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Férti sportingek, női sportbluzok núgy választékban 
olcsö árakon 

Dia ié t Lajos: Az egész kőzv4eményt nyug-
talanítják • nap-oap után megjelenő hirek a most 
folyó gazdasági szerződésekkel kapcsolatban. Az 
van elterjedve, hogy az olaszok négyszeresére akac^ 
Jak rrlcmelnl sz étőálat vámjit és emellett kon 
Ungentálést kívánnak. A kére kcde'mi szerződése-
ket nem lehet szerelmi alapon megkötni 

— A transzcendentális ntat jelentő 

badipsst—ssegedl utvonalai, 

amely Budapestnek a kelettel való kapcsolatát je-
lenti, országot érdekből Jó álhpotbaa k«l tartanl. 
Sajnos, ázsiai állapotokról kel] beszámolnia. Nem-
csak hogy az ut nincs rendesen megcsinálva, ha-
nem karbantartásáról sem gondoskodnak. Kéri a 
minisztert, hogy legalább is ezen a nagyfontosságú 
útvonalon gondoskodjanak a karbantartásról. A 
filléres vonatokkal kapcsolatban kéri a minisztert, 
hogy l*gy*n?k filléres teher rontok Ik 

Míiller Antal arról beszélt, bogy a kisipari expor-
tot is támogatni kell. 

Lé. ér Miki óv Meg keli változtatni idegenforgalmi 
berendezéseinket és megfelelő embereket kál az 
Idegenforgalmi hivatalok élére állítani. Vidékre is 
I rjesszék kl sz Idegenforgalmi propagandát. 

A délutáni ülésen 
több felszólalás után hosszas beszédben válcs 
a vita során elhangaot>akra Kenéz Béla minisz er. 
A hídvám — mondotta — anakronizmus, azon-
ban szükség van rá, mert községi bevétel. Ki-
jelenteti, hogy a forgalmiadé fázisrendszeré nck 
további kit rjrsztése vértiiTÓ. Ismételten hang-
súlyozta, hogv 

a badapeat szegedi nemzetközi aqi ént 
megépítésére, amint arra mód kínálkozik, 

póthfMt fejj W r W t 
A vasutasokról szólva, azt hangoztatta, hogy mi-
helyst a Máv. helyzete megjavul, ifinél életbe-
lépteti az automatikus előléptetéseket. Az ösz-
szes munkabérekről törvényjavaslat van előkészü-
lőben. 

— Nincs olyan hatalom — mondotta többek 
között —, amely a kar'elkérdésben megkötné a 
kormány kezét. Az olasz kereskedelmi kapcsola-
tok ügyében elmondotta, hogy a kiegészítő tár-
gyalások során a kormány módot fog találni arra, 
hogy az állatkivitel érdekeit is érvényre juttassa. 

A többség* ezután részleteiben is elfogadta a ke-
reskedelmi tárca költségvetését. Az ülés végén 
Gél Jenő szólalt fel és az utóbbi időben elburján-
zott pártnjok ellen tiltakozott 

(Budapesti tudósítónk teléfonfelentése.) 
A rendőrség hétfőn este egy nagyszabású bűn-
ügyben kezdte meg a nyomozást, amelynek 
első szenzációja az, hogy letartóztatták 
Schwimmer Leót, a Hunadria yözmalom igaf 
Hatóját. 

Scbwlmmer évtizedek óta állott a malom-
vállalat szolgálátában, amelynek igazgatósága 
teljesen megbízott benne. A nyomozás első 
adatai szerint az igazgató hat év óta foly-
tatta manipulációit és mintegy 200.000 pengői' 

(A Délmágyarorszúg munkatársától.) Hétfőn dél-
előtt népes felsővárosi küldöttség járt a város-
házán és Kecskés István vezetésével felkereste előbb 
dr. Aigner Károly főispánt, majd dr. Somogyi Szil-
veszter polgármestert. A küldöttség tagjai a külön-
böző felsővárosi egyesületek vezetőségéből rekru-
lálódott és célja az volt, hogy íethivja a hatóságok 
figyelmét arra * veszedelemre, amelyet a legköze-
lebbi léi jelenthet, ha idejében nem gondoskodnak 
megfelelő munkaalmakrói. A küldöttség ugy a fő-
ispánnak, mint a polgármesternek terjedelmes me-
morandumot nyújtott át. 

