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SZÉCHENYI MOZI 
Szombat, vasárnap május hó 21 éa 22-én: 

A te rem Jégge l -van h l l l v e 1 1 ! 

Vidám műsort 

Héberek és Négerek 
(NekUnk be axé l(jet Afrika) 

Vígjáték 5 íel-onésban. Főszereplők: 

Georg Sidney és Charles Murray 
Előadások 5,7,9,v«<ár- és ünnepnap 3,5,7,9-kor 

Alaptalan feljelentések az aszfaltjavitások miatt 
Pénleken helyszíni szemlét tartott » szakértfii bizottság, amely teljesen rendben 

találta a Javítási munkát 

(A Dé'magyaror <zág munkatársától.) Példátlan al 
hosszura nyújtott közigazgatási hnza-vnoa után 
végre, mintegy két héttel ezelőtt megkezdhette " 
Hirsch-cég a teljesen elrongyolódott szegedi asz-
faltburkolatok kijavítását A rongyos szegedi uccá-
kon megjelentek az aszfaltfőző üstök, majd a 
munkások is, akik négyszögletes darabokban fej-
tették ki az uttestekből az elkopott aszfaltrészeket. 
A munkát állandóan ellenőrzi a mérnöki hivatal, az 
utóbbi napokban még is több följelentés érkezett 
dr. Somogyi Szilveszier polgármesterhez. A föl-
jelentések szerint a vállalkozó nem ö vállalati szer-
ződésben előirt módon végzi munkáját. Sok he-
lyen indokolatlanul nagydarab ép aszfaitrészeket 
bontanak föl és burkolnak újra, más helyeken 
viszont, ahot kisebb folytonossági hiány mutatkozik, 
nem javítják ki a hibát 

A polgármester megbízásából *r. Pálfg József 
polgármesterhelyettes szakértőbizottságot hivott 
össze, hogy megvizsgáltassa a kérdést. A bizottság 

pénteken déle'őtt ült óssae a poigármesterbelyettete 
szobájában méghaUgatta a benyújtott panaszokat, 
majd a mérnökök szakértői jelentését amely sze-
rint a vállalkozó kifogástalanul, a vállalati szerző-
dés szerint végzi " mankóját. A bizottság ngy 
határozott, hogy nem elégszik meg a mérnöki 
jelentéseket, hanem b lyszini szemlén közvetlenül 
győződik meg a mi óságról. 

Az egész bizottsáe e/után dr. Pálfy potgáravestfr-
helyettes vezetésével sorra járta azokat a helyekéit, 
amelyeken már bevégezték az awfaltjavitási mun-
kát a vállalkozó emberei és azokat is, amelyeken 
most fofyí* a minka. A bizottság megállapitota. 
hogy « feljelentések teljesen alaptalanok, a véglett 
munka mindenütt megfelel a követelményeknek, fó. 
lősleges munkát nem végzett a vállalkozó és nem 
hagyott hátra seholsem kijavitatlanul rongyolóaá-
sokat. A bizottság megállapításairól készült jegyző-
könyvet a polgármesterhelyettes bemutatja Somogyi 
polgármesternek. 

Budapesten elfogták 
a szegedi kereskedők vakmerő csalőfát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
mult év december végén egy ravasz szélhámos 
a szegedi kereskedők egész sorát káro-
sította meg. Aszódi Sándor foglalkozásnélküli 
fiatalember úgynevezett hitelezési csaló volt. 
Szegedre való megérkezése után az egyik szál-
lodában vett szobát, majd hozzálátott manő-
verei végrehajtásához. Deutsch Albert rádió-
kereskedőtől azzal, hogy jómódú ember, 620 
pengős rádiót csalt ki. Becsapta Keller Ármin 
irógépkereskedőt is, akitől 530 pengős írógé-
pet vett Mülhoffer Vilma ékszerészt is meg-
látogatta. Az ékszerész a jómegjelenésü fiatal-
embernek 150 pengős aranyórát adott hitelbe. 
Gáspár Ferenc ékszerészt is becsapta 50 pen-
gő erejéig, végül Schwcrcz Lászlótól egy ér-
tékes bőröndöt vásárolt hitelbe. 

