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Az utóbusz és a villamos karambolja 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Hétfőn este az Erzsébet-körut és a Dohány-
ucca sarkán egy autóbusz összeütközött egy 
villamossal. A balesetnek az ijedségen kivül 

nem voltak súlyosabb következményei. Dr. 
Kelemen Hermann, az autóbusz egyik utasa 
könnyen megsebesült. Az autóbusz és villamos 
összes ablakai betörtek. 

lixennégyre emel/ék fel 
a proiiliga létsszámdtí 

Viharos ülés után az elnökség lemondott és a létszámemelést 
ellenzőkkel együtt kivonuli a közgyűlésről 

Budapest, julius 1. A Professzionista Lab-
darugó Szövetség mai rendkívüli közgyűlésén 
Dinich Vidor elnök ismertette az MLSz át-
iratát, amelyben a szövetség nem akarja befo-
lyásolni a közgyűlést, figyelmezteti azonban, 
hogy a válogatott mérkőzésekhez országos ér-
dek fűződik. Elnök bejelentette, hogy az el-
nökség1 lemond, ha az átiratot a közgyűlés nem 
veszi figyelembe. Több felszólalás után a köz-
gyűlést 15 percre felfüggesztették, miközben 
intern tanácskozások folytak az uj helyzet-
ről. 

Az újra megnyitás után a közgyűlés a profi-
szövetség határozatát a 12-es létszám tárgyá-
ban 97 szavazattal 75 ellen semmisnek nyil-
vánította. A bajnokság kiirását tehát meg-
semmisítették. Ugyancsak 97 sztímzattal 75 
ellenében döntöttek a létszámemelés mellett. 
Erre Dinich Vidor bejelentette a marfa és az 

elnökség nevében lemondását és elhagyta a 
termet. 

Ezután felállt Langfelder és a Ferencváros, 
a Hungária, az Újpest, a III. ker., a Bástya 
és a Vasas nevében csatlakozott az elnökség 
eljárásához és az egyesületek képviselőiül 
együtt elhagyta a termet. Egyedül Fodor Hen-
rik maradt helyén, akit szerződéses titkár volta 
kötött az üléshez. 

Az elnökséget ideiglenesen Barna Sándor vette 
á t Pécs-Baranya javaslatáról volt ezután szó, 
amely szerint az I. osztály 11. helyezettje helyén 
marad, a II. osztály első és második helyezettje be-
jut az első ligába, mig a II. osztály harmadik és 
negyedik helyezettje (Rákospalota és Turul) és az 
I. osztály utolsó helyezettje (Sabária) kétfordulós 
mérkőzést játszik a 14-ik helyért. Ezt a javaslatot 
86 szavazattal egyhangúan elfogadták. Somogy kép-

j viselője jelen volt a szavazáson, de nem sza-
| vazott. 

A kamara állásfoglalása 
Szeged forgalmának fellendítése érdekében 

(A Délmagyarorszúg munkatársától.") A 
kereskedelmi és iparkamara szombaton teljes 
ülést tartott. Napirend előtt Körmendy Má-
tyásnak mondott köszönetet Gombos István 
azért a beszédéért, amit a felsőházban tartott, 
de felszólította, hogv nem elég egy-egy be-
széd, hanem erélyes állásfoglalás is kell az 
iparosság érdekeiért. ' 

Szeged megye létesítésével kapcsolatban 
Csongrádmegye azt kifogásolta, hogy ebben 
«7. akcióban a kamara is résztvesz. Dr. To-
nelli Sándor főtitkár indítványára a kamara 
minden szükséges lépést megtesz Szeged for-
galmának fellendítése érdekében. Átir a város-
hoz, hogy javitsa meg azokat az uccákat és 
sugárutakat, amelyek a városból kivezetnek, 
szorgalmazza a kamara a Máv.-nál Szeged és 
a csongrádmegyei városok közötti jobb össze-
köttetést, végül teljes erejével támogatja a dr. 
Aigner Károly főispán által kezdeményezett 
körvasút tervét, amely Szegedről kiindulva 
délegyháza—Szentes—Vásárhely között futna. 

