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Hajnali 3-161, hajnali 3-ig 
rendezik meg a miskolci „weekend"-eí 

Vasárnap ké l H M t c s gyata é l t e z l k B o d a p a a M I Saefaéra 

fiA Délmagyarország munkatártétól.) A 
Délmagyarország keddi számában megírtuk, 
bogy a miskolci és a pécsi fiHérez gyors ügyét 
teljesen eihibázotten szervezték meg és való-
czinüleg ez sok érdeklődőnek elteszi a ked-
vét as utazástól. 

nal 
• a 

például, amint most hivatalosan Is közli a 
Máv. szegedi üztetveaVkége, vasárnap haj-
nalban 8.50 ónkor indul Szegedről és közel 
kétórás utazás után érkezik Miskolcra. A ki-
rándulóknak alig van idejük arra hogy U-
pihenjék a hosszú nt fáradalmait, a város 
nerezetességeinel, Lillafürednek megtekinté-
sére alig marad idő, mert 8 óra 10 perekor 

/Indul vissza a vondt, amely éffél után fél 3 
órakor érkezik Szegedre. A tweekendt ára 

t pengő 90 fillér. A vonat Kisteleken, Fél• 
egyházán és Kecskeméten megáll. 

A pécsi vonal 
csütörtökön érkezik Szegedre. A pécsieket vál-
tozatos és dus program várja Itt közöljük, 
hogy csütörtökön nincs hivatalos munkaszü-
net, a kereskedők nyitva tarthat fák üzleteiket. 

Vasárnap két filléres gyors érkezik 

Bodapestrffl 

Szegedre, egyenkint 1400—1400 utassal. Az 
első 6 óra 7 perckor indul a Nyugati-pálya-
udvarról és 9 őra 35 perckor érkezik Sze-
gedre, a második 6 éra 30-kor indul és 9 
őra 58 perckor érkezik Szegedre. Vissza in-
dulnak a vonatok 8 érakor, illetve 8 óra 82 
perckor. Vissza érkezés a Nyugati-pálvaud-

fél 12-kor, illetve 12 órakor. 

A fárásbiró pere az ügyvéd ellen 
ÖreodeHék dr. Mányoki Gyula makói Ügyvéd elővezetéséi 

& DélmagyarorszUg munkatársától.) Dr. 
üngfir Elemér mákéi .árásbíró néhány hó-
nappal erelőtt felhakdmmazásra üldözendő rá-

, gatmazás miatt feljelentést tett dr. Mányoki 
Gyula 75 éves makói ügyvéd ellen, ald egy 
beadványában igen súlyos dolgokat állított 
rfla. As Agyvéd Ráez József javára, Komáro. 
mg Béla és neje elleni végrehajtás ügyében 
adott beadványt a járásbírósághoz és a töb-

( bek MaOtt, a járásbíróra vonatkoztatva a kö» 
"étkezőket irta: 

•Sajátszerű, hogy Ilyen, a képviselőt is ma-
rasztaló végzéseket is hoz a járásbíróság és 
csak azokban az ügyekben, amelyekben Pál-
fg József az eljáró végrehajtó, mig azokban az 

- ügyekben, amelyekben Sajtos Mihály végre-
hajtó Jár el; s végrehajtató képviselője nincs 

kötelezve. Egy és ugyanazon bíróság, egy 'ée 
ugyanazon ügyben eltérően hozta meg végzé-
sét. érintem azt is, bogy a hivatalos nyom-
tatványokban nincs is hely és rovat a kép-
viselő lemarasztal ására, Pálfy Jóoef a köz. 
vétlen marasztalást beszúrja, mondhatnám 
becsempészi, a tekintetet járásbíróság pedig  1  

az ő végzéstervezetét olvasatlanul írja alá...* 
Az érdekes ügyben a biróság már több-

Ízben tűzött kf fötárgyalift,Ade dr.' Mányoki 
Gyula egyszer sem jelent meg. Keddre ismét 
főtárgyalásre tűzte kf az ügyet a Törvénysz k 
űdmóry-tanácsa, de a vádlót: ügyvéd most 
sem jelent meg. Dr. Mlhályffy István ügyész ! 
indítványára a biróság elrendelte az üffyvéd I 
elővezetését. 

