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mert a város 1,717400 peoflőt leazUros S fogyasztók érdekein kivfll
Dr. Tóth László: A v«*«M * fegMglb* i m n
Ttis
Dr. Saakerfce: Ex nem ált, csak Győrben és Debrecenben olcsóbb a* áram. A páfyá*t gya kertet!
fcM'a'e wcléa órttM a kockázat.
,
A kisbiaottság egyéni reputációja érdekében rl»z«eautaaitja a Buzáth-r«te kinyomtatott vélemény
előszavának azt a kiléteiét, amelyikben »a gázgyár elhamarkodott bérbeadásiról« van szó. Ilyen
kitétellel még sem lehet illetni a kfsbizottsáeot,
Ezzel dr. Szekerke be is fejezte bigédét
Dr. Seger István az egységirak megáltapiUsával
kapcsolatban azt kéri, hogy a házak lépcsőházi
viligjiásait is a közüzemi egységinon számolják el.
Dr. Meafcó Zoltán kedvezményt kér a gyógyászati
célokat ssolgáló áramfogyasztásra.

Dr. SzekarM kijelenti, hogy ezt feltétlenül tisztázzák.
Nyárt György felveti azt a kérdést, hogy ml
tanná, ha a vinos fft!d#v* bnkkanx»P
Dr. Szsfesrtat Erre oam se* MSMs n t
As értekezlet « « t á n véget ért a második csoport előtt dr. Székárka Lajos csütörtökön délután
S őrskor Ismerted a gázgyár-ügyet
. Itt emiitjük meg, hogy a Szegedi Kereskedők
Szövetsége átirt a város hatóságához és kérte,
hogy amennyiben a város nemzetközi pályázatot
ima ld a gázgyár bérbeadására, előre kösSe ld,
hogy a magánfogyasztásnál as «gyeégár 50, a kirakatvt'ágStásnif » fflMrnél magasabb nem tebel. A hatóságnak as a véleménye, hogy s szövetség átiratában foglalt kérésnek nem tehet eleget,
mert az esetleges pályázat kiírásánál a pályázók ke.
zét semmiféle irányban nem kötheti meg.
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nap nem történtek zavargások, de a sztrájkmozgalom egyre erősödik és más iparágakra^
valamint más tartományokra is
átterjedt
Liége tartományban a bányászokon kívül a
fémmunkások is jórészt abbahagyták a munkál A bányászok országos bizottsága csütörtökié rendkívüli nagygyűlést hívott egybe.
' iV.l'W T'i>ÍS

Elromlott a kormány:
az árokba borult egy utasokkal tolt autóbusz
legsúlyosabban sérült dr. Welsz Adolf főorvos, akit a mentők a kórházba szállítottak.
Az autóbusz teljesen ősseeroncsolódott, két
első kereke, tengelye levált, hűtője összeroncsolódott, motorja pozdorjává zúzódott, ezenkívül teteje is betörőit A sebesülteket a mentők részesítették a helyszínen első
segélyben. A vizsgálat megindult a felelősség tisztázására.

r»
» r

Összekötözött kézzel ölle magái a Marosba
egy szerelmes pár
A 20 é v e s l e g é n y é s • 17 é v e s l á n y s z e r e l m i treoédlá|a

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán délelőtt Makó slatt a Marosból egy fiatal nó és egy fiatal férfi holttestit fogták
ki. A két holttest keze egymáshoz volt kötözve, ami valószínűvé teszi, hogy kellős óngyilkosság történt. Megállapították, hogy a
két holttest mindössze néhány órája lehetett
a vízben. A megindult nyomozás kiderítette, hogy a férfi Gáspár Félix 20 esztendős fiatalember. a leány a 17 éves Szegszárdg Aranka. A két fiatal már régebbi idő óta szerette

egymást, a házasságuk álé azonban leküzdhetetlennek látszó akadályok tornyosultak.
A
fiatalok ekkor elhatározták, hogy közösen ő r .
gyilkosságot köve'nek él. Kedden éjszaka csónakra flltek és kieveztek a Marosra,
órák
hosszat bolyongtak a vizén, majd a kezüket
összekötözték és belevetették magukat a vizbe.
A fiatal szerelmespár néhány perc alatt elmerült. A viz ezután csöndesen sodorta mtgánsl az összekötözött szerelmes p á r t . . .

