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Külföldi autóklubok vesetői 

Pénteken megbeszélés lesz a városházán a transverzálls 
autóut ügyében 

(A Délmxgyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délután crkcztok Szegedre a kül-

földi és a hazai autóklubok vezetői, mint a 

Inndon—bagdadi tranzverzális autóut intéző-

bizottságának tagjai A délutáni órákban ér-

kezett vendégek névsora a köveikrző: Srhrő-
dr.r és neje, Mayer v Tennrburg. van Mert. 
ren és neje. dr. H. Hennebrrg, az A. I. T. 

elnöke, Vermes Gyula, Quittncr Ervin, ifj-

Horthy István. A. D. AUen, "Stenson Cooke, 
Van Itallen, Kari Frllz, Schcucr Róbert, Paul 

Duchrrine, Louis Le Comte, Arnold Spltzer, 
Hans Danzinrfcr, Jean Quinclet, Dr. Küke, 
Plrkner Ferenc, Újlaki Müllcr Pál, Elischcr 
Pál, Gömdry Laiml, Miklós Elemér. Haag 
Dezső. Havas Jenő, Ticvltzkg miniszteri taná-

csos, Miklós Pál, Sasváry, Enyrdi és Vermes 

Nándor, a Magyar Touring Klub elnöke. 

A vendégeket a város képviseletében Ber-
zenczcy Domokos műszaki főtanácsos fogadta. 

Este fé'tiz órakor dr. Somogyi Szilveszter 

polcármester vacsorát adott a Tiszában tisz-

teletükre 

A Tisza kerthelyiségében rendezett vacsorán 
megjelentek a szegedi autósélet vezetői, köztük 
dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy is. mint a 
Délvidéki Automobil Klub elnöke. A vendége-
ket dr. Somogyi Szilveszter polgármester üdvö-
zölte rövid pohárköszöntő jében, utána Paul Dn-
chaine. az A. I. T. fótitkára mondott beszédet. 
Wimmer Fülöp kamarai elnök pohárköszöntő-
jében a transverzális autóut közgazdasági je-
lentőségét emelte ki, Gömöry Laime külügymi-
niszteri osztálytanácsos, Pavlovié* Milos a sza-
badkai autóklub elnöke. Kirchknopf Ernó, a 
Magyar Touring Klub fótitkára. Arnold Spitzer 
nz osztrák Touring Klub elnöke, végül Kari 
Schröder, a német .Touring klub elnöke mon-
dott köszöntőt Magyarországra és Szegedre. 

A hangulatos vacsorán Fichtner Sándor ze-
neigazgató vezényletével a katonazenekar ope-
rarészleteket adott elő. 

Pénteken délelőtt féltíz órai kezdettel az 

autósok megbeszélést tartanak a városháza 
közgyűlési termében az autóul szegedi szaka, 
szánal; kiépi'ése és beikXdása ű-gf-cn A meg-

beszélés nyilvános lesz, azon tehát az érdek-

lődők is megjelenhetnek. 

Dfnyés Ferenc festőmiivészt 
csütörtökön szabadlábra helyezték 

(A Dél magyar ország munkatársától.) Dinyés 
Ferenc festőművészt, akit hónapokkal ezelőtt 
a Füssy-ié\e szervezkedéssel kapcsolatban 
tartóztatlak le, esülörtöktin szabadlábra he. 
lyeztik. 

Dinyés Ferenc négy társával junius 20-án 
került letartóztatásba. A szervezkedéssel gya. 
nusilotlal at Budapestre szállüoiíáL, u»ci«. 
\t)lt a gyanú, hogy egy ottani szervezkedéssel 
állanak ósszrköttelésben. Ez az oldala azonban 
az ügynek tisztázódott és Füssyéket visszakí-
sérték Szegedre. Dinyés Ferencre — aki ál-
landóan hangoztatta, hogy semmi része sincs 
az ügyben — a lelartóztatás annyira hatott, 
hogy visszakapta háborúban szerzett súlyos 

ide-L.:)'.- •'- í »i»régenvédője, dr. Burger 
Béla utján szabadlábra helyezését kérle, Sú-
lyos egészségi állapotára hivatkozva. A vizs. 
gálát igazolta Dinyés kérelmét, áiire az ügyész-
ség nem emelt kifogást a szabadlábrahelyezés 
ellen annr'l is inkább, mert Dhrvés szerepe 
az üRvhen ecésaen reeltfly telenlőséefinek lát-
szik. Csütörtökön clélőtt arután elrendelték 
Dinyés szabadlábrabelgezését. A frs'Smü. 
vész még a délalán folyamán elhamjta a 
bórt Onkór házat. 

