 250 

gazdasági gépek és műszaki cikkek raktárába" 
Szeged, Törők-utca 11 (Valéria-tér sarok. Te'. 

Magyar vagy n é m & 

kisasszonyt keresel* 
gyermekeim mellé azonnalra. , 

Q e 1 « 7 l e r S7eged, Bocskay-utca 4 

Cséplésre S hazai és 
külföldi kőszén és brikett 

kapható a legolcsóbb napi árakon. ^ 

Hercz József 
Makó, Kosauth-utca 64. szám. Telefonja 


