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Húsvéti 
örömöt 

szerez gyermekeinek 
és hozzátartozóinak, 
ha a Meinl cég 
üzletiben izlése.1*, csi-
nos húsvéti tojást, 
nyulat stb vásárol 
Siessen a Melní-
ffókba! 

Meinl Gyula Rt. 
S z e g e d . K l a u z á l t é r 2 . s z . 

Simon Beske nem ielenf meg 
a parlamentben, 

mert várattanul hazautazott Keszthelyre 
Budapest, március 20. Tegnap az a hir járta, 

hogy Simon Böske ma délelőtt ellátogat a 
képviselőházha. Miss Európának biztosan várt 
látogatása sok embert vonzott a képviselőházi 
karzatokra, de a folyosókra is, amely elég ha-
mar benépesült. Altalános érdeklődéssel várta 
mindenki Miss Európát és dél felé már a tü-
relmetlenség jelei mutatkoztak a folyosón. 
Reiehl Richárd, a keszthelyi választókerület 
képviselője, aki Simon Böskét hazulról jól 
ismeri, a déli órákban felhivta a Gellért-szállót 
lés kereste Simon Böskét, hogy közölje vele, 
milyen érdeklődéssel tekintenek látogatása elé. 
Legnagyobb meglepetésére azonban tudatták 
vele, hogy Simon Böske a reggeli gyorsvonat-
tal váratlanul Keszthelyre utazott, mert édes-
sípjától levelet kapott, amelyben szigorúan 
meghagyta neki, hogy délutánra már otthon 
legyen. így Miss Európa látogatása elmaradt. 

— Ilusvéii csomagok a letartóztatottaknak. Bu-
dapestről jelentik: Az igazságügyminiszter március 
]8-án kelt rendeletben utasította az összes országos 
büntclőintézeti igazgatókat, hogy a húsvéti üune-
jiek alkalmával engedélyt adhatnak a letartózta-
loltak hozzátartozóinak arra, hogy a jóviseletü le-
tartóztatottaknak egy-egy ízben kisebb méretű, 
fejenkint 1—2 kgr. csomagban élelmi, tisztasági, 
egészségügyi és megengedett élvezeti cikkeket, va-
lamint könyvet, Írószereket és levélbélyegeket jut-
tassanak-

x Legszebb tavaszi toilettet, kosztümöt, vagy 
köpenyt »Berényi«-szalon kreál, Somogyi-ucca 
22., árban legolcsóbb. 913 

x Kérje telefonon 300-ast vagy „Kéry-auló loxH" 75« 

Kaszó Elek ugy a maga, mint az Abafy, 
Bajnok, Dorner, Elischer, Kuíassy, Ok-
rutzhy családok nevében mélyen megren 
dflive, meglörl szívvel Jeleni), hogy szeretett 
édesanyla 

özv. Kaszó Elekné 
okrutl Okrulzky Malvlna 

76 éves korában rövid szenvedés ulán már-
cius hó 19-én váratlanul elhunyt. 

Temetése március hó 21-én d. a. 5 érakor 
lesz a belvárosi temető kupolacsarnokából. 

Szeged, 1929 március 20. 
Áldott Icaven emléke , mint ahogy 

Aldns volt egész élete. 
Külön v'llamu* » Du*nn:es-té röl 21-én d. u fái 5-kor. 

Halak, sajtok 
dus választékban legolcsóbban 699 

Oanner Mihálynál, Széchentv tér. 

A benzinkút 
Kaptuk a következő levelet: 
*Igen tisztelt Főszerkesztő url A Délmagyarország 

folyó hó 17-i és 20-í számaiban cégünk által 
felállítandó benzintöltő állomásrr vonatkozó köz-
lemények bizonyos szempontok!'"! kiegészítésre, il-
letőleg magyarázatra szorulnak miért is kérjük 
az igen tisztelt Szerkesztő urat, hogy az alábbi 
nyilatkozatunkat b. Iapjábau közzétenni méltóz-
tassék: 

Téves az a megállapítás, mintha a Tisza-szálló mel-
lett egy benzinkút felállítása az automobilizmus és a 
város fejlődése szempontjából »feleslegese volna. 
Amikor a Tisza-szálló elé kértünk és kaptunk enge-
délyt benzinkút felállítására, egyrészt az a szem-
pont vezetett, hogy a vidéki autóforgalom leg-
nagyobb része az előkelő nagy szállodák körül 
bonyolódik le, másrészt azok gyors és kényelmes 
kiszolgálását óhajtottuk előmozdítani. Ennek tud-
ható be. hogy benzinkút áll Debrecenben a »Bikát, 
Nyíregyházán a »Korona«, Nagykanizsán a »Köz-
ponti«, Szombathelyen a »Szabária«, Pécsett a 
»Nádor« szálló előtt Ha itt az érdekelteknek nem 
volt kifogása, joggal feltételezhetjük, hogy Szege-
den sem fegnak ez elé akadályokat gördíteni. A 
fentiekből tehát megállapítható, hogy nem »feles-
leges«. 

