
Előkészületek 
a vasárnapi Filléres gyorsvonatok 

kirándulőinak fogadtatására 
(A Délmaggarország munkatársától.) A vám* 

tiatósága a jelek szerint mégis hasznosítani kí-
vánja az í M szegedi wee'<endvonatok tanulságait, 
tnert a vasárnap érkező Filléres-vonatok fogad-
tatására körültekintőbb módon teszi meg az elő-
készületeket. Mint emlékezetes, a legutóbbi Fillé-
res, smely a Gellért-zarándokokat hozta Szegedre, 
nen: a legkellemesebb impressziókkal vjtte vissza 
a kirándulókat Budapestre. Sokan joggal panasz-
kodtak, hogy Szegeden senki sem törődött velük, 
a pályaudvari fogadtatás után magukra maradtak 
vezető, útbaigazító nélkül, a szegedi órák ééltalan 
Járkálássaf tettek el és nem nyújtottak semmi sző. 
rakoztatót, nem mutattak semmi érdekeset. 

Vasárnap, május nyolcadikán, két Filléres-gyors 
Jön Szegedre. Az egyik Békéscsabáról hoz n integy 
hatszáz kirándulót Ez a vonat a rókusi pálya-
udvarra érkezik reggel 9 óra 40 perckor, a másik 
Debrecenből jön mintegy 1000 kirándulóval Sze-
gcd-dllomásra 10 óra 50 perckor. Mindkét vonatot 
Untvei várják és a kirándulók kalauzolását cserké-

szek vállalták magukra. A szegedi cserkészeket 
jól megszervezik a vendégek kafauzolására. A pálya-
udvari fogadtatás után azonnal akcióba lépnek 
a cserkészvezetők és a kirándulócsoportok it előre 
elkészített program szerint kalauzolják el a sze-
gedi néznivalókhoz. 

A város és a kereskedelmi és Iparkamara felter-
jesztésére a kereskedelmi miniszter mengcngcdte, 
hogy a Templom-téren a FiMéres.vonatok érke-
zésének a napján este hat óráig Szegedi külön-
legességeket árusítsanak. Az árusitóasztalok helyét 
most is a templommal szemben lévő árkádok alatt 
helyezik el, a jelentkező árusok helyét sz elöljáró-
ság jelöli ki. Az elöljáróság! hivatal felhívja azo-
kat akik árusítani kívánnak, hogy május 7-én 
délig jelentkezzenek a városi bérház f. emelet 14. 
ajtószám alatt A helveket délután egy órakor • 
helyszínen jelöli ki a hatóság. Az árkádok alatt 
kifejezetten csak szegedi specialitásokat szabad áru-
sítani, papucsot, paprikát, tarhonyát, halbicskát, 
levelezőlapokat, mézeskalácsot 

Sseerdán délután befefesödöil 
as áprilisi Röxgyiilés 

(A Délmagyarország munkatársától.) Mind. 
össze két városatya volt a közgyűlési 
teremben, amikor szerdán délután 4 órakor 
dr. Aigner Károly főispán megnyitotta a foly-
tatólagos közgyűlést A közgyűlés Kőrmendy 
Mátyásnak a magánépitkezésekre vonatkozó 
indítványát Balogh Péter módosításával dr. 
Slnger István felszólalása után egyhangúlag 
elfogadta. Az indítvány tárgyalását, mint em-
lékezetes, még kedden este megkezdték, de 
félkilenc órakor félbeszakították. 

Dr. Lakó József indítványában az ellen til-
takozik, hogy a 

köztereket 
a magányosok foglalják le Saját céljaikra. 
Azt indítványozta, hopy attól a tenniszpálya-
tulajdonostól, aki önhatalmúlag kivágatott 
hatalmas fákat az ujszegedi p.vkban, vonja 
vissza a város a területhasználati engedélyt. 
Kifogásolja azt is, hogy az viizegedi park 
egyik részletét áldozták fel a vesenyuszoda 
céljaira. Szukováthy-teret és a Hunyadi-teret 
pedig kínai fallal vették körül. A gyerekek 
számára nincs hely ebben a városban. 

