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Használta ki ezt az olcsó vásárlási alkalmai. L u s z t i & Bmre, Széchenyi tér 2« szám. 

Budapest 250,000 pengői szavazott meg 
a munkanélküliek húsvéti segélyezésére 

Budapest, március 6. Budapest székesfővá-
ros törvényhatósági bizottsága ma délután a 
szociáldemokrata községi frakció kezdeménye-
zésére rendkívüli közgyűlést tartott. A szo-
ciáldemokrata párt nevében Peyer Károly 
határozati javaslatot terjesztett elő, hogy a 
nyomor enyhítése végett a munkanélküliek-
nek a karácsonyi segélyhez hasonló húsvéti 
pénzsegélyt adjanak, az állam és a főváros ha-
ladéktalanul rendelje meg az építkezésekkel 
kapcsolatos mühelyi munkákat és a lehető 
legrövidebb idö alatt kezdjék meg a költség-

vetésben szereplő nagy építkezéseket s vé-
gül hívja fel a kormány figyelmét a kartel-
lek árdrágító tevékenységére. 

A vita során elhangzottakra Buzáth János 
alpolgármester icflektált, aki a tanács nevé-
ben elfogadta Peyer indítványát és azt java-
solta, hogy az idei költségvetésben segélye-
zésre felvett 250.000 pengőt használják fel a 
határozati javaslatban kitűzőit célokra. 

A közgyűlés Peyer indítványát és Buzáth 
alpolgármester kiegészítő javaslatát eyyhan 
gulag elfogadta. 

Hablás az autóiaxiban ? 
Két alvó utas és egy eltűnt pénztárca 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ádám 
József 56 éves hajókormányosnak kedden éj-
szaka a Boldogasszony-sugáruton veszélyes ka-
landja támadt. Ádám egyik állomáskőrüli 
kocsmában mulatozott, amikor 11 óra tájban 
el akart indulni hazafelé. Az állomás előtt egy 
autótaxi soffőrje megszólította: 

— Na öreg, egy pengőért hazaviszem! 
A hajókormányos nem 6okat gondolkozott, 

hanem beleült az autóba, amelynek ülésén 
egy ismeretlen ember aludt. Ádámnak eleinte 
furcsa volt a helyzet, de amikor látta, hogy 
társa jóízűen alszik, ő is elaludt mellette. Né-
hány perc múlva a Boldogasszony-sugárut 

közepén az autó megállt és Ádám József liajő,-
kormángos már künn feküdt az ucca köveze-
tén. Kabátja nyitva és pénztárcája, amelgben 
íO pengő volt, hiányzott. 

A károsult nagyon szégyelte a történtekét, 
busán ballagott hazafelé a téli kikötőbe és 
csak szerda délelőtt szánta rá magát arra, 
hogy rablás cimén feljelentést tesz támadói 
ellen. 

A feljelentés alapján a rendőrség megin-
dította a nyomozást és minden remény meg 
van arra, hogy a vakmerő támadók kézre-
kerüljenek. 

Véres munkástüntetés Nagyváradon 
Általános szíráfkkal fenyegelődznek, ha a íelaríózlalolíakaí nem bocsátják sza-

badon 

Bukarest, március 6. Az amnesztia-gyűlésekkel 
és tüntetésekkel kapcsolatosan Nagyváradon tün-
tető felvonulás volt, amelyen követelték az amnesz-
tiát és abcugolták a Maniu-kormányt Kövekkel 
dobálták meg a rendőröket. Katonaság jött segit 
ségűl, a tüntetőket szétverték és 95 embert letar-
tóztattak. A letartóztatások miatt a szakszerve-
retek kimondták, hogy ha az őrizetbe veiteket 

nem bocsájtják szabadon, a nagyváradi munkás-
ság általános sztrájkba lép. 

A marosvásárhelyi tüntetés alkalmával, midőn 
a tömeg a letartóztatott Bene Józsefet ki akarta 
szabadítani, a rendőrség és a munkásság közt vé-
res harc támadt, melyben 2 rendőr és 8 munkás 
megsebesült. A rendet katonaság állította helyre, 
Több letartóztatás történt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Még a no-
vemberi közgyűlés határozta el a tanács javas-
latára, hogy a Somogyi-telep területét kibővíti, 
mivel igen sok uj házhelyigénylö jelentkezett és 
a házhelyekké felparcellázott terület már elfogyott, 
sőt a kiosztott házhelyek legnagyobb része már 
be is épült. A közgyűlés abból a területből csa-
tolt hetven katasztrális holdat a Somogyi-telep-
hez, amely a Vásárhelyi-müut és a régi nagy-
váradi müut háromszögében terül el. A közgyűlés 
határozata alapján a tanács a mérnöki hivatalt 
bízta meg a telephez csatolt terület felparcellá-
zásával. 