Hét ajánlatot nyújtottak be a sugárutak kövezésére, 
de egy vállalkozé sem hitelezi a vállalati Bsszeget 

versenytárgyalAst lr ki a váras 

CA Délmagyarország munkatársától.) A vá. 
ras hatósága a közgyűlés utasitása alapján 
nemrégen versenytárgyalást hirdetett a Pe-
tőfi Sándor-sugárut külső szakaszának, a Fel-
sőtiszapartnak és a Csongrádi-sugárul nak bur-
kolási munkálataira, még pedig olyan mó-
don, hogy a vállalkozók hitelezzék a válla-
lati összeget A munka árát a város 1931 ja-
nuár elsejétől kezdve öt év alatt töriesztené 
ls félévi részletekben. Hosszas harcok, bizo-
nyít gatások után, számos közlekedési baleset-
Mi származó kártérítési pör hatására, rájöt-
tek a városházán, hogy ezeket a nagyforgal-
nra utvona lakat végre rendbe kell hozni. Pén-

* azonban a városnak nipcs, ezért hirdetett 
* hitelezendő munkára versenytárgyalást. Az 
Ajánlatok benyújtási határideje kedden iárt 
1®. összesen 

Óét ajánlatot nyújtottál* be, 

Uttük három generális ajánlatot, a másik 
négy a munka egyes részleteire vonatkozik. 
As egyik vállalkozó topekaburkolásra tett 
Ajánlatot és a munkáért 336.000 pengőt kér, 
* másik makadámburkolatot ajánl 238.000 
Wugőért. 

Négy vállalkozó ajánlatában bejein'el te, 
^ttJ.f iáJyázati határidő rövidsége miatt nem 

tudott hitelműveletre ajánlatot lenni, mert a 
kérdést a finanszírozásra esetleg vállalkozó 
pénzintézetekkel nem tárgyalhatta le. Három 
vállalkozó, még pedig azok, akik generális 
sjánlatot tettek, bejelentették, hogy 

a vállalati ősszeg Hitelezését 
n e m blxtosltOatJdlc. 

sőt ragaszkodnak a számlák azonnali kifize-
téséhez. Igy tehát a város egyetlen olyan aján-
latot sem kapott, amely megfelelt oolna a 
versenytárgyalási hirdetmény legfontosabb 

SZÉCHÉNYI MOZI 
Szerdán, csBlőrlökőn, május 25-én és 26-én 

A budapesti ROYAL—APOLLÓ konszern 

nsgysikerfl kssszadarsbls 

T E M P L O M 

Fodor Lészló világhírű, énekes, zenés, láncos 
vlgláléka 11 felvonásban. Főszereplők: 

Greto Moshelw, Charlatte Isler, Hans Thimlg 

Kiadások 5,7, *J, va' ár- és ünnepnap 3,5,7,9-kor 

fettételének: amely felajánlotta volna a vál-
lalati összeg hitelezését a városnak. A gazda-
sági ügyosztály értesülésünk szerint éppen 
ezért azt javasolja a polgármesternek, hogy 
írjon ki, most már hosszabb terminussal uf 
versenytárgyalást, mert a város a mai pénz. 
ügyi viszonyok között kölcsönt nem igen ve. 
hetne fel erre a munkára, készpénze pedig 
nincsen rá, a munka elvégzése viszont halasxfc. 
hatatlanul sürgős. 

Ezzel a versenytárgyalással kapcsolatben a 
mérnöki hivatal kidolgozta 
a Petőit Sdndor-suQdrut k W e t f 

s j u k a s z d n o k átépítési 
, tervezetét. 