Kiss Bálint szintén követeli a Hunyadi-tér 
felszabadítását. 

Dr. Tóth László fel -.zólalása után dr. vitéz 
Szabó Géza tanácsnok válaszolt a felszóla-
lásokra. A kérdéses tenniszpályatulajdonos 
hatósági engedéllyel nagyobbította meg 2 pá-
lyát és hatósági engedéllyel, a közkerti bi-
zottság véleménye szerint vágtak ki ott né-
hány fát A Szukováthy-téren azért van fal, 
mert az katonai sportpálya. A Hunyadi-térre 
heengedik a gyerekeket játszanL 

A közgyűlés ezután napirendre tért az in-
dítvány felett. i 

Lájer DezsJ régi indítványát tárgyalta ez-

után a közgyűlés. Lájer előlépési lehetőséget 
kíván biztosíttatni a városi tisztviselők szá-
mára. Az indítvány felett a kisgyűlés javas-
latára a többség napirendre tért 

Papp János indítványában azt kérte, hogy 
a városi bérlők 

a lőldbéreket terményben ls űzet-
hessék. 

A kisgyűlés a szakbizottságok" véleménye alap-
ján azt javasolja, hogy az indítványt adja 
Id a közgyűlés a polgármesternek és adjon 
neki felhatalmazást arra, hogy ha a szak-
bizottságok találnak lehetőséget az uj bér-
fizetési rendszer bevezetésére, azt a polgár-
mester saját hatáskörében is életbcléptetheti 
A közgyűlés elfogadta a javaslatot 

Pick Jenő azt indítványozta,„hogy a köz-
gyűlés irjon fel a kereskedelmi miniszterhez 

az algyői vasúti híd 
közforgalom céljaira való átalakításáért. 

TVimmer Fülöp ismerteti az iparkamará-
ban tartott tárgyalás eredményét, amely sze-
rint a híd szerkezeti okok miatt nem alakit-
ható át. A kérdést azonban motoros száraz-
komppal meg lehetne oldani Éppen ezért 
kéri, hogv Pick indítványa felett térjen a köz-
gyűlés napirendre. A közgylés elfogadta a 
javaslatot 

Dr. Singer István indítványára elhatározta 
a közgyűlés, hogy felir a kormányhoz a ház-
tulajdont korlátozó rendelet hatályon kivül 
helyezéséért. 

Dr. Singer István második indítványában 

a tatarozás! adókedvezmény 
kiterjesztését kívánja. 

Szűcs Imre felszólalásában kijelenti, hogy 

BELVÁROSI MOZI 
Május 5-től. csütörtöktől mindennap 
A budapesti f 0 R l M színházzal egyldőben f 
A s z e z o n l e g n a g y o b b v i g j á i é k s i k e r e ! 

KETTEN EGY AUTÓN 
a főszerepekben: 

M A G D A S C H N E I D E R 
KARL LUDWIG DIEL és VEREBES ERNŐ 
Rendezte: J O E M A Y P i r ^ T l O H E N G P l N 
Előadáson htthöznep 5 , 7 , 9 , vasár ts ünnepnap 3,5, í , 9 órakor 

• ! ! — • II> ! • • • • ! III • • • • MIIIBIM 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Csütörtök, péntek, szombat május hö 6, 6, éa 7-én 

Leübrllllánsabb lllmbotiózaf 

Pikáns előélet 
Viharos mult 

Egy sex appeal-királynő mulatságos kaland-
jai 10 felvoásban. Főszereplők: 

Camilla Horn és Siegtrid Irno 
Ed megelőzi: 

Kohn és Kelly Mexicóban 
kacagtató bérleszk 

Elördások 5.7,9, vasár- és ünnepnap 3,5,7,9-kor 

a mai viszonyok kőzött a háztulajdonosok 
házmesterek a saját házukban. 