Pick Jenő ismételten sürgette az algyői hid 
megépítését. 

Néhány elnöki jelentés után Tonelli főtit-
kár ismertette a kiskereskedelmi hitel ügyét. 
A szegedi kiskereskedők részére 65 ezier pen-
gő kölcsön jut, melynek elosztását egy bizott-
ságra bizzák. 

Az ipartörvény 47. paragrafusának módosí-
tásához Papp József szólalt fel. A módosítást 
nem fogadja el, mert szerinte az nem alkal-
mas annak megakadályozására, hogy »az or-
szág területére jött galíciaiak egyszer hagy-
makereskedést űzzenek, azután valami üzletet 
nyitva, abban iparcikkeket állíttassanak elő«.' 

Marosán Emil ezután kioktatta az IPOSz 
elnököt, hogy a kamarában ilyen tónusban 
nem illik beszélni 

Ezután a teljes ülés dr. Landesberg Jenő 
referátumában több adóügyet tárgyalt le. 

A kamara a sérelmes adókivetések tárgyá-
ban beadott indítványok szellemében átir a 
pénzügyigazgalósághoz a sérelmek orvoslása 
érdekében. 

A kamarai zárőszámadásokat tárgyalták meg 
le, majd az ülés véget ért 

Pályázatkiírás! bonyodalmak 
a fogadalmi templom freskói körül 

(A Délmagt/arország munkatársától.') A hétfői 1 
tanácsülésen ismét napirendre került a fogndalmi 
templom freskóinak kérdése, amelyben — mint 
ismeretes — a legutóbbi ülésen már határozatot 
is hozott, kimondva, hogy a Délmagyarország ko-
rábbi állásfoglalásának megfelelően pályázatot ir 
ennek a nagyon kényes művészi problémának a 
megoldására. A tanács csütörtöki határozata álta-
lános megnyugvást keltett, mert széltében-hosz-
szában beszélnek már azokról a művészi baklövé-
sekről, amelyek előfordultak a fogadalmi templom 
építésével kapcsolatban. 

Most azután kiderült, hogy a csütörtöki hatá-
rozat nem is vehető egészen komolyan. A hétfői 
tanácsülésen ugyanis a polgármester felvetette is-
mét a kérdést és csodálkozva kérdezte, hogy mi-
ért nincs ebben az igen sürgős ügyben még határo-
zata a tanácsnak. 

- A tanács már határozott — mondotta Pálfy 
József —, elhatározta, hogy pályázatot ir ki a 

templom három freskójára. Első dijul freskónként 
hatszáz-hatszáz pengőt tüz ki és az elsődijas pá-
lyamunkát fogadja el kivitelre is, a második dij 
200—200 pengő, a harmadik dij pedig 100—100 
pengő. 

— Ezt a megoldást a szakértők nem helyeslik 
—, állapította meg a polgármester. 

— A határozat tulajdonképen nem pályázatot 
jelent — folytatta Pálfy József —, nem nyilt pályá-
zatot A jelesebb festőművészeket fogjuk felhívni. 

— Foerk Ernőnek az a kívánsága, hogy a fres-
kók megfestésére Márton Ferenc kapja meg a 
megbízást —, jelentette dr. Turóczy Mihály. 

— Nem ez a kívánsága — tiltakozott a pol-
gármester —, hat festőt jelölt ki, hogy azok közül 
válasszuk ki a legmegfelelőbbet. 

Ezután elaprózódott a vita, amelyben résztvett 
Berzenczey Domokos is, aki bemutatta a tervekét 
és kijelentette, hogy azok nem egyeznek a templom 
román stílusával, mert inkább barokkstilban ké-

szültek. A polgármester ezzel szemben a leghatá-
rozottabban kijelentette, hogy a rajzok stílusa 
megfelel a templom román stílusának, majd íel-" 
vetette a kérdést, hogy meg kellene alakítani a 
beérkező pályamüvek elbírálásával megbizandó zsű-
rit is. 

— Dr. Gyuritza Sándort, aki régi műértő — 
mondotta —, be kell venni a zsűribe. 

— Pfeiffer tanárt is —, tette hozzá dr. Tóth 
Béla főjegyző. 

