
1930 október 23. 

> szegedi k'rakatverseny 
eredménye 

A Magyar Hét alkalmából a kirakatverseny-
ben résztvett kereskedők és iparosok kira-
katait a kamara által felkért zsűri megbírálta. 
A zsűri által beterjesztett javaslatok alapján a 
következő kereskedők cs iparosok kap-iák el-
ismerő okleveleket: 

I. A textil- és rokonszakmákban: Kctting La-

jos textilkereskedő, Csillag József textilkeres-
kedő, dr. Salgó és társa divatárukereskedő, 
Slein Péter divatárukereskedő, Domán Mi-
hály és fia szőnyegkereskedő, Bach és társa, 
Linóleum ipar, szőnyegkereskedő, Káldor S. 
és társa fűző-, ernyőkészitő és kereskedő, 
Kurucsev Sándor rőföskereskedő, Divatáru-
ház a Kék Csillaghoz, rőföskereskedő. 

I I . Fűszer- és élelmiszerszakmában: Schlé-

singer füszerüzlet, Kecskeméti Emil füszerüz-
let, Kocsis Ferenc füszerüzlet, Keresztes Péter 
hentes és mészáros. 

III. Vegyes szakmákban: Gábor keleti sző-
nyegszövő, Delka cipőkereskedelmi rt., Vajda 
Imre és társa drogéria, Első szegedi cukorka-
és csokoládégyár, Lindenfeld Bertalan és fia, 
Szukics antikvárium, Schillinger Kálmán 
üvegkereskedő, Knittcl Konrád kalapos. Szántó 
József edény kereskedő, Deutsch Albert villa-
mossági vállalat, Reich Mór és fia rt. ékszer-
kereskedő, Nemecz Dezső drogéria, Paulusz 
Jenő keztyüs. 

A bírálatokat végző zsűri a felsoroltakon kí-
vül még több céget hozott kitüntetésre javas-
latba, de mivel csak 25 darab oklevél állott 
rendelkezésre, csak a fentiek voltak kitün-
tethetők. 

Pincérek verekedése után 
biinper hamis vád miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.') A mult év 
juliusában vad verekedés játszódott le Szentesen a 
Petőfi-szállodában. Vécsey-Szabó László pincér 
ósszeszólalkozott Janó András főpincérrel, akit 
összevert. A verekedés után Janó feljelentést tett 
Vécsey-Szabó ellen, ugyancsak vádat emelt Bre. 
bovszky Ferencné, a szálló tulajdonosa ellen is. 
Janó szerint Brebovszkyné a verekedés alatt azt 
mondotta: 

— Vigyétek hátra, ne lássa senki, hogy ütHek... 
Janó ugy találta, hogy Brebovszkyné ezzel buj. 

fogatta Vécsey Lászlót. A járásbirósági tárgyalá-
son Janó visszavonta Brebovszkyné ellen tett fel' 
fehnlését. A tulajdonosnő ezután hamis vád bün-
tette miatt jelentette fel a főpincért. Ezt az ügyet 
tárgyalta szerdán a szegedi törvényszék Vild-
tanácsa. 

Janó András kijelentette, hogy ő nem vádolta 
Brebovszkynét. Felhatalmazást adott ügyvédjének, 
hogy Vécsey ellen tegyen feljelentést, az ügyvéd 
Ugy látszik magánszorgalomból Brebovszkynét is 
feljelentette. A kihallgatott pincérek azt igazolták, 
hogy Brebovszkyné a kérdéses verekedés idején 
lem is tartózkodott Szentesen. Kihallgatta a biró-

I ság a feljelentést tevő ügyvédet is. aki azt val-
lotta, hogy megbízást kapott Janótól. 

A főpincér védője felmentést kért. mert Janó 
hem büntetendő, hanem közömbös cselekedettel 
vádolta meg — ha megvádolta is— Brebovszkynét. 
A tőrvényszék helyt adott a védő érvelésének és a 
iSpincért felmrn'ette. 

I)É LM A G Y A n r, n SZAG 

Forduljon bizalommal Szeged 
legrégibb rádió-
szaküzletéhez!! 