De nem lehet »veszedelmes« azért sem, mi-
vel ma már a benzintöltő berendezés teljesen 
modern kivitelben készül, minden részében bizto-
sitékok (Dávy-szita, kavics) vannak és azt tűz-
biztonság szempontjából használat előtt két lég-
környomásra próbának kell alávetni. Hogy ez 
mennyire tűzbiztos, mutatta a budapesti Bajza-
téri nagy tüzeset, amikor a hatalmas épület le-
égett s a közvetlenül hozzáépített benzinkút és 
tartálya azonban teljesen sértetlen maradt. 

Téves az a megállapítás is, mintha a Klauzál-
téren nyert engedélyünk a szomszéd háztulaj-
donosok tiltakozása miatt vonatott volna vissza. 
A tényállás az, hogy a Klauzál-térre jogerős köz-
térhasználati és építkezési engedélyt nyertünk, hogy 
mégsem ott építettünk, annak egyetlen oka elhárit-
hatlanul az volt, hogy a földalatti tartály el-
helyezését a keresztbe elhúzódó gázcső-rendszer 
akadályozta meg. Kötelességünk itt felvilágosítani 
a háztulajdonosokat, hogy a benzintartály nem 
szivárog és nem reped meg, amiről bármelyik 
háztulajdonost még a hasznalatbavétel előtt nyo-
máspróbával meggyőzhetjük. De ha szivárogna 
is, a Tisza-szálló előtt a pincében elhelyezett köz-
ponti fűtőkészülékre semmiféle veszedelmet ez 
nem jelenthetett volna, mivel a tartályt és cső-
vezetéket olyan betonaknába kell elhelyezni, ame-
lyen mérnökszakérlők megállapítása szerint a ben-
zin keresztül nem szivároghat. 

A kizártnak tekinthető robbanás veszedelme sem-
mi körülmények között sem okozhatott volna a 
törvényszék épületében, vagy hivatalos helyisé-
gében kárt, mert a benzin robbanási törvénye, 
valamint a mai modern benzinkut-berendezés töké-
letes szerkezete ezen aggodalmakat eleve kizár-
ják, igy a felebbezők részéről felmerült aggályok 
alaptalanok és nélkülöznek minden szakértelmet 
Egyebekben mi is keressük azt a fantomot amely 
állandóan útjába kerül, egy a trianoni határok 
által megnyomorított magyar gyárnak. 

Szívességét előre is köszönve, fogadja igen tisz-
telt Főszerkesztő ur őszinte tiszteletünk kifeje-
zését Magyar Fanlo Müvek R.-T.<s 

x Járványok ellen legbiztosabb ördög Vince bora. 
— A József főherceg szanatórium kisorsolja 

Dinnyés festőművész képét. A József főherceg Sza-
natórium Egyesület nemes emberbaráti céljaira 
D i n nyé s Ferenc, a neves szegedi festőművész 
egyik legértékesebb festményét adományozta. Az 
egyesület a festményt sorsolással értékesíti és a 
sorsjátékon befolyt összeget a szanatórium javára 
fordítják. 

* Hálók, ebédlők, tértiszobák olcsón beszerez-
hetők az Asztalosmesterek Bútorcsarnokában. 

— Felrobbant három kiló puskapor. Ceglédről 
jelentik: A ceglédiek régi hagyomány szeriut mo-
zsárágyukből üdvlövéseket adnak le a március 
15-iki nemzeti ünnepen. Az idén is öt lövést 
adtak le, amikor súlyos szerencsétlenség történt 
Len dér István városi kézbesítő kezében felrob-
bant három kiló puskapor. A robbanás olyan erős 
volt, hogy öt ember megsebesült. A városi kézbe-
sítő és Fodo r István igen súlyos sérüléseket 
szenvedtek. 

műszaki 
vállalata Ausländer Testvérek 

S z e g e d , V é r u c c a 7 . ( F ő p o s t a m e l l e t t . ) 

B. M. W. New. Motorcycle és Puch motorkerékpárok 
kerületi képviselete. Autó-, motor- ós kerékpár- _ . . s . . _ _ 

alkatrészek. Ke rékpá r l e r aka t JaVItOmUriely. 
— • i, ii — — — — 

Nagy húsvéti 
cipővásár! 