Értesülésünk szerint az ügyészség nemso-
kára elkészíti a vádiratot és a törvényszék 
esetleg már október folyamán letárgyalja az 
ügyet 

Az fparostanonciskola tanárnői 
A polgármester visszavonta határozatát — Heti két—két éráért havi S—10 pengő 

(A DéimaVUarorstdg munkatársától.') Nagy m?g-

üt kqj.es t keltett városszerte az a határozat, amely 
máról-holnapra megszűntette a női iparostanonc 
iskolánál alkalmazott óraadó tanerők további al-
kalmazását és ezzel többek közölt tíz o'van egye-
temet végzett fiatal tanárnőt és tanítónőt fosz-
tott mee állásától, aki ezekből az óradijakból tar-
totta fenn magát és több esetben a családját is. 
A máróL-holnapra állástalanná tett nők maximáiis 
jövedelme az iskolaév hónapjaiban 50 pengő volt. 
\ polcármester ugv rendelkezett, hogy az iparos-
tanonciskolába három rendszeres váro*i tanítónőt 
helyezett át. akiknek a munkájával kívánta feles-
legessé lenni az eddigi óraadók működését. 

A határozatot — mint emlékezetes — a községi 
'Nkolaszék törvénytelennek é* jogtalannak minósi-
'ftfe, miután megállapította, hogy az iparostanonc-
iskolába csak az iskola felügyelő bizottsága ne\ez-
het ki tanerőket és az iparostanonciskola fel-
ügyelő hatósága a polgármesteri határozattal el-
mozdított óraadókat bárom évre bi:ta m"(7 17 fani. 
' ebből a három évből pedig még csak egy 
tett ej DP megállapította az iskolaszék azt is, 
bogy » határozat nem szolgálja az indokolásban 
megjelöl» célt. a takarékosságot, niert azok után a 
tanitók u'án. akiket a város" nem osztálytanítóra 
alkalmaz, államsegély rw»m jár és így az illet-
mények túlnyomó részét az állam helvett a város-
nak UZ *negfi2etnie. 

A tan.'elügy-. jséc viszont azt állapította meg, 
hogy a női iparatanondskoláhoi beosztott három 
Uaitónő munkaerejére . J;őtségi iskolákba"*  , s  

«ükség van azokai <s tan'iás zavartalanság in:ik 
veszélyeztetése nélku- nem nélkülözhetik a* isko-
'ák, legfeljebb akkor, ha heivctteseket alkjlmaz * 
város. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, aki sza-
badságon volt, mikor a kérdéses határozat meg-
jelent, most visszavonta a határozatot, illetve an-
nak végrehajtását az óraadó tanárnak három évre 
seótó megbízatásának idejére felfüggesztette 'és 
ugy rendelkezett, hogy a női Iparostanonciskolá-
ban at Idén is ezek a* óraadók tA«s<U( el a tani-
lásf, de. redukált árasaimmal. Eddig, az elmúlt 
tanévben, a tanárnőkre heti nyolc óra jutott, 
most. a polgármester uj rendelkezése alapján csak 
heti két óra /«/, ami azt jelenti, hogy megkeres-
hetnek havi munkájukkal — nyolc-tíz pengőt. 

