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Klebelsberg kultuszminiszter szemsiatísii 
Szegedre érkezik és részlvesz az ipartestületi székház 

aSapkietételi ünnepélyén 
Kiadják a kémiai intézet és a püspöki palota építkezési munkálatait 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
Templom, tér kiépítése most már gyorsabb tem-
pót vesz. Csak néhány héttel ezelőtt elöntött 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter a ter-
mészettudományi intézet épitcse ügyében be-
adott pályázatok felett és szombaton ismét 
Szegedre érkezik, hogy a további építkezések 
munkálatainak kiadásáról határozzanak. 

Ezúttal a püspöki palota építésére beérke-
zett ajánlatokat bontják fel, de döntenek a 
kémiai intézetre már beérkezett és felbontott 
ajánlatok sorsáról is. Szegedi tartózkodását 
arra is felhasználja a kultuszminiszter hogy 
résztvegyen 

az uj Ipartestületi székház alapkő-
letétel! ünnepélyén. 

Az ipartestület u j székháza, mint ismeretes, 
a Horváth Mihály-uccában épül fel. A telken 
levő épület bontását már megkezdték és az 
egyik szárny lebontásával annyira előrehalad-
tak, hogy szombaton le lehet helyezni az alap-
ikövet. 

Az ipartestület uj székházának alapkőleté-
tele ünnepélyes keretek között fog végbemenni 
és a kultuszminiszteren kivül résztvesznek az 
ország iparosszövetségei és testületei. 

Itt emiitjük meg, hogy a régi ipartestületi 
székház lebontásához hétfőn reggel hozzáfog-
tak. A kora délelőtti órákban a csákányok 
belevágódtak a régi épület tetőzetébe és. az 
iparosságnak sok szép időt és vihart átélt 
székháza pár nap múlva a föld színével lesz 
egyenlő. 1 

Acsanádpalotai családirtó kereskedő 
elfogatása napok kérdése? 

Mészáros Imre Csanádpalota környékén bujkál 

(A Délmagyarország munkatársától.') A 
Délmagyarország már beszámolt arról, hogy 
tSbb mint egy héttel ezelőtt Csanádpalotán 
meggyilkolva találták Mészáros Imre ottani 
gazdálkodó két kiskorú gyermekét. A borzal-
mas gyermekgyilkosság ulán megindult csend-
Srt nyomozás teljesen tehetetlenül állott 
szemben a rejtélyes bűnténnyel. A meggyil-
kolt gyermekek atyja a gyilkosság után el-
tűnt hazulról és igy az a feltevés alakult ki, 
hogy a gyilkosságot ő követte el. A csend-
őrök a helyszíni szemle alkalmával egy ku-
sza irásu levélkére akadtak, amelyben Mé-
száros Imre elmondja, hogy őt többé ne ke-
ressék, mert sir/át sohasem fogják megta• » 
látni. Közben azonban felmerült az a gyanú 
Is, hogy a két kis gyermeket azok egyik kö-
zeli rokona gyilkolta meg, aki az édes apát 
is eltette volna láb alól. 

Vásárcsarnok építéséi sürgeti az Otthon 
A szegedi piac bajai 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) -
A Szegedi Tisztviselők Otthona vasárnap meg-
tartott választmányi ülésén behatóan foglalkozott a 
sregedi piac kérdésével is. A tárgyalás eredmé-
nyeként a választmány beadványt intéz a városi 
tanácshoz, amelyben a vásárcsarnok mielőbbi fel-
építését, addig is azonban a piaci kerületnek a 
közlekedés- és egészségügynek megfelelő rendezé-
séi sürgeti. 

A beadványban arra utal az egyesület, hogy a 
Táros területén hat helyen van a piac elhelyezve. 
Minthogy az egyes piacozó helyeken nem talál-
ható valamennyi élelmi'cikk, melyre a mindennapi 
életben szükség van, ennélfogva a piacra járók 
a napi élelmi cikkeket a hat piacot bejárva 
kénytelenek beszerezni, ami rengeteg időveszte-
séggel és óriási fáradsággal jár. 

