
A közgyűlés szeptemberben doni 
a gázgyár ügyében 

f i Délmagyarország munkatársától) A 
külön bő rő városatya-csoportok számára ren-
dezett tájékoztató értekezletek után lekerült 
a napirendről a gázgyárkérdés, csupán a ku-
lisszák mögött folyik a harc a két tábor 
között A polgármesternek eredetileg az volt 
a terve, hogy augusztusban a gázgyárügy le-
tárgyalása céljából rendkívüli közgyűlést hív 
össze, ezt az elhatározását azonban meg-
változtatta és ugy döntött, hogy a rendkívüli 
közgyűlés összehívását csak szeptember ele-
ién kéri a főispántól. 

Szerdán délelőtt meglátogatta a polgármes-
tert Bornemissza János, a gázgyári érdekelt-
ség igazgató-főmérnöke Pongrácz Albert igaz-
gató társaságában. Bornemissza most tért 
vissza nyári szabadságáról és aziránt érdek-
lődött a polgármesternél, hogy mikor kerül 
az eddigi tárgyalások eredménye alapján el-
készi ett szerződéstervezet a közgyűlés elé. 

A' polgármester közölte Bornemisszával, 
hogy a rendkívüli közgyűlés csak szeptember 
első telében ül össze, azért ilyen későn, mert 
ha korábban hivnák egybe a törvényhatósági 
bizottságot, a közgyűlésen a városatyák jelen-
tékeny része nem jelenhetne meg. így nem 
vehetnének részt a közgyűlésen a tanyai kép-
viselők, mert idejűket augusztusban még erő-
sen lefoglalja a mezőgazdasági munka és a 
termésbetakaritás, de nem jelenhetnének meg 
azok a városi képviselők sem, akik szabadsá-
gukat nem Szegeden töltik. Szeptember elején 
azonban már itthon lesz mindenki és igy a 
rendkívüli közgyűlésen megjelenhet a törvény-
hatósági bizottság minden tagja. A polgármes-
ter olyan nagyfontosságúnak tartja a gázgyári 
szerződés ügyét, hogy inkább elhalasztja a 
döntést egy hónappal csak azért, hogy a kér-
dés tárgyalásában résztvehessen minden vá-
rosatya. 

ISKOLAI ÉRTESÍTŐK 

A Margll-uccal polgári Iskola 

A Margit-uccai polgári leányiskola értesítő-
jét Báthy Zoltán igazgató közli. Az iskolának 
11 tanára, illetve tanárnője & 319 tanulója 
volt. A növendékek közül 40 dicséretes, 131 
kettő, 116 változó és 32 csekély szorgalmat 
tanúsított. 208 diák példás, 111 jó magavise-
letű volt Az iskolában 43-an buktak meg egy, 
vagy több tárgyból. 

A leányliceum 

A szegedi leányliceum harmincötödik érte-
sítőjét Schlll Fülöp igazgató tette közzé Ér-
tékes tanulmányt irt az értesítőbe Egner Sán-
dor »Attila szerepe, Matteo Maria Boiardo: Or-
lando Innamorato-jábanc címmel. 

Az iskola tanulmányi állapotában a múlt 
évihez képest fejlődés tapasztalható. Az év 
folyamán a statisztikai adatok szerint felvet-
tek 493 rendes és 18 magántanulót, ezek közül 
osztályzatot nyert 477 rendes és 17 magán-
tanuló. Jelesrendü volt: 56, jórendü: 200, elég-

séges: 187, egy tárgyból bukott: 33, több tárgy-
ból: 18 tanuló. Érdekes adat: a megbetegedér 
sek száma 2131 volt, mulasztottak összesen 
28.630 órá t A tanulók fele kettős osztályzatot 
kapott magaviseletből, hármas magaviseletű 
egy sem akadt. Érettségit tett 33 növendék. 

Hamis 50 filléreseket 
gyártanak Vásárhelyen 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vásárhelyen 
az utóbbi időben ismét hamispénzgyártó műhely 
működik. Néhány nap óta a várost hamis 50 
filléresekkel árasztották ef, melyek jólsikerült után-
zatok. A rendőrségre nap-nap után számos hamis 
50 fillérest szolgáltatnak be és ezek mind egy mű-
helyben készültek. A rendőrségnek az a feltevése, 
hogy a város belterületén dolgozik egy pénz-
hamisító banda, amely kizárólag 50 filléreseket 
gyárt 

A makói rendőrség kedden délelőtt egg makói 
lakatossegéd lakásán pénzhamisító mflheryt fede. 
zett fel. A lakatossegéd leiek és dinárok hamisí-
tására rendezkedett be, meglehetősen primitív mó-
don. Meg is kezdte a dinárok készítését, de az 
első darabok rosszul sikerűitek, azért nem hozta 
őket forgalomba. 

