
T933 április 29. D É L M A G / A R O R S Z A G 5 

oicsó, szép és tartós a ' a F s h a r i s n y a fényesben és 
mattban szava-
tosság mellett 

Pollák Testvéreknél 

Bárányi főiipén 
baiai initallációia 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bárá-
nyi Tibor főispán szerdán délután Bajára uta-
zott, hogy a megye és a város vezetőivel meg-
beszélje a főispáni installáció időpontját és 
részleteit. A főispán Bajáról Budapestre ment, 
ahonnan tegnap éjjel érkezett haza. 

Baján a főispánt dr. Szabovlyevits Dusán al-
ispán és Borbiró Ferenc polgármester fogadta. 
A főispán tiszteletére az alispán vacsorát 
adott, amelyen résztvettek a megye főtisztvi-
selői. Csütörtökön délelőtt Bárányi Tibor fel-
kereste hivatalában Szabovlyevits alispánt, aki-
vel részletesen letárgyalta a megye hivatalos 
dolgait, majd látogatást tett a megye főtisztvi-
selőinél. Ezután a városházán Borbiró polgár-
mestert kereste fel. A polgármester a vezető 
tisztviselők élén a városháza kapujában üdvö-
zölte Baja uj főispánját, akinek hivatalában 
hosszabb időt töltött, majd a város vezető tiszt-
viselőit látogatta meg. 

— Most voltam életemben először Baján — 
mondotta a Délmaqyarország munkatársának 
a főispán — és ugy a város, mint a megyei 
és a városi tisztviselők igen kellemes benyomást 
tetted rám. Ugy érziem, hogy Baján is megta-
lálom a város és a megye vezetőivel való leg-
szorosabb és legmegértőbb együttműködés le-
hetőségét. Az alispánnal és a polgármesterrel 
megbeszéltünk mindent, tárgyaltunk az instal-
láció kérdéséről is. Abban állapodtunk meg, 
hogy az installáció május 20-án, vagy 30-án 
lesz. Eredetig ugy volt. hogy azon megjelenik 
Gömbös Gyula miniszterelnök is, Budapesten 
azonban ugy értesültem, hogy a kormány-

lnök másirányu elfoglaltsága miatt nem utaz-
hat Bajára. Ott lesz azonban Kállay Miklós 
földművelésügyi miniszter, Sztranyavszky 
Sándor, az egységespárt elnöke és a képviselő-
ház sok tagja. 
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Kegyelmet Kapnak 
az elitélt angol mérnökök 

Moszkva, április 28. A két elitélt angol mér-
nök, MacDonald és Tomton május elsején va-
lószínűleg amnesztiát kap. Nagyobbszámu po-
litikai elitélt kap ezen a napon kegyelmet, va-
lószínűleg a két angol mérnök is elhagyhatja 
a fogházat. 

Uiabb felmentő Ítélet 
az OTI gyógyszerész-perében 

(A Délmagyarország munkatársától) Isme-
retes, hogy az OTI a mult év tavaszán ellen-
őriztette a szegedi gyógyszertárakat Az ellen-
őrzésnek az volt a célja, hogy megállapítsák: 
adnak-e a gyógyszertárak a felek kérelmére 
gyógyszer helyett piperecikkeket az orvosi re-
ceptre. Az ellenőrzés következménye az lett, 
hogy az OTI három bűnvádi feljelentést tett. A 
napokban beszámoltunk Borbély József gyógy-
szerész felmentéséről. Pénteken a másik két 
ügy került dr. Gaál István járásbiró elé. 

Baczonyi Kálmán, Juszt Frigyes gyógyszer-
tárának segédje és Halász Klára, a Zakár-
gyógyszertár segédje kerültek a bíróság elé. 
Az volt a vád ellenük, hogy OTI-receptre köl-

nivizet, illetve púdert szolgáltattak ki. A Juszt-
patikában egyizben még szappant is adtak. A 
vádlottak tagadták a bücselekmény elköveté-, 
sét. Kihallgatta a bíróság dr. Tököli szakdi}-. 
nokot, aki az ellenőrzést végezte két takarkÁ-
asszonnyal, ö is, a takaritóasszonyok is ter-
helő vallomást tettek. Az OTI ügyésze ezután 
a tanuként megidézett Juszt Frigyes gyógy-
szerész ellen is vádat emelt csalás miatt, mert 
az egyik takaritóasszony azt vallotta, hogy a 
szappant Jusztusz szolgáltatta ki. 

