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II rendőrség betiltotta 
a szociáldemokrata párt 

szerdai gyűlését 
(A Délmagyarország munkatársától.) 

A szegedi szociáldemokrata párt szerdára 
az alsóvárosi Gulyás-féle vendéglőbe gyű-
lés megtartására kért engedélyt a rend-
őrségtől, amelyen a párt programjának is-
mertetését tűzték ki napirendre. A gyüle-
kezési szabadság dicsőségére a rendőrség 
a gyűlés megtartását betiltotta azzal, hogy 
»a párttagok már eléggé jól ismerik a 
pártprogramot*. A betiltó határozat indo-
kolása a következő: 

»A kért gyűlés tárgya a párt program-
jának ismertetése, amelyet számtalanszor 
volt alkalma a párt vezetőségének a párt 
híveivel ismertetni, igy arra jelenleg szük-
ség nincs. E gyűlés tartásának csak az a 
célja — mondja tovább a rendőrség —, 
hogy a jelenlegi súlyos gazdasági és poli-
tikai helyzetben a kedélyeket izgassa, ami 
veszélyezteti a köznyugalmat és a közren-
det: ezeknek megóvása érdekéből a kért 
gyűlést nem engedélyezhetem.« 

Wanie II. és Mihályffy 
a párisi Eurépa-balnokságon 

A szerda esti próbaverseny 
Budapest, augusztus 12. Ma este a MUSz a Csá-

szár-fürdő uszodájában válogatóversenyt rendezett 
A verseny, amelynek eredményei alapján a párisi 
Európabajnokság néhány számának nevezísét a 
MUSz táviratilag megváltoztatja, az újpesti Hild 
Lászlónak kimagasló teljesítményével végződött A 
100 méteres hátúszás próbaversenyének meglepe-
tése Bitskey Aladár győzelme és dr. Bárány Ist-
ván harmadik helye volt. A 400 méteres próba-
versenyben a szegedi Mihályffy Igen Jó eredményt 
ert el a 8 mp. előnnyel induló Páhok ellen. 

A MUSz válogatóbizottsága a próbaverseny után 
módosította a párisi nevezéseit, melyek a kö-
vetkezők: 

100 m. gyorsúszás dr. Bárány, Székely. 
400 m. gyorsúszás dr. Bárány, Mihályffy. 
1500 m. gyorsúszás vitéz Halassy, Páhok. 
100 m. hátúszás Bitskey Aladár, Nagy Károly. 
200 m. mellúszás Hild, Lantos. 
A 4 X 200 m. stafétában Bárány, Székely, Sza-

bados és Wanle András. 
Műugrásban Hódi, toronyugrásban Vajda. 

Nyolc kommunista terror" 
csapat működik Berlinben 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ber-

linből jelentik: A két rendőrtiszt gyilkosai-
nak kézrekeritésére megindított nyomozás 
alapján megállapították, hogy Berlinben nyolc 
kommunista terrorcsapat működik egymástól 

teljesen függetlenül. A terrorcsapat tagjai a 
vörös frontharcos szövetségből kerültek ki és 
minden csapatnak tizenöt tagja van. A ter-
rorcsapatoknak az a feladatuk, hogy minél 
több erőszakos cselekedetet hajtsanak végre. 

Átolvasó rovata 

Mélyen tisztelt Szerkesztőség! Téli idők-
ben a rendőrség házról-házra jár és szi-
gorúan ügyel arra, vájjon a járdákról 
a hó el van-e takarítva. Tisztelettel kér-
dem, nem volna-e lehetséges a járdák kö-
telező locsolását is bevezetni ilyen tik-
kasztó hőségben. Valóságos pokoli rétegbe 
jut az ember, ha egyes uccákban jár az 
elviselhetetlen melegben. Fontos intézke-
dés volna e célból egy megfelelő rendelet 
kiadása, amelyet minden ember egészség-
ügyi szempontból csak hálával fogadna. 

Soraim közléséért köszönetet mondva, 
vagyok a tek Szerkesztőség tisztelője: P.M. 

f i x r e J c 
f l f f f f l Csütörtök. Róm. kath. Ipoly és 

K. Protenstáns Ipoly. Nap kél 4 

óra 52 perckor, nyugszik 7 óra 17 perckor. 