A kereskedők egy darabig vártak, hogy fi-

zetni fog, amikor azonban ez nem tőrtént 
meg, utána néztek a dolognak. Aszódi Sán-
dórnak azonban addigra — nyoma veszett. Ki. 
derült, hogy a kofferbe belecsomagolta a rá-
diót, az írógépet, az aranyórát és az egyik 
éjszakai vonattal megszökött a városból. A 
kereskedők feljelentést tettek a szélhámos el. 
len. 

A rendőrség személylei rásos körözést adott 
ki ellene és a körözés alapján most Aszódi 
Sándort elfogták Budapesten. A kicsalt in-
góságokból már semmit sem találtak meg 
nála. 

A budapesti rendőrség értesítette a fogás, 
ról a szegedi törvényszéket, mely rövidesen 
letárgyalja a vakmerő szélhámos fiatalember 
ügyeit 

A gázgyári szerződés 
és az angol ajánlat 

Ujabb részletek a szerződéstervezet pontjairól 

Ornapján ezer pécsi kiránduló 
érkezik Szegedre 

(A Délmagi/arorszáy munkatársától.) A vasúti 
üzletigazgatás értesítése rzerint május 2^-án, Ur. 
napján érkezik Szegedre a pécsi filléres gyors, 
hogy Pécs közönsége visszaadja a szegediek leg-
utóbbi látogatását, amelyről mindenki a legkel-
lemesebb emlékkel tért vissza. Pécs közönsége 
és hatósága olyan meleg fogadtatásban részesítette 
a szegedi kirándurókat, olyan élvezetessé tette szá-
mukra az ottani tartózkodást, hogy a kialakult 
egyöntetű vélemény szerint Pécs példát muta-
tott minden idegenforgalomért sóvárgó városnak. 

A pécsiek — sajnos _ nem két napra jönnek, 
mint ahogyan a szegediek mentek, hanem a filléres 
még ugyanaznap visszaviszi őket A vonat csü-
törtökön reggel félőt órakor indul körülbelül ezer 
utassal Fécsről és délelőtt 11 óra 53 perckor ér-
kezik Szegedre. Vissza este 8 órakor indul és 
Pécsre hajnali 3 óra 27 perckor érkezik. 

A pécsi filléres menettérti jegyeinek az ára a 
pécsiek számára 5 és félpengő, a szekszárdiak és 
a bátaszékiek számára 4.90. a bajaiak számára 4 
peffgö. 

A szegedi idegenforgalmi hivatal már dolgozik 
t pécsiek fogadtatásának programján, amely remél-
hetőleg alkalmas lesz a vendéglátó pécsiek elő-
zékenységének viszonzására. 

A s z f d ö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Jelenti: 

Az időjárás jellege a Délvidéken: Változóan felhős, 
meleg, jelentéktelen esőkkel Szegeden a hőmérő 
legmagasabb állása 27.6 fok Celsius, a legalacso-
nyabb 154 fok Celsius. A barometer adata 0 fokra 
és tengerszintre redukálva r»ggel 766.4 mm., este 
768.4 mm. volt 

Időjós tat a Délvidékre: Egyelőre továbbra is me-
leg, száraz idő, legfeljebb helyi zivatarokkal. 

A Meteorológiai Intézel jel-nll este 1* urakor: 
Prognózis: Meleg és átmenetileg száraz idő, szom-
baton délután zi"atarok lehetségesek. 
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ma megkezdődö t t 
Túlzsúfolt raktár miatt rCflKOIÖH, pftlZ-
Idrcdh, bőröndök, utazó-, kézitáskák ís 
mindennemű b ö r d l S Z U l Q v e k 

rendkívül mélyen 
leszállított árban 
kerülnek eladásra. 