Az emlékirat megállapítása szerint az elmúlt 
téten végrehajtott inségakciók, a néhány pengős 
gyorssegélyek, a népkonyhai ebédek, az éieimiszer-
csomagok, ha enyiiilettek is rövid időre a kétségbe-
ejtő helyzeten, lélektani szempontból sokkai több 
klrt tettek, mint hasznút, mert a munkásosztály 
önérzetét súlyosan sértették. Becsületeközhasznú 
munkaaika'mnkra uan szűk jég, olyan szüksdgmun-
kára, amelynek produktív értéke legyen, amely a 
közvagyont gvarapitja. Fontos azonban, hogy ezek-
nél a közmunkáknál a munka >ér domináljon, a 
rendelkezésre álló összeg nagyrésze ne anyagra, 
adminisztrációra meujcn el, hanem ciunkabérre. 

A memorandum felsorolja az összes munka-
lehetőségeket, amelyek között eisö helyen áll a: 
épitő munka: a megrongálódott köz- és magánépü-
ietek helyreállítása, talarozása, modernizálása, uj 
épüielek emelése, mi > r.ekclőtt azonban sürgős 
szükség van a város cM.mlt építési szabályrendele. 
ten-k módosítására. 

A küldöttség arr i kérte a főispánt és a polgár-
mestert, hogy sértessék meg * Tanitók Házára'; 
felépítését, hiszen meg volt és meg van most is a 
fedezet, a tervek készen vaunak, a versenytárgya-
lást megtartották, már csak a munka kiadása lenne 

hátra. De meg keli sürgetni az Országos Tároata-
tombiztosito intését évekkef ezclölt terve&i mi 
széképülelének felépítését is. Ehez a város annak-
idején tekintélyes összeget is aadott Az OTI meg-
vásárolta a szükséges telket, a rajta lévő épülete-
ket lebontatta, a város hatóságának tehát minden 
joga meg van arra, hogy követelte a szé képűtct 
felépítését. 

A város maga. is végezhet különböző kőzmur-
kákaL Igy sürgős feladat lenne a Somoggi-telep 
víztelenítése, Kis- és a \a/ybuvárto feltöltése, 
a Bómai-körut végéné! uj homokkirakó rakpart 
létesítése és

 a roesz szegedi útburkolatok k: a >t-
táxa, tv/amint a tanyai utak rendbehozása. 

Az é;iiUezésj hajlandóságot nagymértékben elő 
lehetne mozdítani a házadómectesség kiterjeszté-
sével és egyéb építkezési kedvezmények biztosí-
tásával. 

Dr. Aigner Károly főispán megígérte a kül-
döttségnek, hogy a memorandumban foglalt kí-
vánságok teljesítése érdekében megteszi a szüksé-
ges lépéseket. S o r w y i polgármester válaszában 
hivatkozott arra, hogy a város eddig is megt?tt, 
ezután is megtesz mindent a munkaalkalmak szá-
mának szaporítás i '-t. Fzért adta ki az aszfalt, 
javítási munkálatokat, rövidesen sor kerüí a huszár-
laktanya javítási munkálatainak vállalatba ádá-
sára. A Tanitók Háza építését már többször meg-
sürgette a hatóság, sürgetni fogja továbbra is 
és megkísérli a Buvártó feltöltéséhez szükséges 
áilamsegéiy kiutaltatatását is. 

— A legnagyobb baj az — mondotta a pof. 
gármester —, hogy nincsen pénz és igy uj munka-
alkatn a';ról nem gonaoskodhac a ixiros. 

A küldöttség erre azt ajánlotta, hogy szerez-
zen a város ugy a maga, mint a magánosok szá-
mára OTl-kölcs<" löket. 

Nagyarányú sikkasztás miatt 
letartóztatták Schwimmer Leót, 
a Hungária-malom igazgatóiát 

sikkasztott el. A sikkasztásokat az első ada-
tok szerint ugy követte el, hogy különböző 
szállítók és ügynökök részére eszközöltetett 
kifizetéseket, amelyeket azután vissmftzcile-
tett magának. 

A* egyik malom tisztviselő bejelentésére házi-
vizsgálatot rendeltek el és amikor a sikkasz" 
tásokat konstatálták, megtették a feljelentést. 
Detektívek jelentek meg Schwimmer Maros-
uccai lakásán. A főkapitányságon beismerő 
vallómást tett, este letartóztatták. 

