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Férfi sportingek, nöi sportbluzok nagy választékban 
olcsó árakon Pollák Testvéreknél 

Pénteken: Msayülés, 
s&ombaion : Rösgytílés 

(A Délrmgyarortzág munka'anátóC.) A törvény, 
hatésági kisgyűlés pénteken délután négy órai 
kezdette', • közgyűlés pedig szombaton délután 
tartja Juniusi rendes ülését. A pénteki ki gyűlés 
készíti elö a közgyűlés tárgysorozatát, a polgár-
mester már szerdán Összeállította ngy a kisgyűlés, 
mint a közgyűlés napirendtervezetét 

A polgármester tervezete szerint a kisfalét 
napirendjének 50 pontja (esz. A legtöbb földbér-
es fakbérhátrslék leirása iránti kérelem, köztér-
hsssnálsti ás telekmegosztási flgy. Inditvány, in-
terpelláció egg $em szerepel a tárgysorozaton. 

kkózagt 
ki a polgármester, köztük három törvényhatósági 

közggölés napirendjére eddig 19 pontot tűzött 

köriratot és két inditványt Fejérmegye köriratá-
ban azt kéri, bogy Szeged is tiltakozzék a kórház-
fenntartó törvényhatéságokra hárított ujabb kőz-

egészségflg'it terhek elten. Recskemét az aggltr 
gé.iyadá és a nőtlenségi járulék behozatalát kérő 

fel terjesztéséhez kérte Szeged csatlakozását, Mis-
kolc feliratában a szegényjogon rendelt gyógyszerek 
költségének a városokra történt áthárítása ellen 
tiltakozik. 

Az első inditványt dr. vitéz Máriafőldy Márton 
nyújtotta be Tárgyalásokat sürget a város köl-
csönei után járó kamatok leszállítása érdekében 
Dr. Tóth Imre azt indítványozza, hogy • város 
szervezzen pl«f-'*t Zákány-kapitányságban. 

A kisgyűlés! előterjesztések között szerepel né-
hány szabályrendelehnödosltás, Breisach Béla ka-
iionok-plébános nyugdíjazása és az átokházi gaz-
dakörnek az a kérelme, hogy k város keresztelje 
e> Átokházát Arpádhdzának. 

Három gyanúsítottat Budapestre szállítottak 
a kommunista szervezkedés ügyében 

(A DUmaggarország munkatársMt.) A kommu-
afata-uervezkedés ügyéhez a rendőrség szerdán 
tovább folytatta S nyomozást A rendőrség őrt-
aetében most öt g^nnsitotl van, akiket többször 
kihallgattak. A gyanúsítottak közül hármat tegnap 
éfszafca Budapestre kísértés, mivel a nyomozás 
•sarka Budapestről Irányított szervezkedésről van 
s&6. A rendőrség a budapesti W s Igatások kai akarja, 
tisztázni as ügyet és ezért az őrizetbe vett Dtng-
nfét Ferenc festőművészt, Fissy László volt egye-

temi hallgatót, valamint egy harmadik gyanúsí-
tottat több detektív kíséretében as éjszakai sze-
mélyvonattal Budapestre szállították Kihallgatá-
suk után a gyanúsítottakat visszahozzák Szegedre, 
azután döntenek további sorsukról. A gyanasttot-
tak valamennyien tagadfák, hogy részesei lenné-
nek bármilyen szervezkedésnek. A rendőrség még 
szerdán sem adott tájékoztató közleményt a 
nyilvánosság számára, -s , 

A gázgyári bizottság szerdán 
tovább tárgyalta 

a szerződéstervezet részletelt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán dél-

után ismét összeült a gázgyári ad-hoc bizottság, 
hogy folytassa a szerződéstervezet 'tárgyalását 
Ezen az ülésen a gázgyár '-őzponh igazgatóságának 
tagjai nem vettek részt. Az ülés • polgármester 
elnökletével zárt ajtók mögött folyt le és róla dr. 
Szekerke Lajos tiszti ügyész a következő rövid 
felvilágosítást adta a DélrpagyarorszdQ munkatár-

