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Hivja fel egxutUl polgármester ur a szakszer-
vezetek vezetőségeit, hogy a jövőben a legszigorúb-
ban akadályozzanak meg mindennemű politikai 
agitációt heiviségeikben, azokba nem a szakszerve-
ietek tagjai közé tartozó ifjumnkásokat, tanonco-
kat ne negedjenek be, helyiségeikben ezen összé-
jövci 'eire, megbékéléseire és gyűléseire helyet 
ne adjanak, mert ellenkező esetben őket ls fele-
lősekké fogom tenni az esetleges szabálytalant 
Ságokért és a helyi csoportok működését be fogom 
szüntetni. Felhivom polgármester urat, hogy ezen 
rendelet végrehajtását ellenőrizze és annak megtör-
téntéről tegyen Aozzám jelentést Budapest, 1932 
május 5-ikén. Dr. vitéz Keresztet Fischer Ferenc* 

A belügyminiszter rendeletével kapcsolatban 

a polgármester véazése 
a xő vetkező: 

»A belügyminiszteri leiratban nyert felhatalmazás 
alapján, a Hétvezér-acoai Munkásotthon lezárt he. 
l-jiségdt a szakszervezetek hetyl csoportjai részére 
azonnali hatállyal ajbáí megnyitni rendelem s uta-
sítom dr. Ordögh Lajos tb. tanácsnokot hogy a 
rendőrhatósági pecsétek eltávolítása, vataaJnt as 
otthon kulcséinak átadása iránt haladéktalanul tn~ 
tízkedjrk s annak megtörténtéről tegyen hozzám 
jelentést Felhivom a szociáldemokrata párt sze-
gedi pártszervezete vezetőségét hogy a m .kir. 
Belügy-miniszter ur rendelkezéséhez képest  a Hét« 
vcztr.uccai Munkásotthonban tévő helyiségeit más 
épületbe helyezze ét s az átköltözés megtörténtét a 
m. kir. Belügyminiszter úrral leendő közlés vé-
gett hivatalomhoz jelentse be. Az átköltözés Utó. 
pontját JÍS2 anffnsztus hó  1 nejtiában állapítom 
meg. t 

Egyben felhívom a munkásszakszervezetek elnö-
keit — folytatja a polgármester —, hogy a bel-
ügyminisztert rendelet utolsóelőtti bekezdésében 
foglalt utasítások szigorú betartásáról — a helyi 
csoportok működésének kormányhatosági beszün-
tetése terbe mellett —, a legmesszebbmenő intéz-
kedé'ek igénybevételével gondoskodjanak.! 

A belügyminiszteri rendelet alapjin tehát 
n szociáldemokrata pártvezetöség csak augusz-
tus elsejéig maradhat mostani helyiségében 
és augusztus elsején ki kell költöznie a Mun-
kásotthonból. 

A belügyminiszteri rendelet kézbesítésével 
egyidejűleg megjelent az otthon épületében 
dr. Ordóg Lajos tanácsnok, aki 

• rendeletet átadta a vezetőségnek és 
eltávolította az ajtókról a hatósági pe-

cséteket. 

A Munkásotthon őtheti lezárás után szerdán 
megkezdi működését. A párt vezetősége ezúton 
közli, hogy szerdától kezdve délelőtt 9—l-g 
és délután 5—9-ig rendelkezésért áll a. iagokr 
nak és az érdeklődőknek. 
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C i p ő különlegességek 
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Czövek Gy. és Társa 

Ki akar nyerni 
már jövő héten? 

Az vegyen azonna? Os*t6lysors~ 
legyet a H-Ik húzósra. 

Főnyeremény 2 0 M 0 P . 
Vételárak: Újítási árak: 

Nyolcad 
Ategyed 
Fél 
E.gésx 

6p. 
12 p . 
24 p. 
48 p. 

Nyolcad 3 p. 
Negyed 6 p. 
Fél 12 p. 
Egésx 24' p. 

Kevés sorsjegy még kapható : 

Pető Ernő 
főárusitónál, Szeged, Széchenyi-tér 3. 