A Szegedi KenderfonógyAr Részvénytársaság Igazgatósága, 

felügyelő bizottsága és tiszlviselőkara mélyen lesújtva jelenti, hogy a 

vállalat elnöke 

f 

kisbábi 

Strasser Sándor ur 
a mai napon elhunyt 

A megboldogult közel fél évszázadon -át volt összeforrva vállala-

tunkkal és annak irányitóival. Munkásságának vállalatunk fejlesztésében 

és felvirágoztatásában kiváló része volt. Emlékét szeretettel és igaz 

kegyelettel fogjuk mindenkor megőrizni. 

Szeged, 1932 julius 27. 

Jégszekrény ek "í̂ téfiTk 
mellett legolcsóbban beszerezhetők. F e k e f e N á n -
dor Kossuth La|o» snaárnt £8. — Telelőn 20-72. 

A fiatalember 
eljegyzési regénye 

(A Délmagyarország munkatársától.) A~fiatatenw 
ber — a történet hőse — két héttei ezelőtt kJ-
vette szabadságát és «(utazott a városból, hogy 
nősülni megg és lehet, hogy mint férj, de leg. 
rosszabb esetben, mint vőfegény tér haza. 

Ezt a kijelentést egy rtg! szerelemre alapozta 
Három éwe i ezelőtt Pesten töltötte a szabadságát 
és a Margitszigeten megismerkedett Veié, az iga-
zival, akit mindeddig várt Győri lány volt jó-
módú szüleivel nyaralt a fővárosban A két fiatal 
őaszetaalálkozott és szoros barátságot kötött Egy 
hétig tartott az idill, azután a leány szüleivel 
együtt elutazott. A fiatalember pedig fülig szerelme-
sen tért vissza Szegedre. 

Megindult a két fiatal között a levelezés. Ha az 
egyik szereknes szavaktól égő levelet küldött, a 
másik ráduplázott egy sokkal szerelmesebb levél-
lel Hetenként kétszer jött és ment Győr és Sze-
ged között az üzenet Később a levelek komo-
lyabb húrokat pengettek. A fiatalember megkérte 
a láng kesét, aki levelében sürgősen és boldogan 
mondott igent Ettől fogva a levelek a jövendő 
házasélet boldogságát ecsetelték. Apróra megter-
vezték lakásuk minden zugát Meghányták.vetették 
a háztartás ügyeit is. Elkészültek jövendő életükre 

Nemrégen azután a fiatalember levelében be-
jelentette, hogy Győrbe utazik, vagy esküvőre, 
vagy kézfogóra. Válaszul megjött a ybny rajongó 
hangú levele: jöjjön, váram... 

Ezekután tette a fiatatember a fentebb leirt ki-
jelentéseket 

5. 

Győrben lázasan kereste azt a hlzst, ahol az 
imádott lakott Meg is találta a házat és amikor 
ott a lányt kereste, csodálkozó szemeket látott 
magára meredni... Furcsálotta a dolgot, de ro-
hant, hogy minéi előbb találkozzék vele. 

A lány már régen nem volt Kny, sőt Hét kis-
gyermek vihánooK az oldala mellett A gyere-
kéknek az volt a nevűk, ahogy ő elnevezte volna 
az eljövendő babikat. Az asszony és férje moso-
lyogva fogadták, mint egy kedves, régi barátot 
A férj megölelte és fetegerte. Ott tartották ebédre, 
pompás éteteket tálattak eléje, etették, itatták, 
de szó sem. került arról, hogy miért jött, mit 
keres ott. A fiatalember az ámulattót órákig nem 
jutott szóhoz, de az asszony annál többet cseve-
gett apró semmiségekről 

7. 

Amikor azután a férj kiment a szobábór, az 
asszony vallott. Elmondotta, hogy Pestről való 
hazatérése után a:onnal férjhez ment, férjét imádja 
De az a bét ott Pesten olyan kedves volt, hogy 
nem akarta kitörölni emkkezetébőL Asszonyfővel 
is folytatta a játékot, udvaroltatott magának — 
levél utján. Veszélytelen szórakozás volt örült 
a fiu leveleinek, tia-vezgetéieinek Férje egész nap-
ját munkában tölti el, kellett tehát valaki, aki 
elszórakoztatja... 

8. 
Aztán a férj — kedveden hátbaütve a fiatal-

embert — beszélt. Kiderült, hogy felesége az ő 
tudtával írogatta a leveleket, sőt. — együtt fo-
galmazták meg a leveleket... A fiatalember leve-
leit pedig együtt olvasták, esténként, kályha mel-
lett, a terraszón és ltol sírtak, hot nevettek rajta. 

— De miért kellett annyira vinni a dolgot — 
kérdezte a meggyötört fiatalember —, hogy el-
hívjatok ide, esküvőref 

— Szereltünk volna régen felvilágosítani — 
mondották —, de nem merjünk. A dolog kapóra 
jött és legalább megismerkedtünk és megvigasztal-
hattunk... 

i a 

A fiatalember a kétheti szabadságát ott töltötte 
a házaspár házában és két hét elteitévei* — elje. 
gyezte a íiata asszony húgát... 