— Annak a pótajánlatnak a tárgyalására, ame-
lyet a gázgyár központi igazgatsóága az eddigi 
tárgyalások során felmerült elfentétek áthidalása 
céljából nyújtott át legutóbb • polgármesternek, 
még nem került sor. Ma délután a bizottság csak 
egyetlen kérdéssel, még pedig a távvezetékbe való 
bekapcsolódás kérdésével foglakozott, de még en-

nek az egy pontnak a tárgyalását sem fejezhette be, 
mert * vita annyira kiszélesedett. Azt'a kérdést 

város milyen 
" abban az 

szzájáruf az elektromos eentrálék 
távvezetékeihez való csatlakozáshoz, ami a szegedi 
áramfejlesztő üzem fenntartását feleslegessé teszi, 
szóval horribilis megtakarítást biztosit a vállalat 
számára. A bisottságl tagok véleménye nagyon 
eltérő, vannak, akik a gázgyár által ajánlott ellen-
szolgáltatásnál lényegesen többet kívánnak A pof-
gármester a vitát féínyoíc órakor félbeszakította 
és igy holnap délután őt órakor folytatja a bizott-
ság • tárgyalást Csütörtökön valószínűleg már 
sor kerül a pótajánlat tárgyalására k 

A Kereskedők Szövetsége 
memoranduma a polgármesterhez 

az egységárak ügyében 
(A Délmagyarország munka •d.sátóC.) \ Szegedi 

Kereskedők Szövetsége — mint jelentettűk — a 
mult héten nagytanácsi ülést 'ártott, amelven szá-
mos felszólalás hangzott eí a gazgyár ügyében. 
A szövetség elhatározta, hogy * villany-egységárak 
kedvező megállapítása érdekében memorandumot 
juttat e** a polgármesterhez. A memorandum el-
készült, amelyet a szövetség most adott át a pol-
gármes térnek. 

— Tagjaink az egységárak tárgyalása során 
óhajaikat azzal vezették be — mondja a memoran-
dum —, hogy a kereskedők a kírakatvjlágitás ki-
indulási alapegységárául az iparosok 35 filléres 
motorikus áramfogyasztást atnpcggségárát kérik el-
fogadni. Az üzletvilágitási tervezet 64 filléres egy-
ségárát 50 fillérre kérik mérsékelni. Az üzletek 
nappali áramfogyasztását és a záróra utáni kirakat-
világítás egységárát 35 fillérealapár!<n kérik 
megállapítani Érdekeltségünk azt is k?ri, hogy 
minden ofyan esetben, amikor a kéttarifás áram-

számlálónak a felszerelése szükséges, az ujabb 
számláló felszereléséért külön költséget ne szá-
mítsanak fel. 

— Szerződésileg kérjük biztosítani azt is — 
mondja tovább a memorandum —, hogy az üzlet-
és klrakatvilágitást eszközlő fogyasztók, amennyi-
ben fogyasztásuk évi árammennvisége bizonvos 
kvartumot elér, a krait Um növekedésével arány-
ban növekedő raiattot élvezhessenek Intézményes 
biztosítását kérjük árnak, hogy a jövőben az 
egységár automatikus jt0n _ sz összáram növe-
kedés arányában — leszállítIa'ó legyen. Biztosi-
tékát kívánjuk annak is, hogv 1935-tői ujabb öt 
évre ne fixirozzák a világítási rrzsitétetl már most, 
a rezsitétel időké • , csökkenthető tegyen. 

A memorandum végii' arra kéri a polgármestert, 
hogy a folvama'han lévő gázgvári tárgyalások 
során a kercskef'öoszlily érdekeit és kívánságait 
is képviselje és juttassa érvényre. 