— Szóval annak jó, aki szegény és annak 
rossz, aki gazdag, — szól közbe Pásztor József. 

Szűcs Imre az "Indítványhoz azt a kiegé-
szítést ajánlja, hogy a tatarozott házak szük-
ségadóját is engedjék el. 

A többség az indítványt változtatás nélkül 
fogadta el. 

Dr. Sőreghg Mátyás Indítványában a gedói 
villamosvonal meghosszabbítását sürgette. A 
kisgyűlés javaslatára a közgyűlés elfogadta az 
indítványt és kimondotta, hogy a megszűn-
tetett ujszegedi vonal helyett a gedói vonal-
nak a körtöltésig való meghosszabbítására kö-
telezi a villamostársaságot. 

Ezzel az áprilisi napirendet letárgyalták. 
A főispán őt órakor bezárta a közgyűlést 

Hirtelen meghalt Hankó Elemér 
miniszteri tanácsos 

Budapest, május 4. Hankó Elemér népjóléti mi 
nisztériumi tanácsos, akinek neve az utóbbi Idők-
ben a Dréhr-ügy kapcsán szerepelt szerdán dél-
előtt Rádav-uccai lakásán váratlanul mechalt. 

Délelőtt 10 óra fcíjban Hankó Elemér hirtelen 
rosszul iett, a fejét és a szivét fájlalta. Orvost hivták, 
de már nem lehetett rajta segíteni, rövidesen ki-
szenvedett Bauer tisztiorvos, annak ellen íre, hogy 
a hozzátartozók közlése szerint a halált szívszél-
hűdés, vagy a guta okozhatta, rendőri vizsgálatot 
és a holttest jelboncolását kérte, hogy a halál 
okát megnyugtató módon megállapíthassák. 

Hankó neve akkor vált ismertté, amikor a nép-
jóléti minisztérium ügyében ő lett a gyanúsítottak-
kal szemben a koronatanú. Hankó az elnöki osz-
tály vezetője volt Az 6 biokkszerü feljegyzései 
szolgált alapul a fegyelmi eljárás során a gyanu-
pontok alátámasztására. 

5 0 0 ítélet 
a mtívésxperben 

Budapest, május 4. A budapesti törvényszék 
Méhes-tanácsa szerdán folytatta annak a nagy fel. 
tünést keltett müvészpernek a főtárgyalását, ame-
lyet a Képzőművészeti Társulat indított ECk Arthur 
mükritikus ellen.' Etek Arthur védője különböző 
bizonyitáskiegészitési indítványt terjesztett elő, ame-
lyet azonban a tanács elutasítóit. Erődí-Harrach 
Tihamér a Képzőművészeti Társulat nevében Elek 
Arthur megbüntetését kérte. A védő azt fejte-
gette, hogy nem Elek Arthur, hanem a Képző-
művészeti Társulat tartozik e'ég'étcUet. 

A Méhes-tanács ezután tanácskozásra vonult visz-
sza, majd kjhirdette az ítéletet, amely szerint 
Elek Arthurt sajtó utján elkövetett rágalmazásban 
mondotta ki bűnösnek és 500 pengd pénzhüntr.-
tésre itélte. A felek megfellebbezték az Ítéletet. 

A Szeged-pécsi filléres 
gyorsvonat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az állam-
vasutak üzlet vezetősége közli, hogy a szeged—pécsi 
filléres gyorsvonat Szegedről május hó 7-én dél-
után 2 óra 16 perckor induí és Pécsid esti 9 óra 
58 perckor érkezik. Pécsről 8-án esti 8 óra 50 
perckor indul vissza és Szegedre reggel 3 óra 5* 
perckor érkezik. Ugy menet, mint jövet, a vonat 
Kisteleken, Kiskunfclegvházán, Kiskunhalason és 
Baján megáll. 