A Somogyi könyvtár olvasóterme délelőtt 10től 
12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével. 
A muzeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 
óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12 (TeL 
1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. 
(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5- (Tel. 
1819.) Moldván Lajos, Uj-cged. Vedres-ucca 1. 
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Sompsyi-telep. (TeL 
3425. szám.) 

— Szombaton hivatalszünet lesz a városházán. 

Augusztus 15-én tartják meg a fogadalmi templom 
első búcsúját. A templomban a szentmisét G l a t t -
f e l d e r Gyula megyéspüspök pontifikálja. Ebből 
az alkalomból P á l f y József polgármesterhelyettes 
a városházán hivatalszünetet rendelt el. Szombaton 
délelőtt csak az iktatóhivatal dolgozik. 

— Rádió relais.állomás — Miskolcon. Ismeretes, 
hogy a rádió a vidéken négy úgynevezett relaiv 
állomást létesít. Szeged minden támogatás ellenére 
sem kapott relais-állomást. Miskolc megkapta a 
relais-állomást és a törvényhatóságnak most kell 
döntenie arról, hogy az állomás céljaira szükséges 
telket átengedi-e7 A posta ugyanis a relais-állo-
más céljaira tizezer négyszögöl terület átengedését 
ké^e, amit a város soknak tart Felmerült Mis-
kolcon az a kívánság is, hogy ha már a posta 
kétszázezer pengőt áldoz a relais-állomás létesíté-
sére, toldják meg még 15—20 ezer pengővel és 
létesítsenek — e g y k i s e b b a d ó b e r e n d e -
z é s t , ami a helyi közvetítésre lenne alkalmas. 

|vigadéban ma katonazene 

AZ IDO 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi Intéze-
tének meleoro'ogiai obszervatóriuma 
/-fenti, hogy szerdán Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 24.1 fok 
Celsius, legalacsonyabb 13.2 fok C d 
sius. A barométer adata 0 fokra és 
tengerszinté redukálva reggel 764.4 
mm., este 762 8 mm. A levegő relatív 
páratarlatma reggei 72 százalék, dél. 
ben 43 száza'ék A szél Iránya észak-
nyugati, erőssége 5—7 volt 

B U D A P E S T : 
A Meteorológiai Intézet Jelenti este 

10 órakor: Hazánkban változékony, 
hűvös volt a mai tnap Jdöjirása. A 
nyugati határszélről kisebb zivataro-
kat Is Jelentettek. Détután a Dunán-
túlon már elállt a szél, az Alföldön 
azonban még csak keveset gyengüli. 

Prognózisj Változóan felhős Idő, 
nyugati légáramlás, némi hőemelke. 
dés. 

— A nyugdíjas közalkalmazottak 14-én, pénte-
ken délután 5 órakor a Raffay-étleremben gyűlést 
tartanak, melyre az érdeklődőket meghívja az elő-
készítő bizottság. Tárgy: a nyugdijak tervezett 
leszállítása ügyében való állásfoglalás. 

— Alföldkutaló szemle Vásárhelyen. Dr. K o g u-
t o w i c z Károly, az Alföldkutató Bizottság elnöke 
dr. P á l f y József helyettes polgármester társasá-
gában Vásárhelyre utazik, hogy a város határában 
vizsgálatokat végezzen. Az algyői hidnál kezdődik 
a szemle Vásárhely megbízottjának bevonásával. 
A bizottság néhány gazdaságot és kertészetet is 
megszemlél. 

— Térzene. A Hunyadi János 9. honvédgyalog-
ezred zeneosztálya közli, hogy 13-án 6 óra 30 
perctől 7 óra 30 percig a Széchenyi-téren térzenét 
tart 

— Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközvetítő 
Hivatal közli: Állást kaphat a Hatósági Munka-
közvetítőben: 1 kádár, 1 kovács, 1 fazekas, 1 pa-
pucsos és 2 fodrásznő. 