Szomorú adatok
a szegedi népművelés elsorvadásáréi
Csökkent as előadások és az előadók száma — Leszerelik a tanyai kOzrádlákal
(A Délmaggarország munkatársától.) Tegnap tartotta a Népművelési Bizottság évzáró
közgyűlését, amelyen dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnökölt Az évi beszámoló
jelentést Ilübner József népművelési titkár
ismertette.
A bizottság működése az elóző évekhez képest csókkenesl mutat, mert
a népművelési tevékenység intenzív lefolytatásához nincs elegendő anyagi fedezet Ismeret terjesztő előadást 859-et rendezett a bizottság, (1929-30. tanévben még 1071, 1930
—31. tanévben még 975.) Analfabéta tanfo-

zött kJ. A bizottságnak fl Unyavilágban 16
közrádiója van, amelyek kgnagyoK
részét
eddig a tangói tanítók tartolták űzőmben. A
többszörös fizetés leszállítás után erre már nem
vállalkoznak s Igy a bizottság kénytelen lest
a rádiókat leszerelni.
Megemlékezett a beszámoló jelentés a z AIfóldkutató Bizottság, az Alföldi Mezőgazdasági Intézet, az Országos Stefánia Szövetség és
a tanyai tiszti orvosok népművelési tevékenységéről is.
_
A beszámoló jelentés előterjeszd»
ntán
több hozzászólás és javaslat hangzott eL A!
bizottsági tagok egyhangúlag megállapították,
hogy ha a város nehéz anyagi helyaethen is
van, a népművelési munkásságot nagyobb támogatásban kellene részesítenie.

A belga fémmunkások Is
léplek
havonta J. pengőéri Páris, sztrájkba
julius 13. Brüsszelből jelentik: Teg-

mert naponta cserélhet könyvet a

(A Délmaggarország munkatársától.) Kedden este súlyos aalóbus ¡szerencsétlenség tőrtént Vásárhelyen, a vasúti állomás felé vezető
u t o a Egy utasokkal megrakott autóbusz az
árokba fordult és utasait maga alá temette.
A szerencsétlenséget az Idézte elő, hogy a
kormány készülék hirtelen felmondta a szol'
. gálatol és az autóbuszt nem lehetett lefékez,
ni és igy a súlyos kocsi az árokba rohant.
Az autóbusz utasai mind megsebesültek. \

Pollák Testvéreknél

lyam t ismeretierjesztő tanfolyam 7, női kézimunka tanfolyam 1 volt. A Népművelési
Dalárda közreműködése mellett 5 népművelési hangversenyt rendezett a bizottság a tanyavilágban. Sajnálattal állapította meg
a
bizottság, hogy az előadók száma is csökkent. A nép -iüvelési tevékenységben 147 előadó vett részt (Az 1930—31. tanévben még
215.) A legtöbb előadót a tanítói, tanári és
orvosi kar adta.
A bizottság keselésében levő 56 népkönyvtárból 11.874 olvasó 19.639 könyvet kölcsön-

' Bonyodalmak
egy választási antászámla korul
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
legutóbbi képviselőválasztás során a caonka
tőrőkkanizsai
kerületben fellépett
Sefcsik
Gyula szegedi nyugállományú őrnagy is, de
Bodő Jánossal szemben elbukott, öletve még
a választás előtt visszalépett Az őrnagynak
ebből a választásból kifolyólag érdekes pőre
támadt Arvag László szegedi autófuvarozóval,
aki az őrnagyot az agitációs utakon vitte
kocsiján. Sefcsik Gyula 311 pengővel edea
maradt a viteldíj fejében. Arvay László többszór kérte ezt az összeget, de az őrnagy csak
részletekben fizetett, sót egy alkalommal a
türelmetlen autóst a gsllérjánál fogva dobta
ki, amikor ismét megjelent a pénzért Arvag
László ezekután csalás címén feljelentést tett
az őrnagy ellen, de az ügyészség a feljelentést teljesen alaptalannak
találta és Arvayt
elutasította.
Ezekután az őrnagy lett az autós ellen feljelentést hatóság előtti rágalmazás címén. Az
ügyet szerdán tárgyalta dr. Goál járásbiró. A
vádlott autófuvarozó vallomásában
előadta,
hogy őt az őrnagy több napra megfogadta.
Sokat kocsizlak, főleg a bankokat járták pénzért, de az őrnagynak nem «került pénzt
szereznie. Kapott az őrnagytól három izhen
is pénzt, de a fennmaradó összeget nem fizette ki terminusra. Az őrnagy vallomása szerint a soffőrrel olyan megállapodást kötött, >
hogy az üzemi költségeket azonnal, a tőb- 1
bit pedig havi részletekben fizeti ki. Ennek
a kötelezettségének eleget *s W t , Arvay feljelentése tehát alaptalan volt
A bíróság a tárgyalást a bizonyítás lefolytatása végett elnapolta.

D O V i i r fett, tisztit
•

a legszebben!Méret«. C.t

FájdAlomiól a*««>rt >kvt»1 jolastjGk, bogy imfclott
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