Huszonegy napszámos pere 
őrgróf Pallavicini Alfonz ellen 

f A Délmaggarortzág munkatársát óf) firdekes kár-
térítési pert tárgyalt kedden a szegedi járásbíró-
ságon dr. Viskovíts járásbiró. Huszonegy napszá-
mos indított pert mitegy 1000 pengő értékben 
őrgróf Pallavktm Alfonz Károly sövényházai föld-
birtokos ellen. A napszámosok keresetükben előad-
ták bogy a mult év augusztusban a szántást végző 
gőzgéptől kigyulladt a murk' Ok lakása és az oh 
elhelyezett ingóságok porráégt k A ház biztosítva 
volt és az őrgróf • biztosító társaságtól fel is 
vette a biztosítási összeget, nekik azonban, habár 

minden szegénységük odaveszett semmit sem orfolf. 
A keddi tárgyaláson az őrgróf képviselője az*u 

védekezett bogy a tüzet egy lakzibói hazatérő nraa-
kások okozták. Az őrgróf azért mert gondatlan*, 
gukkal tűzvészt okoztak, nem téritette meg kárukat, 
A biróság a felpe sek jogi képviselőjének, dr] 
Tóbiás Dénesnek kérelmére helyszíni tárgyalást 
rendelt el annak a megállapítására, hogy a tü*| . 
vész tényleg ugy ke kezet t-e, ahogy azt az őrgróf « 
előadta vagy pedig a gőzgéptől gyulladt-e ki a há^ 
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A Filléres vonatok 
és a szegedi weekendek programja 

Hiányok, kívánságok, tervek és megegyezések 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Szegedre befutó Filléres vonatok távozása 
után mindig gyarapodunk néhány tapasztalat-
tal. csak az a kár, hogy ezekből a tapasztala-
tokból senki sem akarja levonni a konzek-
venciákat A visszaindulásra készülő kirán-
dulóktól senki sem kérdi meg, hogyan érez-
ték magukat Szegeden, mi tetszett, mi nem 
tetszett, mi a panaszuk. A kirándulók igy 
csak egymáskőzt és csak odahaza mondhat-
ják el véleményüket, ami azután "hézagosan, 
megszűrve, sokszor elferdítve kerül vissza 
Szegedre. Ez a vélemény általában abban 
foglalható össze, hogy a nagy lelkesedéssel 
útnak induló kirándulók némi csalódással tér-
nek vissza. A csalódást legfőképpen az okoz-
za, hogy a Szegeden töltött órák üresen, prog-
ramtalanul cammognak el, mert hiszen a hi-
vatalos látnivalókkal mindenki nagyon gyor-
san végez. A Templom-tér árkádjai és szob-
rai, a fogadalmi templom, Európa második 
orgonája érdekes látnivaló, de nem kell több 
néhány óránál a megtekintésükre. Ha azután vé-
geztek ezekkel a látnivalókkal, gazdátlanul és 
programtalanul ődönghetnek az idegen vá-
ros idegen uccáinx senlri sem ' gondoskodik 
arról, hogy hasznosan, élvezetesen tölthessék 
el a hátralévő időt Pedig lenne itt lehelőség 
bőven. Ki lehetne csalni a kirándulókat a 
körtöltés megtekintésére, ez úgyis világhirü 
érdekessége ennek a városnak, ki lehetne vin-
ni egy-egy társaságot a Boszorkány-szigetre 
ameiyhez a legsötétebb szegedi emlékek fűződ-
nek, kirándulást lehetne szervezni a kisvas-
uton Alsótanyára, a királyhalmi szakiskolá-
hoz. ahol esetleg majálist is lehetne rendezni 
szórakoztatásukra, lehetne sétahajózást ren-
dezni a Tiszán. A kémiai intézet hatalmas te-
tőterrasza pompás lehetőséget nyújt egészen 
különleges zenei produkciókra. Szóval renge-
teg 'ehetőség kinálkozik a vendégek szórakoz-
tatására és arra, hogy a szegedi kirándulás 
élvezetes emlékként maradjon meg minden 
kiránduló lelkében, nem beszélve arról, hogy 
jóvátehetetlen és megbocsájthatatlan vélek to-
vább halogatni a modern strandfürdő meg-
épitését. 

