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„Asz állami minden&atóság 
kifeflesszíése iür&eietlen" 

A közigazgatási reft 
Budapest, lunlus 6. A felsőház csütörtöki ' 

illését 10 őra u'án néhány perccel nyitotta 
meg M?/oss/cs Gyula báró elnök. 

Petz Lafos kifogásolta, hogy a városi és 
vármegyei törvényhatóságok rendezését nem 
választották szét, igv a városi üayek háttérbe 
szorultak a {avaslatban. A törvényhatósági 
tisztviselők fizetési osttályba való sorolását 
és magasabb klasszifikálását kérte. A női 
választófogról szólva hangoztatta, hogy a nő* 
ket labilis alaookon nvugvó idearendszerük 
nem teszik alkalmassá a politikai szerep-
lésre. A fa vaslatot elfogadta. 

Juhász Andor nem tartía megnyugtatóknak 
a javaslatnak azt az intézkedését, hogv a 
tisztviselők mindennemű önkénnyel és politi-
kai üldöztetéssel szemben védelmet talál-
hassanak. A rendes bíróságokat a kormány 
nem akarta igénybe venni a fegyelmi üayek 
elintézésénél, miért nem tartotta legalább 
a közigazgatási bíróságot alkalmasnak erre a 
célra. A tavaslatot elfogadta. 

Széchenyi Aladár gróf nem teszi magáévá 
a javaslatnak önkormánvzatellenes és cenlra• 
llsztil/us törekvéseit. Az önkormányzattól min-

'orm a telsőffázban 
dig több hatáskört vonnak el. fgy azok el 
fognak sorvadni. Az állami mindenhatóság 
kifeitesztése törhetetlen, bürokráciára és ezzel 
kapcsolatban óriá«i protekcióhalhászásra ve-
zet. Különös aagodalommal fogadia a kor-
mánynak a feloszlatás! jogát. A javaslatot 
nem foaadia el. 

Vav László báró a javaslatot elfogadta. 
Szőke Gvula védelmébe veszi a vármeavel 

közigazgatást az elhangzott támadásokkal 
szemben A javaslatot elfogadta. 

Szi/y Kálmán hosszasan feitegette a köz-
tisztviselők elméleti és gyakorlati képesítésé-
nek az ügyéi. Felvetette a gondolatot, hogy 
necsak a iogi kéoesités legyen alkalmas a 
köztisztviselői pálvára. 

Földvári Elemér nem tartja helyesnek a 
vármegvék átszervezéséi a mai viszonyok kö-
zölt. Kifogásolta, hogy a kormány meghátrál 
a szocialista követelések előtt. 

Báró Fiath Pál szembehelyezkedett azzal 
a felfogással, mintha a kormány félne a nép-
től. 

Az elnök a vita folytatását péntek délelőtt 
10 órára tűzte ki. 

Színházjegyek 
a Délmagyarofszág jegyirodájában 

elővételi dij nélkül válthatók 

Jl szamárdi csendőrgyilRos — 
jugoszláv állampolgár 

CBudapesti tudósítónk telefonjdentése.') 
Zentárói Jelentik: A zamárdi csendőrgyilkos, 
tvagypdi Antal még ma is a zentai csend-
őrség foglva. Rokonsága dr. Ludaics Mílos 
ügyvédet bízta meg védelmével, aki a Nagy-
pállal folytatott megbeszélések eredménye-
képen most beadványt intézett a Jugoszláv 
külügyminiszterhez és arra kérte, hogy a j 
Jugoszláv kormány ne adja ki Magyarország- | 

nak Nagypál Antalt, mert a zamárdi csend-
őrgyilkos zentat születésű és illetőségű lugo-
szláv állampolgár, aki még a nemzetközi 
törvények értelmében sem adható ki idegen 
államnak, így Magyarországnak sem. Abban 
az esetben, ha a Jugoszláv kormány tényleg 
megtagadja Nagypál Anlal kiadását, fölötte a 
szabadkai törvényszék mond majd Ítéletet. 

f f f r e l r 
VI 7. Péntek. R<5m. kath. Jéz. Sz. Szi-

ve. Protestáns Róbert. Nap kél 
4 óra 04 perekor, nyugszik 7 óra 54 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10-1-íg, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10— i/íl-lg, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egvetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8-l-ig, d. u. 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugnrut 59. 
(Tel. 9961 Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldvány Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeezy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

— A falusi lakásépítés reformja a középPészctl 
tanács elglt. Az országos középitészeti tanács ju-
nius 14-én tartja a kereskedelmi minisztériumban 
nagy érdeklődéssel várt ülését, amelyen azokat a 
tervezeteket tárgyalják majd le. amelyeket a bel-
ügyminisztérium, a kereskedelmi minisztérium és 
a népjóléti minisztérium dolgozott ki a falusi és 
tanyai építkezés szabályozása, valamint a megyei 
és a városi építési szabályrendeletek egységes mó-
dosítása érdekében. Ezeknek a javaslatoknak az 
építési tanács egyetlen vidéki tagja, Berzen-
ozey Domokos műszaki főtanácsos lesz az elő-
adója. Berzenczey még a múlt év karácsonyában 
készítette el ezekre a javaslatokra előadói szakvéle-
ményét a tanács elnökségének megbizásábóL A 

középitési tanács most BerZénczey előadói véle-
ménye alapján kezdi meg a nagyloulosságu kérdés 
tárgyalását. 

— Istentisztelet a zsinagógában péntekeD este 

hét órakor. 