Ez az úttest ugyanis abnormálisan széles, bur-
kolása és a burkolat fenntartása éppen a rend-
kívül nagy forgalom miatt nagvpn költséges. 
Jelenleg az úttest két szélén gyalogjáró és 
lovagi ó-ut ven, az úttest középső része mint* 
egy hat méter szélességben teljesen tönkre-
ment. makadámburkolat, amely mellett szin-
tén elég széles sávban hasított bazaltkőbur-
kolat nyúlik el. A mérnöki hivatal terve szo-
rint a lovagtó-utak megszűnnének, a villa, 
mosvasut vonalát az úttest közepére helyes-
nék el, a sinek mellett mindkét oldalon pá-
zsitos sáv lenne, azon tnl pedig kocsiút Ilyen 
módon bevezethetnék a Petőfi Sándor-sugár, 
úton az egyirányú forgalmat, ami a kőzlek®, 
dési balesetek lehetőségét is csökkentené. Ezt 
a megoldást valószínűleg őrömmel fogadnák 
a sngárutf háztulajdonosok is, akiknek a mai 
helyzetben a lovagió-utat is átfogó hocsibejfi. 
rót kefi készittetniők, a Kocsibejáró épitéd 
költségét a lovagló-utak megszüntetése körűt 
belül Ötven százalékkal csökkentené. 

Ha sor kerül s Petőfi Sándor-sugárut külső 
szakaszának átburkol ására, valószínűleg « 
mérnöki hivatal térre alapján építik át a sző. 
les uttestet, fg*z ugjrnh, hogy a Jrérdés meg-
oldását megnehezítheti a villamos vasnt, amely 
a pálya alépítményét éppen a közelmúltban 
hozatta rendbe nagy költséggel. 

K o r m á n y z ó g y ö r ü s 
d o k l o r r á a v a l á s 

a z e g y e t e m e n 
(A Délmagyarország nusnkafáradtól.) Nagy kft 

zónség előtt kedden délben sub aatpicis guberna< 
torts avatás volt az egyetemen. A kormányzó gjnV 
rfljévef aratták a jogtadományok doktorává Szabó 
Mihályt. Az avatási anaepaégaa a kormányról 
dr. Szifg Kálmán knltnszmtoiszteri államtitkár kép. 
viselte, akit diszes külsőségek között fogadtak aS 
egyetem előcsarnokában. 

AZ avatáson megjelent a város képviseletében 
dr. Aigner Károly főispán, dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes és dr. vitéz Szabó Gém knD 
turtanácsnok. Ott volt dr. Mttfetder Gyula csa. 
nádi püspök, dr. Szalag József volt főkapitány, 
a katonaság és az egyházak képviselői, az egyetem 
tanári kara csaknem teljes számban és az aulái 
zsúfolásig megtöltő közönség. 

Pontban 12 őrekor vonul be az aulába ai 
egyetemi tanács, éffe dr. Verese Elemér rektorral. 
Az egyetemi énekkar elénekelte a Hiszekegyet, mi jd 
a rektor beszéddel nyitotta meg az ünnepséget 

Dr. Ere*y Kámly a jogi kar dékánja Ismert ettí 
Szabó Mihály eddigi tanulmányait, amelynek alap. 
ján kérhette a kormányzó! gyűrűvel való doktorra^ 
avatását. Szabó Mihály awnkjvfif, hogy minden 
vizsgáját kitüntetéssel tette le több Dálvadiiat nyeri 
jogi munkáival. 

Az ismertetés után a rektor felkérte dr. Koenti 
István professzort és dr. Erekg Károly dékánt 
hogy hívják meg az fiMsre a kormányzó képvv 
selőjét, dr. Szily Kálmánt Az államtitkár őrömé 
nek adott kifejezést, hogy az ötinepeéflrn ő kép. 
viselheti a kormányzót. majd kijelentette, hosg 
az avatási ünnepség jó fényt vet a Ferenc József. 
Tudományegyetemre a kiváló hallgató nevelésé-vet 

Szabó Mihály megköszönte a kitüntetést mají 
felolvasta doktori értekezését azután megtartotta 
a dokiorrá avatás ceremóniáját. Az ünnepség I 
Himnusz elénekltsével ért véget 