— Lápossy-Heaedüst is —. aiánlotta a polgár-
mester. 

A tanács végül is ugy határozott, hogy péntek 
délutánra összehívja a fogadalmi templom épí-
tési bizottságát és a pályázat kiírásáról véleményt 
kér a bizottságtól is. 

H szegedi dalárdák 
a debreceni dalosversenyen 
(A Dé 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 ) 

Tízezer dalos versenyzett két napig Debrecenben, 
ahol ötvenezren hallgatták a különböző csoportok 
versenyeit. Szegedről hat dalárda vett részt a 
hatalmas versenyen, amelyek közt a Szegedi Da-
lárda jelentős sikert ért el, megnyerte a vegyeskari 
csoport első diját, mig a többi dalárda emlék-
tárgyat és oklevelet kapott teljesítményéért A 
királydijas és kormányzódijas versenyeken a Sze. 
gedi Dalárda a negyedik helyen végzett Szomba-
ton a királydijas versenyt a kormányzó is meg-
hallgatta. 

A verseny eredménye a következő; 
Királydijas csoport: 1. Máv. Gépgyár Acélhang 

Dalkör. 2. Egri Dalárda. 3. Budapesti Polgári 
Dalárda. 4. Szegedi Dalárda. 5. Miskolci Városi 
Dalárda. 

Kormányzódijas es0port : 1. Egri Dalkör. 2. Bu-
dapesti Elektromosmüvek Dalköre. 3. Dunakeszi 
Magyarság. 4. Szegedi Dalárda. 5. Jászberényi 
»Palotás« Dalkör. 

Vegyeskari csoport: 1. Szegedi Dalárda. 2. Haj . 
dunánási Dalkör. 3. Miskolci Szent Cecilia Kórus, 
4. Államrendőrség Segédtiszti Dalköre. 

A nehéz müdalcsoportban a Budapesti Elektro-
mosmüvek Dalköre győzött, a könnyű müdalcso-
portban a Dunakeszi Magyarság, a népdalcsoport 
ban pedig a Jászberényi »Palotás« Dalkör. 

Vasárnap délután a dalosverseny résztvevői a 
Nagyerdőn hangversenyt tartottak. A tízezer dalos 
az ötvenezer főnyi hallgatósággal együtt énekelte 
a Szózatot. A versenyeredményt Gerlóczy Béla, 
a dalosszövetség elnöke hirdette ki díszközgyűlés 
keretében. 

Kehrling kikapott Austintól 
CBudapesti tudósítónk telefonj ilentése.) 

Winbledonból jelentik: Anglia utolsó remény-
sége, Austin erős küzdelem után 6:2, 8:6, 6.3 
arányban verte Kehrlinget, aki az angol baj-
nokot ebben az évben már kétszer megverte. 
Kehrling lábsérülése következtében nem birta 
a tempót. 

A férfi párosban a Kehrling—Kleinschroth. 
pár gyózött a Landra—De Bucelet-párral 
szemben. 

A Pafiay-párbai miatt 500 pengőre 
Ítélték Rassay Károlyt 

Budapest, julius 1. A budapesti büntetőtőrvény-
szék ma vonta felelősségre Palay Tibor és Rassay 
Károly országgyűlési képviselőket párviadal v é t 
ségéért. A képviselők még 1926. végén vivták meg 
a párviadalt, amelynek során Patay Tibor meg-
sebesült. A törvényszék Rassay Károlyt 500 pengő, 
Patay Tibort pedig 300 pengő pénzbüntetésre iíéüe. 
A két képviselő és az ügyész felebbeztek az Ítélet 
ellen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Egy nyugalmazott őrnagy 
öngyilkossága a laktanyában 

cBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Lenkey József nyugalmazott őrnagy hétfőn 
azzal távozott el a Főherceg Sándor-uccai la-
kásáról, hogy egy barálját megy meglátogatni. 
Az Albrecht-laktanyába ment, ahol tényleg 
bement egy tiszttársához és annak szobájá-
ban, amikor a barátja kiment, előbb mellbe, 
azután jőbelőtte magát. Mire a mentők ki-
érkeztek, meghalt. 


