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FILLÉRES ÁRUFUVAROZÁS 
Gyűjtő forgalom Szeged—Budapest és viszont, 100 kg.-kint 1'90 pengőtől. Rendszeres forgalom Makó, Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes. 
Lebonyolítás Budapest—Szegedi viszonylatban 48 óra. Szállítás háztól—házig, áruk biztosítva. Tömegáru szállítások, u. m.: fa, szén, gabona, 

liszt olcsó díjtételek mellett kizárólag A T L A N T H SZál'ifáS! Vállalat, hajózási és teherauiófuvarozási osztálya utján eszközölhet. 

Központi iroda: Szened, Indóház >fér 2. Telefon 24-44. Budapesti iroda és gyfljtfiraktár: Ferenc József-hidnál, Dunagafli rakodó. Telefon C H S -

Az ősz eleién megkezdik 
az OTS-székház építését 

A pénzügyminiszter hozzáfárntt a szegedi építkezéshez 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester kedden délelőtt 
telefonértesítést kapott az Országos Társada-
lombiztosító Intézet központi igazgatóságától, 
hogy a szegedi OTl-székház építéséhez szük-
séges Összeget a pén-ügyminiszer biztosította 
és így az építkezés megkezdésének utolsó aka-
dálya is elhárult. A tervpályázatot, majd a ver-
senytárgyalást a legrövidebb időn belül kiirják 
és az építkezési munkát legkésőbb az ősz elején 
megkezdik. 

Az OTI-székház felépítéséért - mint ismere-
tes - esztendők óta harcol a város Néhan 
évvel ezelőtt, amikor az OT1 vezetősége elha-
tározta, hogy felépiti az uj székházat, a város 
anyagi áldozatokat is hozott érte A székház 
számára vásárolt Gizella-téri telken lebontot-

tak minden épületet és azóta ott üres gödör 
ékte'enkedik De ez éoítkezést még sem kezdték 
meg, az OTI pénze kö bén elogyott és hiába 
volt minden depuíá iózás, e^ész mostaná'g rem 
volt remény arra hogy belátható Időn belül 
megkezdjék Legutóbb Szegeden járt az OTI 
vezetőségének több tagja, köztük dr. Pap Géza 
államtitkár, az OTI vezérigazgatója és itt sze-
mélvesen meggyőződött a régi széképületben 
uralkodó állapotok tarthatatlanságáról A ve-
zetőség e-után elhatározta, hogy felépíti a szék-
házat. a pénzűgvminis-ter azonban sokáig vo-
nakodott a szükséres öss-eg engedélyezésétől. 
Most az OTI megkapta a pénzügyminiszteri 
engedélyt és így végre sor kerül az építke-
zésre. 

Külföldi tanulmányutamról eredeti exklusiv (aVQSZl IIlOdelllSOlIeWIAlMnal megérkeztem. 

üzletemben nagyon csinos kabátok már 2® pengőtől 
kaphatók, köztisztviselőknek készpénzáron részSetre is. 

P . R C I C H E R Z S I , Széchenyi tér 17. 

Nagyfontosságú tárgyalások 
a város 7 és félmilliós kölcsöne ügyében 

Ajánlat a kölcsönkStvények visszavásárlására 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város 
pénzügyi bizottságának legutóbbi ülésén, ami-
kor a gázgyái pénzek felhasználásáról folyt a 
vita. felmerült az a terv, hogy a város fize-sp 
vissza leomurvobb kö'-srncí mert erre most 
a rénzügyl vi1á:válsá kö etke é en e ez3 
alkalom 1 i álko ik. A bizottság hosszas vita 
után elhatá-ozta. hogy javasolja a tá-gy '.'sok 
megindítását és javasolja, hogy a város erre 
a célra megfelelő összeget tartalékol 0:1 a gáz-
gyári pénzekb'l 

A kérdése- kölcsön öss~ege körülbelül 

hét és félmillió pengő, 

amelyet a város egy külföldi bankháztól ve t 
fel és amelv hatalmas összeggel terheli már 
évek óta a város egyre kisebbre zs.'go o ió 
költségve ését. A kölcsfön kötvénveinek árfo-
lyama még évekkel ezelőtt a névérték egyötö-
dére esett vissza• Már akkoriban felmerült a 
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gondolat, hogy össze kellem vásárolni a város 
kölesönének megfelelő névértékű kötvenvmeny-
nylséget. Lejártakor ezzel a kötvénytömeggel 
fizethetné vissza a város a köbsönt, amelynek 
kamatul is vi~s n ériil-vfnek a kötvén .'tulajdo-
nos vá-os pénztárába A terv ki itele elé akkor 
elháríthatatlan akadályok merültek, e.ek l özött 
a legsulvosabb az volt, hogy 

a város nem tudott megfelelő összeget 
szerezni a kötvények összevásárlásához, 

de a tranzaklólro: a pénzügyi kormányzat rem 
járult volna ho :zá. 