— Gróf Klebelsberg Kunó köszönete • város 
üdvözléséért. Szeged közönségének nevében, a köz-
gyűlés határozata értelmében a város hatósága a 
választások után átiratban üdvözölte gróf Kle-
b e l s b e r g Kunót, R a s s a y Károlyt és K é t h l y , 
Annát, Szeged országgyűlési képviselőit. Az üd-
vözlésre gróf Klebelsberg Kunó a következő levél-
ben válaszolt: »Szép városuk polgármestere, a vá-
ros képviselőjévé történt megválasztásom alkal-
mából, tolmácsolta előttem a város érdemes Kö-
zönségének meleg üdvözlését. Midőn az irántam 
tanúsított szeretetnek és ragaszkodásnak eme fe-
lette értékes megnyilvánulásáért hálás köszönetet 
mondok, egyben nem mulaszthatom el, hogy ki-
fejezést ne adjak afeletti örömömnek, hogy meg-
választatáson! által folytathatom azokat a törek-
véseket és azt a munkásságot, amelyet a város 
fejlesztése érdekében eddig kifejtettem. Bármily 
nehezek is azok az idők, amelyeket élünk, mégis 
biztosan hiszem, hogy törekvéseink, amelyék Sze-
ged város naggyá tételét célozzák, mihamarább 
valóra válnak és a történelmi jelentőségű alföldi 
város az ország életében tradícióihoz méltó sze-
repet fog vinni. Ismételten köszönöm a szives jó-
kívánságokat és üdvözlést és kérem, tartsanak meg 
engem továbbra is abban a szeretetben, emelv 
küzdelmes munkámban mindig igen erős táma-
szom volt. Fogadja a Nagyérdemű Közönség 
őszinte tiszteletem és nagyrabecsülésem nyilvání-
tását. K l e b e l s b e r g . . 

x Tatai lojísbrikett kályhafűtéshez; Vértes szén 

kereskedelmi rt„ Boldogasszony.sugrul 17. 

Rablótámadás 85 pengőért 
Tapolca, augusztus 12. Kedden este vakmerő 

rablótámadást követtek el a vasúti állomás közelé-
ben. Horváth Imre 19 éves munkás hazafelé menet, 
útközben találkozott Kiss Károly 25 éves munkás-
sal, akinek beszélgetés közben elmondotta, hogy 
három hónapi munkája után keresetéből 85 pengőt 
takarított meg, ez az összeg nála van és ruha-
neműt akar vásárolnL Kiss Károly erre felaján-
lotta, hogy mielőtt hazamenne falujába, az éjsza-
kát töltse nála. Horváth belement a dologba, 
útközben betértek a vasúti vendéglőbe is, ahol 
Kiss Károly Horváthot le akarta itatni, de az 
gyanút fogott és csak kevés bort fogyasztott ef. 
Innen tovább menve, egy félreeső uton Kiss hir-
telen rátámadt Horváth Imrére, földre teperte és 
fojtogatni kezdte. A megtámadott munkás száját 
főiddel tömle be és pénzét követelte azzal, hogy 
ha nem adja oda, le fogja szurnt. Horváth erre 
nem volt hajlandó, mire Kiss Károly a munkás 
arcát fogaival össze-vissza marta és zsebéből M 
tépve a pénzt, elmenekült. Horváth utána eredt és 
»tüz vanc kiáltással fellármázta a környéket A 
csendőröknek rövidesen sikerült a rablótámadót 
elfognL 

IVBgaciéban fia táncj 
tacn 259 
magas árban 
veszek! Arangot 

FiscEier Testvérek fiL?s& Szeged, Kárász-ucca 10. 

sellahh, ̂  denaturált 
szesz 36 ENYV, 

és vegyi termékek stb. mélyen leszállított áron 

C - r i l / í n T i f lesfékkere»kedflnél 
Dugonics tti 11. »». Telefon 11-OT. 

H. Lengyel Greíe 
kozmetikai intézete 

Kállay Albert ucca I. sz. 

Egyéni arcápolás, alkalmi ki-
készítés, összes szépséghibák 
kezelése. Olcsó bérletrendszer. 

B e i V & g o M M o z i Csütörtök, péntek, íjőmbat 
Cs6sz6r Teri és Kelemen lalG» siemélyes felléptével 
S Z Á L L A N Ó T A Aionkivül: KI a gyilkos bünttgyi drima, 

Áz előadások kezdete 6 és 9, raeirnap S, T, 8 órakor. 

Korzó Mozi Csütörtök 
BIZTOSÍTÁS HCUENSÉO ELLEN, riffiáték 
VERA REYNOLDS-iíl, Azonkívül: DlvottfrUlet 

CLAXiF ^ IVOSOR-n! 
Aj előadtok kezdete 6 éa 9 árakor, va-irnap 5, T, 9 őrikor 