A piaci árusok fedett hely hiányában a szabad-
ban kénytelenek kiterigetni az eladásra szánt áru-
kat, közöttük a hus-, tej-, turó, sajttermékeket, a 
vágott aprójószágokat, gyümölcsöt, stb. Ezeket az 
elsőrendű élelmiszereket a szél által minduntalan 
felkavart ucca szemete fedi. De nincsenek meg-
védve a legyek rajától sem. Közegészségileg ez 
az állapot kifogás tárgyát képezi és a fertőző be-
tegségek melegágya lehet. 

Az árak nivellálása szempontjából a piaook össz-
pontosítása szintén elodázhatatlan — mondja to-
vább az egyesület beadványa —, mert a mai álla-
potok mellett egy és ugyanazon a napon, ugyan-
azon clelmi cikk egységára az egyik piacon 25—30 
százalékkal olcsóbb, illetve drágább, mint á mási-
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Rosszabb idfíre bérelve 

van. 

Ezt a feltevést azonban mind a mai napig 
semmi sem erősítette meg, A csendőrök ered-
ménytelenül kutatták át a marosparti füzese-
ket és arról sem érkezett értesítés, hogy a 
marosmenti községek hatóságai megtalálták 
volna az eltűnt holttestét. A csendőrség az 
eltűnt Mészáros Imre személyleirását meg-
küldte a hotármenli román hatóságoknak, 
ahonnan azonban még nem érkezett jelentés 
arra vonatkozólag, hogy Mészáros Imrét fel-
találták volna. 

A legújabb jelentések szerint Mészáros 
Imrét Csanádpalota határában többen látták. 
Beérkeztek a csendőrséghez is ilyen jelen-
tések, amelyeknek az alapján a Iegerélyesebb 
nyomozást indították meg Mészáros Imre 
kézrekeritésére, akinek elfogatása igy a kö-
zeli napokban már valószínűleg megtörténik. 

az I. számú adófelszőlamlási bizottság, 
amely a pénzügyigazgatóság II. emelet, 58. számú 
helyiségében tárgyal, az 1928. évi kereseti, jöve-
delmi és vagyonadók kivetése ellen beadott feleb-
bezések közül 

november 7-én 

kon. A fennálló viszonyok mellett teljesen a vé-
letlenségen múlik, hogy a piacon vásárló olcsób-
ban, vagy drágábban szerzi be az élelmi cikkeket. 

Jogos kifogás tárgyát képezheti az egyetemi vá-
rosban a Mars-téri piactér, amelyet esős időben 
bokáig érő sárban lehet csak megközelíteni, vagy 
a nagy vízállás miatt teljesen megközelíthetetlen. 

Esztétikai szempontokat. figyelembe véve, nem 
hallgatható el, hogy hetipiacos napokon az ország 
egyik legszebb terén, a Széchenyi-téren, a piaco-
zók Ízléstelen sátrai és ormótlan ernyői disztelen-
kednek. Ugyanúgy a város egyik legszebb és leg-
forgalmasabb uccáján, a Tisza Lajos-köruton is 
hasonló a helyzet. A piacozók által szétdobált 
ételhulladékok, úgyszintén a pakolásokkal járó sze-
méthalmazok éktelenkedései szintén nem nyújtanak 
épületes látványt ezeken a köztereken, eltekintve 
attól, hogy bűzös és a közlekedésre veszélyes. 

A Szegedi Tisztviselők Otthonának választmánya 
ezért arra kéri a tanácsot, hogy most, amikor 
kedvező ajánlat van a vásárcsarnok felépítésére, 
tegyen meg minden lehetőt az ország második 
városához nem méltó oiaci anomáliák megszünte-
tésére. 

Az egyesület vezetősége egyébként elhatározta, 
hogy a téli hónapok folyamán az egyesület vi-
galmi bizottsága összejöveteleket rendez a tár-
sas érintkezés előmozdítása céljából. Ezeknek nap-
jait a bizottság következőképen állapította meg: 
november 10., december 5. és 31., továbbá feb-
ruár 9. és március 17. Az összejöveteleken vendé-

J geket is szívesen lál az egyesület. A gyűlés napi-
| rendjén még a titkári, pénztárosi és háznagyi .je-

lentések szerepeltek. A gyüléseu H a u s e r Re-
j zső Sándor elnökö t s a választmány tagjai kevés 
í kivétellel mind aLioiek 

a következőket tárgyalja: 
Bartos Mór építész, Kossuth Lajos-sugárut 23. 