Ingnsztos elsejétől 30 száza-
lékkal elcsébb a kéménysep-

rési díjszabás 
(A Délmagyarország munkatársától.) A januári 

közgyűlésen elfogadott kéményseprési szabályren. 
delet díjszabási részét dr. Singer István Inditvá-
nvára a polgármester kfltőn felterjesztette a keres-
kedelemflgyl miniszterhez jóváhagyás végett A Sze-
gedi H*rtu'ajdonosok Egyesületének vezetősége tóbb 
alkalomrra' eljárt ar üryben a belügyminisztérium-
ban, az Országos Türottó Szövetségnél és a keres, 
kedelemügyi minisztériumban és megsürgette a dij. 
szabás jóváhagyását. A kereskedelemügyi minisz-
ter most értesítette a város hatóságát, hogy « 
szabályrendeletnek a dijak leszállítására vonat* 
kozó rendelkezéseit függetlent « szabályrendelet 
egyéb rendelkezéseitől, Jóváhagyta A miniszteri 

jóváhagyást a juniusi közgyűlésen hirdetik M, az 
aj dijak augusztus elsejével lépnek életbe. 

A mér ék é folytán au asztns e é ő a lémény. 
seprésért és égetésért a kővetkező diiak szedhetők: 
közönséges, vagy oroszhengerkémény eknéf földszin-
tes épületben az éri díj az eddigi t pengő 90 fillér 
helyett 1 pengő 60: «z egyemeletes épületeknél az 
eddigi 3 pengő 60 helyett 7 pengő 60: • két. és 
háromemeletes épületeknél az eddigi 4 pengő 60 
helyett 3 pengő 40. Az égetés dija kéményenként 
az eddigi 72 fillér helyett 40 fillér. Az átlagos 
dHmér-A-lé"! mintewv 30 srátafék 

F Ü R D Ő R U H Á K 
minden ssinben 
legnaeyehb választékban 

Lamnel*, Hegyinél 

Felmentették a csongrádi 
Piroska-párt ranzetgyalázással 

vádolt elnökét 
(A Délmagy Írország munkatársától ) A csongrádi 

Ptrostsa.párt elnöke: Ozsvdr Péter gazdálkodó ál-
tott szerdán a szegedi Ítélőtábla S*u/f<7ff-tanácsa 
előtt sajtó utján elkövetett nemzetgyalázás*al vá-
dolva A párt az elmúlt évi képvise'őválasztások 
előtt röpiratot adott kit amelynek egész tartalmát 
Inkriminálta az ügyészség, de kű'önösen a követ-
kező kitételek miatt emelt vádat a röpirat felelős 
kiadója, Ozsvdr PCter ellen: 

•Mi van ma Magyarországon? Koplalás, ruhát-
lanság, nyomor, kétségbeesés, reménytelenség, 
pénztelenség, eladósodottság és mindezek által szőtt 
bűnöknek halmazata. Tönkremennek, veszekednek 
embermilliók, de megelégedetten élnek és dőzsöl-
nek a milliós fizetésekkel rendelkező áUáshalmo-
rók,. .i 

Ozsoár Péter elsősorban azzal védekezett, hogy 
a röpiratnak nem ő a szerzője. Azután elmondotta, 
hogy a röpirat tartalmát az »Uj Magvarok Pártja., 
• »Nemzeti Párt« és a .Független Kisgazdapárt* 
programjából Írták ki szószerint. Ezeknek a prorrra-
moknak a terjesztésit sehof sem iUdözik Végül 
hivatkozott arra, hogy a röpiratban foglalt kiléte-
fek köztudomásúlag megfelelnek a valóságnak. 

A gazdálkodót az elsőfokú bíróság is €s most 
a szegedi Ítélőtábla is felmentette. Az ügyész a 
felmentés miatt semmiségi panaszt jelentett be. 

Széchenyi Mozi 
Csütörtökön, pénteken és szombaton, 

j a tarom |é||«| van MMval 
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