Kroől Oszvald városi méruök most készítette 
el az uj parcellázás térképét. A hetven katasztrális 
hold nagyságú területet 271 házhelyre osztotta fel 
ügyes uccabeosztással. Megfelelő nagyságú parcel-
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Kéíszázheívenegy házhelyet oszt ki a város 
a SomogyMelepen 

Elkészüli az uj íeleprész parcellák parcellázási térképe 

Iákat hagyott ki közterek és gyermekjátszóterek 
céljaira és gondoskodott arról is, hogy helye 
legyen az uj teleprészben az építendő iskola, óvoda 
és templom céljaira is. 

Az uj teleprész térképét a mérnöki hivatal rövi-
desen bemutatja a tanácsnak és abban az eset-
ben, ha azt a tanács is jóváhagyja, valószínűleg 
a tiszti ügyészség kap megbízást a házhelyek ki-
osztására. A Somogyi-telep uj házhelyeiért máris 
igen sokan nyújtották be kérvényüket a tanácshoz, 
lényegesen többen, mint amennyi házhely áll ren-
delkezésre. A város hatósága ezeket a kérvényeket 
egyenkint bírálja majd el és a telkeket azok kö-
zött, akik igényjogosultak, sorsolás utján osztja 
ki. A telket mindenki meghatározott időre szóló 
épitési kötelezettséggel kapja meg és abban az 

, esetben, ha az örökbérleti szerződésben megálla-

pítandó határidőig nem építené fel a kapott telken 
a lakóházát, a telket elveszti és azt a tanács más-
nak adja ki. 

Mivel az első telekosztás alkalmával igen sokan 
áruba bocsájtották a telket és sokan magas Ielé-
pési díj ellenében adták azt tovább, illetve ruház-
ták át másra az örökbérleti szerződést, a város 
most szigorúbb feltételek felállításával igyekszik 
a spekuláció lehetőségét kizárni. A telek átruhá-
zásának lehetőségét ugyan nem zárja ki, ellenben 
olyan magas átruházási dijat állapit meg, amely 
szinte lehetetlenné teszi a telkek továbbadását cs 
igy az, aki nem akar a telken építeni, valószínűleg 
inkább lemond róla és a város hatósága azt 
másnak adhatja majd ki. 

Élelmiszeri nehézségek 
fenyegetik ByriS expeiliciéját 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Londonból jelentik: Ideérkezett jelentések sze-
rint Bgrd expedíciója élelmezési nehézsé-
gek miatt kudarcot fog vallani. Az expedíció 
élelmiszerszállitó bajója a Bálna-öbölbe volt 
kénytelen visszavonulni az orkán és a kedve-
zőtlen jégviszonyok miatt. 

Berlinben betiltották 
a „Mérges gáz"~í 

Berlin, március 6. A rendőrfőnök megtiltotta 

Lampel »Mérges gáz Berlin felette cimü darab-

jának előadását. A betiltás indokolása az, hogy 

a darab előadása veszélyezteti a közrendet és 

biztonságot. 

Változékony Mö enyhüléssel 
Meteorológiai iniézel 

jelentése: Hazánkban a derült időre az elmúlt 
éjjel is erős lehűlés következett A hőmér-

{ séklet minimuma több helyen ismét —10 fok 
Celsius alá sülyedt. Pécsett pedig az éjjeli 
minimum —17 fok Celsius volt A maxi-
mumok jórészt a fagypont fölé emelkedtek. 
Jelentéktelen havazások az északkeleti része-
ken voltak. Budapesten délben a hőmérsék-
let — 1 fok Celsius volt. 

Jóslat: Változékony idő csapadékt hajlam-
mal és enyhüléssel. 

A Meteorológiai Intézet 

esle 10 órakor 
a következő jelentést adta ki: Hazánkban az 
esti órákban a hőmérséklet a nyugati része-
ken a fagypont felett van cs keleten is meg-
közelítette a 0 Celsius fokot. Az idö borult. 

Prognózis: Változékony idő csapadék haj-
lammal és enyhüléssel. 

A szegedi hőmérő 

A szegedi egyetem földrajzi intézetének me-
teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szer-
dán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
1A Celsius, a legalacsonyabb pedig —10.2 
Celsius volt. A barometer adata nullfokra és 
tengerszinre redukálva 752.2 mm., a levegő 
relatív páratartalma reggel 91, délben 79 szá-
zalék volt. A1 szél iránya nyugati, erőssége 
1-2. 

Hegedűs Lóránt Szegeden. Hegedűs Lóránt 

nyugalmazott pénzügyminiszter szerdán Szegeden 

tartózkodott, hogy a végváros gazdasági életét 

tanulmányozza. Dr. Cserzy Mihály kamawy 6e-

gédtitkár kíséretében meglátogatott néhány na-

»gyobb szegedi gyárat és behatóan érdeklődött a 

mostoha szegedi viszonyok részleteiről. 