18 havi részletre 
kaphatja 

PHILIPS 
'ádlókészülékekel és a'katrészeVell — Dljfa'an, 

vételkOfelezellség nélküli bemutalás! ni 

D e u t s c h A l b e r t 
ródió én villamossági vállalatánál 

^ A r é s z u . 3. - T e l e f o n 8-71. 

ráéótvtísál 
Az uj Philips „Mestermü" 
2 5 3 1 teljesítménye a legkifinomultabb izlésü zene-

értő számára is élvezeti A készülék ára 484 pengő. 

R é s z l e t r e i s b e s . z e r e z h e t ő . 

P h i l i p s j ó t á l l á s és Se rv i ce . Kérjen leirást. 

Hogyan határozta el a szegedi közgyűlés 
a fogadalmi templom felépítését 

CA Délmagyarország munkatársától.) A Sze-

gedre zuduló árvízkatasztrófát követő évben, 
1880-ban szinte hetenként tartott rendkívüli 
közgyűlést a törvényhatósági bizottság. E régi 
közgyűlések eseményei elevenednek most meg 
a kezdődő országos ünnepségek nyomán. A 
közgyűléseken a város rekonstrukciója volt 
a főtéma. 1880 április 25-én hangzott el a köz-
gyűlésben az első szó, amely azuián életrehivta 
a mai fogadalmi templomot. Dáni Ferenc 
szólalt fel. Előadta, hogy r>a város legköze-
lebb foganatba vett rendezési és újjáépítési 

tervét egy tekintetben hiányosnak találja, 

amennyiben abban egy nagijobbszerü kato-

likus egyház építéséről, illető'eg elhelyezésé-

ről gondoskodás nem történt. Mivel a jelenlegi 

ugy is szűk, egy emlékszerü és nagyobb ará-

nyú templom felállításáról gondoskodni kell.t 

Dáni Ferenc azt indítványozta, hogy Írjanak 
fel a királyi biztoshoz, aki utasítsa a műszaki 
osztályt, hogy az építendő templom részére 
telket jelöljön ki. 

Dáni indítványát a közgyűlés egyhánculag 
elfogadta. Az októberi közgyűlés Szabados Já-
nos városi tanácsnok vezetése alatt bizottsá-
got küldött ki, hogy a templom helyét kije-
lölje. A november 28-iki közgyűlésen számolt 
be a kiküldött bizottság a munkájáról. Tu-
lajdonképen ez a nap döntötte el a templom 
sórsát és ezen a közgyűlésen hangzott cl elő-
ször a i>fogadalmin szó. A rendkívüli közgyű-
lésen Pálfu Ferenc Dolgármcster elnökölt. Je-

len voltak: Reizner János főjegyző, Vcszelino-
vics Bazil, Szabados János, Csermelényi Iván, 
Zombory Antal tanácsnokok, Pálmay János, 
Endrényi Antal árvaszéki ülnökök, Kelemen 
Kálmán közgyám, Koncz Antal levéltárnok 
és a törvényhatósági bizottsági tagok közül: 
Báló Pál, Bátory Antal, Bérczy Antal, Bőr-
csök Sándor, Csikós Ignác, Csorba Győző, 
Endrényi István, Engedi Lukács, Fazekas 
Miklós, Fodor István, Hajdú Balázs, Herbich 
János, Keméndy Nándor, Kovács Albert, Kő-
rössy Antal, Kreutzberger Ferenc, Lakatos 
Sándor, Lakó József, Lévay Ferenc, Lótos 
József, Magyar János, Mészáros Ferenc, Mol-
nár János, Nagyolajos József, Neubauer Jó-
zsef, Obláth Antal, Obláth Lipót, Pintér 
György, Polczner Jenő, Rácz Ferenc, Regdon 
István* Reiner Ferenc, Rózsa Antal, Schütz 
Antal, Szabó János, Szél Imre, Szcmmári Jó-
zsef, Szendrői János, Szekerke József, Singer 
Mátyás, Szluha Ágoston, Tombácz Mihály, 
Tóth Béla, Tóth János, Tóth Sándor, Veszelka 
Ferenc és Weiner Miksa. 

A bizottság azt jelentette, hogy a templom 
a legjobb helyen a Dugonics-térnek a kis-
körút és a főreáliskola épülete közötti részén 

lenne. A bizottság további jelentéséből meg-
tudjuk, hogy a lezárt tér eszméje már akkor is 
felvetődött, mert amint a bizottság jelen-
tette, a Dugonics-tér azért is volna alkalmas, 
mert minden oldalról ucca és tér veszi 

körüle. 


