
(A Détmeggirország munkatársétól.) A kereste-
dehafc miniszter végre döntött » szegedi I n r a -

A kereskedelmi miniszter lóvéhagyta 
a harmadik kamarai választást 

Márdus IS-éra hívják 0Mze as of kinin eM Méaél 
A miniszter megbízta egyszersmind • potgirmes-

tért, hogy Intézkedjék most már a kamara mta. 
kutó mesének összehívása iránt áa közölte azt fc, 
hogy Jóváhagyta a ssegedi kereskedelmi és Ipar-
kamara vidéki atke -öteteiben, Orosházán, Békéscsa-
bán, Battonyán, Makón, Szentesen. Csongrádon és 
Hódmezővásárhelyen tartott tagvále-utások eredmé-
nyét Ezzel tehát s kamarai választás j é g á r i É ^ e 
sen lezártnak tekinthető. 

Értesülésünk sserint Or. Ml/17 Jóssef polgár-
mester bet ve ttes március ÍS-ára hívja össze az n j 
kamara első teljes ülését. Az alakuló ülés egyet-
len tárgva a kamara elnökének, továbbá az ipsrf 
éa kereskedelmi osztály elnökének megválasztása. 
A választás — amennyiben nem egyhangú és 
nem felkiáltás a ' törté-ik — öt tag kjvánságára sza-
vazólapok beadásával, névszerinti titkos ssavazás-
sai ejtendő meg. A választási jegyzőkönyvet az 
ütés után megerősítés végett a polgármester ter-
jeszti fel a kereskedelemügyi miniszterhez és a 
megerősítés leérkezése után ő hívja össze az úgy-
nevezett együttes végülést amelyen a régi kamara 
tagjainak mandátum* megszűnik Is az n j kamarai 
tagok működésűket megkezdik. 

ksdetmf éa iparkamara ipari osztályában tartott 
legutóbbi választások ügyében és a választást az 
ellene benyújtott fellebbezés elptasitásával fóvd-
hagyta, 

A miniszter döntéséről szóló leirat pénteken érke-
zett meg Szegedre. A kereskedelmi miniszter rész-

ismerteti benne a február 7-én tartott 
harmadik választás eredményét. Megállapítja, hogy 
e választás ellen a határidő utolsó napján, feb-
ruár 17-én Károly Péter éa két iparostársa fel-
lebbezést nyújtottak be. Fellebbezésükben külön-
böző szabálytalanságokra hivatkoztak és ezen az 
alapon kérték a választás megsemmisítését vala-
mint n) választás kiírását A kereskedelmi minisz-
ter megállapítja dóntéeében, hogy a fellebbezés 
ben felsorolt kifogások a megtartott vizsgálat ered-
ménye szerint alaptalanoknak bizonyultak, mert 
es állítólagos szabálytalanságok megtörténtét sem 
e választási iratok, aem a jegyzőkönyvek, sem * 
megejtett vizsgálat nem igaaoita. Ezért a felleb-
bezést mint alaptalant, el kellett utesitani éa a 
"áiasztás eredményét jóvá kellett hagyni. 

Ufabb nehézségek 
ax aszfaltfaviiás előtt 

y frf LRmaggarorstítg mankalársdőtl.) Meg-
irta a Délmagyarország, hogy "S város és a 

. Hirsch-féle budapesti aszfaltozási vállalat kö-
aött ismét differenciák merültek föl, amelyek-
ről azonban ngy látszott, hogy könnyön el-
háríthatok és a szerződés megkötését nem 
fogják akadályozni. Arról volt szó, hogv a 
vállalat a kötendő szerződésben olyan föl-
tétéit kívánt beilleszteni e fizetés módjára vo-
natkozólag, amely szerint a város e vállalati 
összeg hitelezendő felének törlesztési részte-
leit es kamatait aranypengőben, ftég pedig 
a szfnsrany londoni mindenkori tőzsde kö-
zépárfolyama alap] In megállapítandó értékű 
aranypengőhen köteles fizetni. A polgármester 

. ez aranypengős fizetési feltételt még elfogadta, 
ahoz azonban nem járult hozzá, hogy a pengő 
árfolyamát a londoni szinaranyárfolyam alap-
ján kell kiszámítani, mert ez annyit Jelen-
tene, hogy e város pengő helyett font sterling 
értékben vállalná a fizetési kötelezettséget Ezt 
pedig sz érvényben lévő valutáris rendelkezé-
sek kategórikussn tiltják. 