A biróság mind a három vádlottat felmen-
tette az ellene emelt vád alól és a költségek-
ben az OTI-t elmarasztalta. 
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W W) 7 A Szombat Rám. kafth. Péter vt. 
MOS a^Z* pj.ol Albertina. A nap kel 4 óra 48 
perckor, nyugszik 7 óra 08 perckor. 

SoirnsyMrflnyvtAr '-Aznapokon délelőtt ?fíl 
l-ig. délután 4 tői 7-lg, a Várost Mnzeum minden-
nap. vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-t<" fél 1-lg 
ran nyitva Folyóiratcsere kedden, csü1"rtökön, 
«7omhnton délntí fél 5-től fél 6-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Uj szegedi. Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-%), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— Tovább árad a Tisza. A Tisza áradása to-
vább tart. Az elmúlt két nap alatt a viz színe 
több, mint három méterrel emelkedett. Csü-
törtökön 402 centiméterre volt a null-pont fe-
lett, pénteken reggel már 466 centiméteres ma-
gassagot mutattak a vizmérők. Mivel a mellék-
folyókról is áradást jelentenek, Szegednél is 
további áradás várható. 

— Görög katolikus mise. Vasárnap délelőtt fél 
10 órakor a Lediner-téri kápolnában görög szer-
tartású katolikus szent misét mond dr. Toma 
László makói görög katolikus esperes-plébános 

— Báró Korányi Sándor előadása. A Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesü-
lete ma délután 6 órakor az egyetem aulájában 
(Dugonics-tér 13.), szabadegyetemi előadást 
tart Előad: dr. baró K o r á n y i Sándor, a bu-
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem ta-
nára ,.A belgyógyászat haladása az első és az 
utolsó diplomám elnyerése közt elmúlt idő 
alatt" címmel. Belépés díjtalan. 

— A Szegedi Cserkész Esperanto KÖT nagysza-
bású levelezési kiállítást rendez április 30-tól má-
jus 8-ig az iparos t a nemei sk ol ában. 

— Szociáldemokrata interpelláció. L á j e r 
Dezső törvényhatósági bizottsági tag pénteken 
ujabb interpellációt nyújtott be a szombati 
közgyűlés napirendjére. Interpellációjában a 
következőket mondja: „Van-e tudomása Pol-
gármester Unnak arról, hogy a Magyar Ken-
der és Lenipar Rt. ujszegedi üzemében a gyár 
vezetősége napi 11 órás munkaidő teljesítését 
rendelte el? A közgyűlés a nagy és leküzdhe-
tetlen munkanélküliségre való tekintettel ál-
lást foglalt a 40 órás munkahét bevezetése mel-
lett. Ezen határozat meghozatala óta a mun-
kanélküliség még emelkedett. A város közön-
sége nevezett részvénytársaságnak jelentékeny 
kedvezményeket nyújt, ha tehát minden más 
szempontot figyelmen kivül hagyunk is, csu-
pán ezalapon hajlandó-e Polgármester Ur 
közbelépni a törvényhatóság megbízásából ne-
vezett gvár vezetőségénél, hogy a heti mun-
kaidőt oly módon állapítsa még, ahogv ezt tt 
gazdasági viszonyok és munkanélküliség a 
közgyűlés határozatának megfelelően szüksé-
gessé teszi." 

— Holnap délelőtt 11 órakor lesz dr. Ee-án Er-
nőn é mogzásmüvészeti iskolájának előadása » 
színháziban. Jegyek 30 fillértől Mikszáth Kálmán-' 
ucca 4., II. emelet és a szinház napipali pénztárán 
nál. 

— Vay Kázmér ujrafelvételt kér. Budapest-
ről jelentik: Ismeretes, hogy a kúria V a y 
Kázmér volt miniszteri tanácsost megveszte-
getés vétsége miatt egy évi fogházra, Klausek 
Rezső népjóléti minisztériumi főtisztviselőt pe-
dig 8 hónapi fogházra ítélte. A kúria jogerős 
ítéletét a büntető lörvényszék ma délelőtt hir-
dette ki. Az ítélet kihirdetésén a vádlottak nem 
jelentek meg. Az Ítéletet a törvényszék a védők 
előtt olvasta fel. Vay Kázmér ujrafelvételt kér. 

— Előadás. A zsidó hitközség székházának 
dísztermébe vasárnap délutánra összehívott előadás 
a május 1-i gyüléstilalom miatt elmarad. Kodelka 
Sándorné májú« 3-án este fél 9 órakor tartja meg 
előadását. 
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