— A piarista ösztöndíj- A piaristagimnázium 200 
éves fennállásának emlékére a város közönsége 
alapítványt létesített, amelynek évi 500 koronás 
kamatából egy-egy szegedi piaristatanár külföldi 
tanulmányúton töltheti a vakációját. Az idei nyárra 
ezt az ösztöndíjat a főgimnázium igazgatóiának 
előterjesztésére dr. D i ó s i Géza kegyesrendi ta-
nárnak juttatta a tanács. 

x Rádió, villany legolcsóbban Fonyónáb Köl-
csey-ucca 4. Telefon 165. 729 

— Átutazó vízumok román forgalomban. A ma-
gyar és román érdekeltek állandóan panaszolták, 
hogy a Szeged és Temesvár közötti forgalomban, 
ahol a vasút jugoszláv területet is érint, a jugo-
szláv hatóságok a teljes százötven dináros vízum-
díjat követelik meg. Értesülésünk szerint ebben az 
ügyben kedvező változás történt, amennyiben Jugo-
szlávia ezen a vonalon is ugyanugy, mint az Olasz-
ország felé irányuló forgalomban, életbe léptette 
az átutazó vizumok rendszerét. Azok tehát, akik 
Szeged felől utaznak Temesvárra, vagy megfor-
dítva, amennyiben jugoszláv területen nem száll-
nak ki, útlevelük alapján a vonaton átutazó ví-
zumot kapnak, melynek dija egyszerű utalásnál 
1Q dinár, ; 

A kisebbségi Kérdés 
a Népszövetség tanácsa 

előli 
Madrid, junius 6. A Népszövetség tanácsúié- j 

sén Adalci, a kisebbségi kérdés előadója a 

tanács emlékezetébe idézte, hogv milyen kö-

rülmények közt bízták meg őt, valamint spa-, 

nyol és angol kollégáját a kisebbségi kér-

désekben való jelentés elkészítésével. Ezután 

előadta a hármasbizottság munkájának tör-

ténetét és kifejtette, hogy milyen szellemben 

szövegezték meg a jelentést. Ezután felolvasta 

a hármasbizottság jelentését, amely 30 ol-

dalra terjedő hosszú okmány s minden ol-

dalról megvilágítja a kisebbségi kérdést. A je-

lentéssel kapcsoltban vita nem volt és való. 

szinü, hogy az csak holnap következik be. 

Lehelséges, hogv egy-két bizottsági ta£ a je-

lentés feletti vitát Chamberlain távollétiére 

való tekintettel el akarja halasztani, de csak-

nem egyhangúlag at a vélemény, hogy a vita 

elhalasztása több kárral, mint előnnyel jár. 

készen és rendelésre Is ágv és »«zfa'nemüek 
paplanok, bahv. nőt f*rfl és overmek fehérnemüek 

PolláRc Testvéreknél m 
Ctekorilc» ii. í « Fekelesn« «. »nrok. 

— Végzett kereskedelmistáb küldöttsége a fő-
ispánnál A szegedi.állami felsőkereskedelmi iskolát 
végzett tanulók szövetsége képviseletében 12 tagú 
küldöttség jelent meg csütörtökön délelőtt dr. A i g-
ner Károly főispánnál. R e i c h Manó ügyvezető-
elnök beszéd kíséretében átadta a főispánnak a 
tiszteletbeli tagságáról kiállított aiszokmányt. A 
főispán megköszönte a kitüntetést és megígérte, 
hogy a szövetséget támogatni fogja. 

x Vászon- és szandálcipők, valamint a leggyö-
nyörűbb nyári elpödlvatujdonságok beszerzésére 
máris megindult a vásárló közönség áradata Del-
Ka rt., Kárász-ucca 14. sz., fiókja felé. Ne késle-
kedjen ön sem! 

— Bánky Vilma nem válik- Budapesten min-
denütt az ismeretlen szerzőről beszélnek, a Szín-
h á z i Élet-ben megjelenő Karrier és szerelem 
rimü regény titokzatos "szerzőjéről. A S z í n h á z i 
É l e t uj számában pályázatot hirdet: tessék ki-
találni és megindokolni, hogy ki a Karrier és 
szerelem szerzője. A S z í n h á z i É l e t eheti szá-
mának legnagyobb érdekességei: Adorján Andor 
cikke a párisi Molnár-premierről, Bánky Vilma 
kábele a S z í n h á z i Élet-hez, amelyben meg-
cáfolja a válásáról elterjedt híreket. Incze Sándor 
népszerű hetilapjának ára 1 pengő, negyedévi elő-
fizetési dij 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest, VI.5 

Aradi-ucca 10. 
x Szenzációs fürdöruhaujdonságolr, köpenyek, 

piyamak meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi 
cégnél. 5 85 

— Halálozás. Szeged kereskedőtársadalmának is-
mét gyásza van. Meghalt F e u e r m a n n Lipót, 
a Fried Zsigmond és fia cég utazója, aki év-
tizedek óta dolgozott szerényen, szorgalmasín 
szakmájában. Halálát özvegyén és rokonságán ki-
vül nagyszámú tisztelői és barátai gyászolják. Pén-
teken délután 3 órakor temetik a zsidó temető 
cinterméből. 

— Gyorsírást tanfolyamok. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete uj helyiségében egységes gvoi-sirási 
kezdő (fogalmazási) és haladó (irodai) gyorsirásí 
tanfolyamokat nyit. Jelentkezni lehet az egyesület-
nél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., tel. 13-19.). 

x Színházi kosorak olcsón, Kigyó-ueca 4. 803 

— Gyilkol a gránát. Rómából jelentik: B r e s c i a 
közelében egy helyiségben négy gyermek egy grá-
náttal játszadozott, a gránát felrobbant, három 
gyermek azonnal meghalt, a negyedik életveszé-
lyesen megsebesült. 

Napernyők 
g y á r i árakon 619 
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P o l l á k Testvéreknél 
Ctekonlcs ucca és Széchenyi ter. 