'Belvárosi Mosl 
fenlek, szombat, vasárnap 
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Iskola és Intézeti 
harisnyák, 
kötöttáruk 
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A gedól villamosvonal 
meghosszabbítása 

(A Détimag'farotiság munkatársától.) Hat évvel 
eaeíótt, araikor a Szegedi Kóiuti Vaspálya Bt. 
véférvéuvesen beszüntette as ujszegedi villamos-
vonalat, a közgyűlés ehez csak azzal a feltétellel 
adU meg az engedélyt, hogy • vállalat kötele* 
a beszűntetett 1300 métere« vonal helyett hasonló 
hosszú vonalszakaszt építeni a város más részeiben. 
1928-ban arra kötelezte a közgyűlés a vállalatot, 
hogy kötelezettségének terhére a t^dól vonalat 
hosszabba meg a körtöltésig. Az aj vonalsza-
kasz kiépítése azonban nem történt meg. A mult 
évben a város felszólította a vállalatot « vonal 
kiépítésére, most a villamosvasút Igazgatósíp be-
adványt intézett a polgármesterhez és hivatkozva 
a gazdasági "álságra, az üzem egyre csökkenő 
forgalmára, huladékot kért A polgármester nem 
járóit hozzá a haladék megadásához, felszólította 
a vállalatot, áogy a vonalszakasz épité*ét leg-
később n f6v8 ép ta"assán kezáfe mM, mart erre 
a vonrra a SSomogyi-telep és Fodor-telep lakos-
ságának nagy szüksége van. 

Egy nap története: 
topott, elfogták és azonnal 

elítélték 
(A Détmagyaronzáq munkatársától.) Bartucz 

János kisteleki napszámost már többször megbün-
tetlek különböző bűncselekmények miatt A nap-
számos csütörtökön reggel nfnnkaadója fiától el-
lopott egy aranyórát lánccal. A lopás után bo-
tért a kocsmába, ahol két alvó részeget talált. 
Ezektö« fs pénzt, órát, láncot lopott. A lopások 
után egy órfvsl már elfogták a csendőrök, akik 
még a délelőtt folyamán beszállították a szegedi 
ügyészségre. A törvényházéi Egyszerűsítéséről szóló 
törvény értelmében a teljes beismerésben lévő 
Bartucz Jánost ár. Mtftdluffy István ügyész azon-
nal dr. Berzt árpád törvényszéki biró elé állította. 

A vádat az ügyész élőszóval terjesztette elő. 
Bartucz János beismerte a lopásokat, mire a bíró-
ság halhónapi börtönre Ítélte. Eszel Bartucz re-
kordot javított, mert még aen történt meg ed-
dig. hogy a lolvajt, a lopás napján már fogerősen 
el is Ítélték vo'na. 

Gírnbös Gyula megsértése miatt 
elitéltek egy rokkantat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Gömöry-fanácsa érdekes ügyben ítél-
kezett csütörtökön. Hajnal Miklós 40 esztendős 
mezőkovácsházai tisztvisel« került a biróság elé. 
az figvészség vádja alapján, felhatalmazásra ül-
dözendő rágalmazás és becsületsértéssel vádolva, 
ir.elyet a hadsereg, illetve Gömbös Gyute had-
ügyminiszter sérelmére követett el. Hajnal Mik-
lós hetekkel ezelőtt, többedmagával az egvik ne-
zökovársházsi kocsmában idogált. Eközben 6zó 
került a politikáról, a hsdseregről és magiról a 
hadügyminiszterről is Hajnal Miklós a beszélge-
tés során reprodukálhatatlan kifejezéssel Illette 
Gömbös Gyulát és rágalmazó kijelentést tett a 
hadseregre nézve is. 

A csütórtckl tárgyaláson s tisztviselő elmon-
dotta. hc.̂ j" a korsm-i beszélgetős alkalmával 
nagyon ittas volt, ugy, hogy nem tudja, mit be-
szélt. Ekartfi. fcogy a hábortihan megrokkant cs 
azóta idegbeteg. A bíróság ¿0 pengő pénzbünte-
tésre itélte H.ijrualt. A tőrvényszék enyhítő kő-
rülménynek vette ittasságát és azt a kö:ülmrnyt. 
hogy nagvfuiu rokl. 'ntságánál fogvi az idegbaj 
határán mozog Az ítélet jogerős. 