A mai rendszertelen rendszer mellett szinte 
elképzelhetetlen, hogy mit csinálna Szeged 
egy olyan Filléres vonat ezernyi kirándulójá-
val, amelyik nem az érkezés napján indul ne-
ki a visszautnak, hanem ittmarad másnap 
estig. i 

Mert az, hosy hosszas alkudozások és har-
cok után a polgármesterhelyettes végre meg 
egyezett a szegedi szállótulajdonosokkal, nora 
elég az üdvösségre. A körülményekhez képest 
elég méltányos szállóárak egyedül nem alkal-
masak arra, hogy Jpedvet csöpöglesscuek az 
ideie.iekbe egy-egy hosszabb szegedi kirándu-
lásra, bár tagadhatatlan, hogy ez is egyik leg-
fontosabb előiöitélele az idegenforgalom meg-
teremtésének. 

Dr. Pál/y Józsei polgármesterhelyettes teg-
nap megles/élést tartott a rzegedi szállók tu-
lajdonosaival és megállapodott velük abban, 

hogy a weekendezőktől egy-egy éjszakára «* 
egy ágyas szobáért 3, a két ágyasért 4 pengőt 
kérnek, egy-egy pótágy beállításáért pedig f 
pengőt. Ha tehát egy két ágyas szobába két 
pótágyat állítanak be, négy személy hat pen-
gőt fizet a szállóért, ami a körülményekhez 
képest méltányos összeg. Megállapít 
totta a polgármester helyettes, hogy szállószo. 
bákban 220 kiránduló kaphat hajlékot, annald 
a fölhívásának azonban, amelyben a kiráa. 
dulók számára megfelelő díjazás ellenébe^ 
rendelkezésre bocsájtható lakószobák bejeién, 
tését kérte a közönségtől, sajnos, nagyort 
gyönge eredménye volt. Mindössze 24 szobát! 
jelentettek be, valószínűleg csak a felhivái 
gyönge publikálása miatt A városnak mag& 
nak van 60—80 uj vaságya teljes fölszerelés, 
sel, ezeket szükség esetén az uj iparostanonc, 
iskola tantermeit* n állíthatják föl, minth a 
teremben 8—10-et Ezek a helyiségek azért 
jók, mert mindegyikben van vizcsap és igy 4 
mosdás nem ütközik akadályokba. 

A polgármesterhelyettes ezeket az adatok: 
közli a miskolci idegenforgalmi Jrodávj 
amely érdeklődött az iránt, hogy a város 
tudja-e látni a miskolci kirándulókat szál-
lással, ha azok az éjszakát is Szegeden kíván-
ják eltölteni. Sajnos, a miskolciak kétnapi 
kirándulásából nem lesz semmi, mert éppen 
most érkezett meg az értesítés, hogy a misJ 
kolci Filléres is visszamegy még érkezésé 
napján. Pedig az ut tőb£, mint hat óra hosz. 
szát tart A vonat hajnali negyed öt órakoij 
indul Miskolcról és délelőtt háromnegyed l l 
órakor érkezik Sze<?edre, innen pedig este kft 
lene órakor indul vissza és három óra utári 
érkezik vissza Miskolcra. 

Valószínű azonban, hogy a pécsiek a leg« 
közelebbi vasárnapot kővető vasárnap ilyeil 
két naj>os kirándulásra jönnek Szegedre. t Az országos idegenforgalmi tanács az iráni X 
érdeklődött, hogy a város tudna-e programot 
csinálni középiskolai diákokból alakítandó kt< 
ránduló csoportoknak, amelyek valamelyik 
hétköznap jönnének külön Fülérssel tanári 
vezetés mellett Szegedre. Egy-egy ilyen kirán-
duló csoport ezer-ezerkétszáz diákból állana 
és a legfontosabb az lenne, ha itt olcsón kap" 
hatnának bőséges ebédet Dr. Pálfy József 
megegyezett a szegedi vendéglősök nagy részé, 
vei, akik vállalkoznak arra, hogy a diákebéde-
ket, amelyek levesből, főzelékből, sültboi éti \ 
kenyérből állanának. 90 fillérért adják ki, ha i 
még tésztát is kívánnának a menühöz, akkoí f 
1 pengő 20 fillérért. A polgármester helyettea 
ereket az adatokat most közli az idegenfor-
galmi tanáccsal és megírja azt is, hogy 
diákkirándulók számára megfelelő program^ 
állítanak Assze Szegeden, csak jöjjenek minél 
nagyobb számban. 

Jégszekrények tünSJS 
mePett legolcsóbban beszerezhetők. FcKeleNdn 
dor Kossuth La|os s-iqárut 19. -- Telefon 20-72. 