Mélyen leszállított árak! 

Női !eguja!i!i színes PM-17a80-ig 
„ „ opál dísszel P 19*80 

Férfi félcipő, fekete . P 20*50 
,, hmm . P 21*80 

Minden párért garancia! 
99 

L e r a k a t : 

Lusztig Imre 
Széchenyi tér 2. 770 

— 15 év hilvesgyilkosságért. Budapestről jelen* 

tik: A pestvidéki büntetőtörvényszék ma vont* 

felelősségre Mészáros István gazdálkodót, aki 

feleségét, Gál Erzsébetet 1925 nyarán Felsőbakoim, 

puszta határában agyonlőtte. A tanúkihallgatások 

valamint a vád- és vedelem felszólalása után * 

törvényszék hitvestárson elkövetett szándékos etni 

berölésért 15 évi fegyházbüntetésre ítélte Mészáros 

Istvánt. Az ügyész, a védő és a vádlott felcbbeztek. 

— Munkaközvetítés. A szegedi hatósági munkv 
közvetítő hivatal közli: Állást kaphat helyben: \ 
kályhás, 1 faesztergályos, 1 csónakkészitő, 1 Cor-
mich-traktor szerelő, 4 szobaleány, 6 minden«« 
főzőnő. Vidéken: 1 kéményseprő, 1 borbély. 

— 24 ezer autó fut Magyarországon. Budapestről 

jelentik: Magyarország autóállománya megkétszo« 

reződött. 1926-ban még mindössze 12.232 autó ftt 

tott az országban, 1928. végen pedig már ez » 
szám 24.250-re emelkedett. 

— A Jugoszláv szabadkőművesek Újvidéken lartj 
ják kongresszusukat. Újvidékről jelenük: A Jugo-
szláv szabadkőműves páholyok szombaton és va-
sárnap Újvidéken országos kongresszusra jönnek 
össze. A kongresszus előkészítése ügyében csü-
törtökön Újvidéken tartózkodott a »Jugoszlávia« 
belgrádi nagypáholy helyettes nagymestere, Mil-
csevics Dusán. Az országos kongresszuson, amelyet 
minden évben más-más városban szoktak meg-
tartani, ezidén is valamennyi páholyt delegátusok 
képviselik. A kongresszuson Weifert György nagy-
iparos, a Narodna Banka volt kormányzója, a 
»Jugoszlávia« belgrádi főpáholy nagymestere fog 
elnökölni és a kongresszus kizárólag belső szerve-
zeti ügyeket fog intézni, legfeljebb még azok a 
kérdések kerülnek szóba, amelyek nemzetközi sza-
badkőműves szervezetekkel vannak kapcsolatban. 
Az országos kongresszus alkalmából a tőzsde nagy-
termében müvészhangverseny lesz, amelyen Licsar 
—Talcsics—Mihajlovics—Zorka belgrádi vonósné-
gyes működik közre. 

Saép padló UíKa i Akt lakására és irodai padló-
ira (parkett, linóleum, ferrazzó) valamit ad. az csak 
világtiirll Johnson viaszt és elektromos kefélőgépet hasi-
nál, melyet dilmeniesen bemutat és kefélőgépet csekély 
napi dijért kölcsön ad vezérképviselet Méxer Ügy-
nöksége. Horthy M. u. 2. Telefon 16 -72. 396 

Husvéírn 812 

férfi kalapok 
«¿Vahle», Pichler, IIa sib. gy&rlm&nyn 
rendkívüli olcsó árakon 

Pollöh Testvéreknél Fekelesas o- sarok 

Üveges A. miibutor asztalos 
| készít ebédlői, fjálóf, urlsxobút, telje* 

lakberendezést egyszerűbből a legfinomabb 
; kivileiig. Száraz, szolid munka Tanonc flzetés-
1 se 1 felvétetik. T»ulc ucca 15. szám. seo 

2P8& W B k 0 4 H í e r v é t e l n é l 
H K m m m J w U1 zöldes fehér a --7» »11« 
j r i j&ÜL MWwlZ ó szikra-siller A l 'OO „ 
H P l V a n i K i t ű n ő m i n ő s é g , 
VistonleladAknak fcrmeIG! Arak. 30 litertől vidéki sz&Illl*«. 

< Ö R D Ö G V I N C E , Kálvár ia ucca ifi. 