A polgármester megbizásáböl dr. Pávó Fe-
renc tb. tanácsnok közölte a Vállalattal a pol-
gármester elhatározását és kérte, hogy ezt e 
kifogásolt feltételt mellőzzék. A vállalkozó 
péntekre Ígért választ, de csütörtöki nyilat-

kozatából is arra lehetett következtetni, hogy 
nem ragaszkodik mereven ehez a teltételhez. 
Pávó tanácsnok pénteken ismét telefonérint-
kezésbe lépett a Hlrsch-céggd, amelytől azt n 
meglepő választ kapta, hogy a vállalat nem 
mondhat le a kérdéses szerződési feltételről, 
mivel a vállalati összeget hitelező bankjával 
már igy állapodott meg és a pénzintézet ra-
gaszkodik a fizetésnek ebes a módjához. A 
Hírsch-cég igszgatója, akivel dr. Pávó Ferenc 
beszélt, kijelentette, hogy a vállslat nem sze-
retné, ha emiatt meghinsulna a megálla-
podás, mivel azonban tisztában tan azzal, hogy 
a város kifogása helytálló, a kifogásolt fel-
tételhez az érvényben lévő rendelkezések miatt 
nem járulhatna hozzá, azt javasoljs, hogy 
a .város és a vállalat megbízottai együttesen 
járjanak el a pénzügyminiszternél és az asz-
faltjavitási munka sürgősségére való hivat-
kozással I érjenek engedélyt e bank által kí-
vánt feltétel elfogadására. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester még 
nem döntött a kérdésben, de könnyen meg-
történhetik, hogy az aszfaltozási munkálatokat 
bizonytalan Időre ismét él kell halasztani 
mivel egyáltalában nem biztos, hogy á pénz-
ügyminiszter megadja-e a kivételes engedélyt. 

Bécsből hamarabb jut el egy levél Szegedre, 
minI Szegedről Budapestre 

Indtivány a üteged-budapesti menetrend megváltozlalásAra 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pick Jenő 

törvényhatósági bizottsági tag az alábbi indítványt 
nyújtotta be a polgármesterhez azzal, hogy indít-
ványát a legközelebbi közgyűlés napirendjére tűz-
ze ki: 

>A gazdasági viszonyok leromlása a Máv.-ot 
arra kényszeriteitc, hogy a személvszallUÓ vona-
tok egyrészét leállítsa. Ez a rendelkezés fcülönöa-
képen sújtja Szegedet mert bénitólag hat nemcsak 
* város forgalmára, hanem kihat kereskedelmére 
és Iparára is. Igy elsősorban érzékeny veszteséget 
Jelent a Szeged és Budapest kőzött nyáron forga-
lomban volt Szegedről este éa Budapestr* 
reggel 7 órakor induló gyorsvonatpár leállítása. 

Különösen sérelmes * szegediekre a 719. az. 

személyvonat uj menetrendje — folytatja as Indít-
vány. Ezelőtt ez a vonat reggel 8.35 órakor érkezett 
Budapestre és a vonatnak csatlakozása volt a Mis-
kolcra 6.50-kor Induló és a 7.22-kor Bécsbe in-
duló gyorsvonathoz ís. Ma az a helyzet bogyha 
valaki Miskolcra akar utazni, délután 15.33 óraker 
kell elindulnia Szegedről és Budapesten keli éjj©-
ieznle. Ennek oka az, hogy a személyvonat taka-
rékossági okokból nem 635 órakor ér Buda-
pestre, ' u m 727. sz. helyi vonattar egye ltse közle-
kedik és csak 7.32 órakor. Igy a menetidő 7.37 
ó r a 

A legsúlyosabb sérelem az, hogy Szeged egész 
kereskedő- és iparosvilágának esti postáját ez az 
éjjeli vonat továbbítja, amely ezelőtt fél 7-kor 

A legbravurosabb légionista film 

A négy renegát 
a S z é c h e n y i M o z i legközelebbi n a g y á g y t i f a ! 1 

S Z É C H É N Y I M O Z I 
Szombaton! márdus hó 12-én 

Csókolj meg édes...! 
Énekes, aenés, táncos, hangos 100 százalékos 
magyar fUmoperett Írták: 
Emőd Tamás, Harsányt Zsolt ts Y*dnag László 

jrgazerepiők: v_. 
Rózsahegyi Kálmla, Páger Antal, Somogyi Er-
zsl, Salamon Béla, Vaszary Piri, Rökk Marika 
Máty Gerő, Rádai Imre, Boros* Géza, Gózo;: 
Gyula, Gárdonyi Lajos. FOX HANGOS HIRAPfl 
Előadások vasárnap 3, 5, 7, 8, 

• hétköznap 5. 7, 9 órakor. 