A helyzet mos* lé^v-e en *"pg"áltozott és 
értesülésünk szerint most meq van a fizikai 
lehetősén is a pc'nzügyi művelet véqrehaltásá-
hoz: sőt 

a város az egyik budapesti nagy pénz-
intézettől konkrét ajánlatot kapott a 

tranzakció végreh? itására. 
( 

A bank értesítette a város hatóságát, hogy haj-
landó összevásárolni hét és félmillió pengő 
névértékű kölcsönkö'vényt 1,800000 penpőért, 
a névértéknek körülbelül hus'Onöt százalékáért, 
sőt szükség esetén arra is hajlandó, hogy az 
1,800.000 pengő felét kölcsönképen folyósítsa 
a városnak. 

Ebben az ügyben a hét végén 

nagyfontosságú tanácskozások kezdőd-
nek 

Budapesten a pen üg' minisztérium részvételé-
vel. Hir szerint a pénzügyminisztériumban meg 
van a hajlcnrlóság a tranzakció lebonYoliíásá-
r.ak elősegítésére. 

Ha a város ilyen módon visszafizetheti ezt 
a legnagyobb összegű és legdrágább kölcsö-
nét, jelentős könnyebb;*-eí bi.to.it háztar.ása 
számára, mert tartó _á;ai.rak több, mind egy-
harmad részétől megszabadítja. 

ítélet a szénapanama 
bűnügyében 

Lflhnsdorf Ferencet két és félévre ítélték 
Budapest, március 14. A törvényszék Hor-

i'dfft-tanácsa napokon keresztül zárt ajtók mö. 
gött tárgvalta Lühnsdorf Ferencnek és társai-
nak bün-erét, akik az úgynevezett szénapana-
ma miatt vontak felelősségre- A törvényszék 
Lühnsdorf Ferenrrt 16 rendbeli csalás bűntet-
tében mondotta ki bűnösnek és két és félévi 
fegyházra és ötévi hlvatntresztésrt, Koréb An-
talt mint felbujtót egyévi és háromhavi bör-
tönre, Toppiák Ferencet csalás bűntettéért és 
megvesztegetés bűntettéért nyolchónapi bör-
tönre és háromévi hivatalvesztésre ité'te Lühns-
dorf Ferencnét felmentette a törvénvszék a 
hitelsértés vádja alól. Lühnsdorf megnyugo-
dott, az ügyész, Koréb és Tonolák fellebbe-
zett. 

51 divatcipők 6 * 5 0 
Férfi cipők 8 " 5 0 
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H A - H A cipőáruház 
| Szeged, Kehemen ucca 12. 

Borzalmas 
halálos szerencsétlenség 
a dorozsmai malomban 

(A Délmagyarország munkatársától.') Kedden 
reggel halálos szerencsétlenség történt a do-
rozsma klste-mlo-itanvel ma'omban Itt dolgo-
zott Sinos Imréné 33 éves asszonv, aki munka-
közben. eddig még ki nem derített módon olyan 
közel ért a forgókerékhez, hogy az elkapta. 
A malomban levők borzalmas sikoltásra lettek 
figyelmesek. A gépe'ret azonnal leállították és 
kiszabadították a szerencsétlen mrnkásnőt. A 
kihívott orvos megállapította, hogy a forgó-
kerék borzalmasan összezúzta Siposnét. akinek 
eltörött a hátgerince, keze, lába és súlyos belső 
sérüléseket is szenvedett. Behozták a szegedi kli-
nikára. de segiten! nem lehetett rajta. Beszál-
lítása után néhány perccel meghalt. A vizs-
gálat megindult 

Kiváló minőségű 

olcsó 
selyem és kötött 

divatos blúzok 
Lusztig Imre 

harisnya, kötöttáru üzletében 
i 

Széchenyl-iér Z. 
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