Grüner Miklós fogtechnikus, Tisza Lajos-körut 20. 
Fleischer és Engelsmann borkereskedők, Mikszáth 
Kálmán-ucca 12. Kertész Sándor bútorkereskedő, 
Béke-ucca 10. Wiesner Salamon bútorkereskedő, 
Tömörkény-ucca 3. Czövek Gy. és társa cipőkeres-
kedő, Tisza Lajos-körut 45. Szegő Árpád cipőkeres-
kedő, Kelemen-ucca 12. Eidus Bentián fogtech-
nikus, Feketesas-ucca 12. Rácz Géza fogtechnikus, 
Kálmán-ucca 12. Központi huscsarnok, Széchenyi-
tér 11. Dávid Sándor kávés, Kigyó-ucca 2. Raffai 
Ferencné vendéglős, Kossuth Lajos-sugárut 4. Özv. 
Báló Istvánná vendéglős, Kossuth Lajos-sugárut 
2. Lusztig Vilmos és Schwarz szállodás, Kölcsey-
ucca 1. Ifj. Kass János szállodás, Horthy Miklós-

{ ucca 5. Havas Ferenc bélkereskedő, Petőfi Sándor-_ 
sugárut 4. Bolin Antal borkereskedő, Tisza Lajos-' 
körút 43'. Hutter és Ferencsevits sőrkereskeidők, 
Apponyi Albert-ucca 18. Wolf Andor borkereskedő, 

| Kárász-ucca 6. Fischer Jenő borkereskedő, Béke-
1 ucca 8. Sándor Kálmán borkereskedő, Kálvária-

ucca 4. Ifj. Sándor Ferenc borkereskedő, Margit-
ucca 24. 

November 8-án: 

Grűnberger Márton bőrkereskedő, Kölcsey-ucca 
11. Özv. Huszár Jánosné trafikos, Somogyi-ucca 
20. Özv. Schwartz Jakabné trafikos, Kárász-ucca 1. 
Mihályffy László trafikos, Kárász-ucca 12. Rack 
Endre illatszerkereskedő, Vásárhelyi-sugárut 2. 
Taubmann Ernő gyógyszerész, Kelemen-ucca 3. 
Michael Béla droguista, Zrinyi-ucca. 2. Klein Adolf -
né mészkereskedő, Szent István-tér 6. Szabó Áron 
rőföskereskedő, Horthy Miklós-ucca 7. Landcsberí 
Sándor építési anyagkereskedő, Bocskay-ucca 10. 
Fodor András fakereskedő, Csekonics-ucca 3. Pol-
gár Károly fakereskedő, Bethlen-ucca 24. Konrád 
Ede fakereskedő, Népkert-sor 3. Klein és Heckner 
fakereskedők, Brüsszeli-körut 38. Eszes Imre fa-
kereskedő, Párisi-körut 44. Somló Mór fakereskedő, 

j Feketesas-ucca 19. Kaufmann József fakereskedő, 
j Attila-ucca 11. Löwy Adolf és Társa fürészgyára, 

Csanádi-ucca 1. Dr. Biedl Samu fürészgyára, Csa-
nádi-ucca 1. Jámbori Lajos fegyverkereskedő, 
Boldogasszony-sugárut 18. Birn P. és társa festék-
kereskedő, Szent István-tér 6. Haraszti Géza fes-
tékkereskedő, Dugonics-ucca 26. Kertész Adolf fü-
szerkereskedő, Tömörkény-ucca 1. Schwartz Esz-

j ter élelmiszerkereskedő, Tisza Lajos-körut 34. 

Ma u t o l j á r a 

csak felnőtteknek a 

Nevető ember 
a Korzó Moziban. 

B E L V Á R O S I M O Z S 
Novrraber 6-án K e d d c n I 

H P U T T Y L I A ^ A L F O N S F R I E L A N D | 
" főszereplésével 

C H A K L O T T E K I C S I T B O L O N D . | 
Egy szeszélyes asszonyka vidám története 8 felv. Azonkívül. 

| P l r l p ó c . s l k a b a r é . E z e r m e s t e r . | 
Burleszk 2 felvonásban. Vígjáték 2 felvonásban. 
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