ért Bodaoestre és Így megvolt e lehetősége aa- ; 
nak, bogy e Budapestre irányított levelek már • 
órakor a címzetthez értek. Most hogy a mozgó-
posta csak 7.31-kor ér Bodap^ tn »k kéz-
besítése esak a délutáni órákban történik meg. 
Adatokkal bizonyíthatom, hogy esldöszerfnt gyor-
sabban er egy levét Bécsbőt Ssegsdre, mnt Sza-. 
gedrét Budapestre. Ezen az állapoton csak agy 
lehet változtatni, ha a 71*. sz. yonat régi menet-
idejét visszaállítják.* 

Mivel itt nem egyes egyének magánérdekéről, 
hanem az egész város közönségének egyetemes 
érdekéről van asó — indítványozza Pick Jenő —,1 
trión lei a köigyűlés % Máv. igazgatóságához és 
a kereskedelmi miniszterhez éa kérje a lehetetlen 
menetrend megváltoztatását. Kérje fel a város kör-
bejárásra dr. Veress Gábor ssegedi üzletigazgatót 
is. As indítványt a legközelebbi közgyűlés fogja 
tárgyalni. 

• Ast idő 
A Ssegedi Meteorotóg** Obssereffőrtum fessen: 

Időjárási helyzet (rádiójelentések alapján): A bsro- ' 
metrikus maximum Tomszk felett 7*0 mm. és j 
Angliában 765 mim- A minimum északon 740 
m m , Spanyolországban 755 mm. Csapadék főként1 

Kózépeurópában és Oroszországban vott. Viharos! 
a légáramlás a minimumok területén és az Óceá-
non. / 

Szegeden S hőmérő iejj^n agasabb állásé —0.7, 
fok Celsius, legalacsonyabb - S J fok Celsius. 
i. barométer adata tengerszintre és nuüfokra redő-
káiva reggel 751.4 nazu, este 765.4 mm. A levegő; 
páratartalma reggel és délben 85—85 százalék. Aj 
széi Iránya északkeleti és északi, erőssége 3—1. A 1 
lehullott csapadék 0.8 mm. 

Időfóstat a Délvidékre: Éjszakai lkgy villózó fel-! 
hőzettel, nappali olvadás. j 

A Meteorológiai IUWzet fefesrti esés I I émkori! 
Az idő Déleurópa kivételével hideg. A lecsapó- j 
dások megszűntek, csak az Adria kórnyékén tar-: 
tanak a havazások. Ezzel kapcsolatban hazánk j 
déli részén ls volt csapadék. A hőmérséklet alig 
emelkedett az olvadási pont fölé. Prognózis: Hideg 
idő, nappal némi felmelegedés. 

Tovább folytafiák a nyomozást 
a halálos po&íásszerencsétlen-

ség ügyében 
(A Délmagyarország munkatársától.) A DéCmO-

gyarortzág tegnap részletesen beszámolt arról a 
halállal végződött szerencsétlenségről, amely csü-
törtökön a kora reggeli órákban a Somogyi-ucca és 
a Kelemen ucca sarkán történt Egy postaautó, 
amely a Zrínyl-ucca felől haladt a Kelesmen-ucca 
irányába, a Somogyl-acca keresztezésénél kike-
rült egy autőtaxit, miközben a postaautó pót-
kocsi fa felborult és Lipcsei Márton postaaltiszt 
ez úttestre zuhant. Lipcsei életveszélyesen meg-
sebesült é s a kórházi ágyon anélkül, hogy esz-
méletét visszanyerte volna, meghalt 

A szerencsétlenség színhelyére kiszállott rendőri 
bizottság a halálos baleset ügyében nem tisztázt* 
véglegesen a felelősség kérdését, az ügyben tovább 
folyik a nyomozás. Lipcsei holttestét pénteken 
délelőtt felboncolták és megállapították, bogy ha-
lálát koponyái la pi tórés okozta. A boncjegyző-
könyvet a nyomozati iratokhoz csatolják. A szeren-
csétlen postást szombaton temetik eL A postán a 
szolgálatát mindenkor becsületesen és hiven ellátó 
altiszt tragédiáját nagy megdöbbenéssel fogadták. 
Rövid időkőzben ez már a második eset a iüu^r 
a posta alkstmflTnttját szolgálat közben éri trn 
gikus szerencsétlenség. 