üzlet: Kárász ncca 94. 
Valódi bőrre tik Ulölc már P J - t ö l 
Tekintse meq áras kirakataimai, vagv árui-
mat üzletemben, vételkényszer nélkOt m 

(A Délmagyfarors-ág munkatársától.) A 
Délmagyarország pénteki számában beszámolt 
a gázgyári bizottság csütörtöki üléséről. Az 
ülés végig zárt volt és a történtekről »hiva-
talosan* tájékoztatták a sajtót. A Délmagyar-
ország munkatársának sikerült most más for-
rásból az ülésen történteket megszerezni. 

Az ülés megnyitása után dr. Szekerke I.a-
jos tiszti ügyész tárgyilagosan é.s személy-
telenül előterjesztette a szűkebb bizottság je-
lentését és ismertette azokat az okokat, ame-
lyek a polgármestert a nagybizottság össze-
hívására késztettek. A legfontosabb ok, ami 
a nagybizottság összehívását előidézte, annak 
el lőntése volt, hogy a nagybizottság szüksé-
gesnek látja-e a Salgóval a tárgyalások foly-
tatását. E kérdésnek a szükségessége annál 
is inkább felmerült, mert az egyik bizottsági 
tag részéről az az inditvány crkezelt be, hogy 
& város szakítsa félbe a tárgyalásokat, mert 
egy angol érdekeltség részéről is ajánlat ér-
kezrtt a gázgyár átvételére. 

Ezsel szemben a kisbizoltság megállapí-
totta, hogy ilyen ajánlat tulajdonképpen nin-
csen, csak érdeklődés történt. A polgármes-
terrel ketten voltak: Metzler Jenő, a MOKTAFt 
igazgalója és egy Irsay Pál nevü ur, aki elő-
adta az ügyet .A város nem kivan elzárkózni 
az angol a/aulat előtt, söt várja ezt az aján-
latot. A cél ugyanis az, hogy minél előnyöseb-
ben kössék meg a szerződést. Ellenben a kis-
!>l ott*ág nem látja indokol Inuk a folyamat-
Isin lé-ö és már megleh -tóscn előrehaladott 
stádiumban levő tárgyalások megszakítását. 

Itt az ejzyik bizottsági tag közbeszólt, li'jtfy 

Irsay képviselője-e az angoloknak? Amire fl 
polgármester azt a választ adta. hoev >nern 
láttam a névjegyét*. 

Ezután Pick Jenő azon a cimen kérte, hopy 
először szólhasson dr. Szekerke előterjesztő, 
séhez, hogy neki el kell menni. Hosszisno 
és részletesen ismertette a megváltás ügyé. 
ben különböző irányokban folytatott levele-
zéseit; hivatkozott arra, hogy az újvidéki vil. 
lanytelepct 75 millió dinárért váltotta mej} 
egy angol érdekeltség és hogy Eger mi^vn 
előnyős szerződést kötött. A város érdeke ;>zt 
kívánja, hogy szakítsák félbe a tárgyalást óá 
hirdessen a város nemzetközi pályázatot a 
villanytelep bérbeadására. Annak bizonvitá* 
sárar hogy 6 mennyire biztos a nemzete zi 
pályázat sikerében, a pályázat költségeinek a 
fedezésére a sajátjából felajánlott 300 pengőt 

Wagner Kerenc élénk helyesléssel vetU- ezt 
az ajánlatot tudomásul.. 

Pick Jenőnek dr. Szekerke nyomban vála-
szolt. Helyesbítette Pick adatait és azt mon-
dotta, hogy ő babonás a Pick által feiaján-
lott összeg tekintetében, mert Pick a Stark-
féle ügynél szintén ajánlott fel 500 pengőt, 
ami azután nagyon Sok pénzébe került a vá-
rosnak és attól fél, hogy ugyanez a helvzet 
fog clőállani ismét. 

Parázs szóvita kerekedett Pick és Szekerka 
kőzött. Pick azt bizonyítgatta, hogy külföldön 
annyi a pénz, hogy kapva kapnának a sze-
gedi villanytelep megváltásán. Ezután I'ick 
Jenő távozóban volt, amikor felállt dr Ili dl 
Samu és elmondotta, ho«»y a kisbizolts.it: mi-
lyen hosszú töprengés után határozta ci ma-