Munkaalkalmakat 
a téli nyomor megelőzésére 

A tanítók Háza, az OTl-ázékh&z, a Somogyi-telep, a Búvárló feltöltése, az uiak 
rendbehozása — Felsővárosi küldöttség a városházán 

Pollák Testvéreknél 
Merénylelkisérlei 
Mussolini ellen 

(Budapesti tudósítónk tmefonieuetéee.) 

bói jelentik: Angeio SbardtíoUo, a szombat este 
letartóztatott merénylő részletes vallomást tett a 
rendőrségen. Nyíltan bevallotta, hogy merényfettt 
akart elkövetni Mussolini ellen. Azért ment Rómái a 

mert azt hitte, bogy a Garibaldi-ünnepségek ideje 
alatt köm ven a Duoe közelébe férkőzhet A 
rendőrség a" Mussolini körúti őrseget megkettőzte 

és a védelmet megszigorította. 
— — > 

Egy őrült fiatalember 
megölte édesanyját 

és a holttest kezelt elküldte 
a berlini francia követségnek 

(Budapesti tudósítónk teiefőnje* rptése.) Berlin-
bőt jelentik: A berlini rendőrség borzalmas bün-
tény ügyében nyomoz. Hétfőn délelőtt a berlini 
/randa követség portásának egy fiatalember át. 
adott egy csomagot azzaf, hogy adja át a követ, 
nek. A csomagot a követség titkári hivatala fW. 
bontotta és megdöbbenve konstatálta, hogy az 
ismeretlen ember két, lefűrészelt női kezet kül-
dött. 

A véres csomaghoz levél is volt mellékelve, 
amelynek kusza Írását nem sikerült elolvasni. A 

1 rendőrség mindössze annyit állapított meg, hogy 
j a szövegben többször előforduf a Schoess név. 

A fübecki ügyészség táviratban értesítette a 
beríjni rendőrséget, hogy a Lübeck közelében lévő 
Eugen nevü faluban egy Schoess nevfl őrült gaa> 
dasági gyakornok meggyilkolta édesanyját, a ke-
zeit lefűrészelte és megszökött. A berlini rendőr-
ség a távirat alapján megállapította, hogy a gyilkos 
személyesen adta át a lefűrészelt kezeket tartal-
mazó csomagol a követség portásának. Schoess-
nek nyomaveszett. r 

RaskóSándort 
belvárosi plébánossá nevezte kl 

Glattfelder püspök 
(A Délmagyarország munkatárfától.) Bee 

dán József halálával megüresedett belvárosi 
plébános! állásra — amint Ismeretes — a 
város kegyúri bizottsága Raskó Sándort, ma-
roson tuli főesperest, csanádpalotai plébánost 
választotta meg. A választás eredménye alap-
ján a polgármester a fellebbezési határidő 
lejárta után, kinevezésre terjesztette Raskó 
Sándort Glattfelder Gyula püspökhöz. A 
püspök szombaton irta alá a kinevezési ok* 
mányi. Az uj belvárosi plébános beiktatása 
valószínűleg junius 26-án 1esz ünnepélyes ke-
retek között 

/MsíTdö 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium fdfienti: 

Szegetfen a hőmérséklet legmagasabb állása 29.6 
fok Cefsius, a legalacsonyabb 16.6 fok Celsius. 
A baronié\*r adata nuKfokra és tengerszintre re-
dukálva reggeí 757.8 mm., este 756.3 mm. A levegő 
páratartalma reggel 8L százalék, délben 45 száza-
lék. A széi iránya keleti, illetve délnyugati, erőssége 
2—5. 

Időjóstat  a Délvidékre: Zivatarok, m.ijd lehűlés 
várható. • 

— A Kamarai Cgyvéd L'nló t*késesat>ai ülés.\ 
Békéscsabáról jelentik; A Kamarai Ügyvéd Unió 
békéscsabai csoportja tegnap délután tartotta meg 
a csabai Kereskedelmi Csarnok uj helyiségében 
ülését dr. T a r d D s Dezső elnökletével. A sze 
gedi központ megbízásából dr. S z i v e s s y Leh-1 
elnök beszédéiben az ügyvédi ur ió célkitűzést 
fejtegette. Felhívta a figyelmet az ügyvédi nvug 
dijintézet legutolsó mérlegére, majd az ügyvédi 
reform megalkotásának rendkívüli sürgősségéről 
szólt. Dr. S i n g e r István fő'itkár az aktuális 
ügyekről referált, dr . L ü s t i g Géza és dr. Te-
l e g d v Lajos szóltak hozzá az elnök flAlerjesz-
téseibez. Majd dr. O l a s z Bela reflektált a fel-
merült kérdésekre. Az ülést, amelyen a békés-
megyei ügyvédek nagyszámban vettek részt, va-
csora követte. 


