
1933 iunius 10. D É L M A G Y A R O R S Z A G 3 

A szegedi egyetem védelme 
A főispán és a polgármester tárgyalása — Junius végén lesz a bajai 

installáció 

(A Délmaqyarorszáq munkatársától.) Bárá-
nyi Tibor főispán, aki mintegy két Iiét'el ez-
előtt megbetegedett és betegsege miatt bájai 
installációját el kellett halasztani, most már 
egészen jól érzi magát. A nap legnagyobb ré-
szét ágyon kivül tölti, de hivatalát még nem 
foglalhatja el, mert orvosai tanácsára néhány 
napot még pihennie kell. A jövő héten azonban 
— értesülésünk szerint — ismét átveszi hiva-
talát. Egyelőre lakásán intézi a sürgősebb 
ügyeket, titkárai, dr. Ketter Tibor tb. tanács-
nok és báró Tunkl Tamás naponta felkeresik 
és részletesen referálnak az elintézésre váró 
ügyekről. 

A főispán betegsége alatt is élénken figyelte 
az eseményeket és érdeklődött minden iránt, 
ami Szegeden történt. Különösen sokat foglal-
kozott az egyetemet fenyegető veszedelemmel. 
A főispán nénteken délben telefonon felhívta 
a polgármestert, akivel hosszasabban tárgyalt 

EGY HALÁSZ ÉS KÉT 
VIGYÁZ A 

(A Délmagyarország munkatársától.) Amiért 
esztendők óta hiába harcol i tiszai fürdőzés 
barátainak hatalmas tábora, most végre tel-
jesedett: a város hatósága felfogadott néhány 
embert, akik azt a megbízást kapták, hogy a 
fürdési szezonban vigyázzanak a Tisza po-
tyautasaira, fogdossanak ki mindent a vizből, 
ami alkalmas arra, hogy elriassza a fürdőző-
ket, vagy az egészséget veszélyeztesse. 

A hatóságilag megszervezett különítmény 
három emberből áll, egy halászból és két sír-
ásóból. A halásznak az lesz a kötelessége, liogv 
a Maros torkolatánál vigyázzon a vizre saját 
csónakján való állandó cirkálás közben, fog-
dossa el a viz hátán uszó tetemeket és vigye ki 
azokat a nart alkalmas részére. Megbízatása 

{"unius 15-én kezdődik és augusztus 15-ig tart. 
léggel hét órakor a helyén kell lennie és este 

hét óra előtt nem hagyhatja el a vizet. Mun-
kájáért napi három pengőt kap. Az elől járósá-
gi ügyosztály ellenőrzi ténykedését és a hiva-

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Néhány hónappal ezelőtt Jásznagykunszolnok 

vármegye törvényhatósága feliratban kérte a 

kormányt, hogy a kényszeregyességi eljárást 
vezesse be a mezőgazdasági üzemek körébe is. 
A felirati kérelemhez egymásután csatlakoztak 
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Szombat este nagy 
terrasz-megnyitó 

Virág-ünnepély 
a 

Kass Kávéházban 

Tánc 
este 10 órától, reggel 4 óráig 

Szerpentin és vfrágcsaía 
Hangulatos mókák soi 

|A szerpentint és virágot a ház díjtalanul adja! Q 

az egyetemi problémáról, érdeklődött r.z iránt, 
hogy történtek-e kísérletek a kultuszminisz-
ternél a szegedi érdekek biztosítására. 

A polgármester részletesen tájékoztatta a 
főispánt a helyzetről, elmondotta, hogy a vá-
ros hatósága állandó érintkezést tart fenn az 
egyetemi hatóságokkal, hogy szükség esetén 
közösen tehessenek meg minden intézkedést. 
Bárányi főispán azt közölte a polgármester-
rel, hogy a jövő héten, ha egészsége teljesen 
helyreáll és az orvosok engedélyt adnak rá, 
felutazik Budapestre és a kormánypárt vezető 
politikusait meg fogja győzni minden olyan 
terv abszurditásáról, amely a szegedi egyetem 
integritását a legcsekélyebb mértékben is sért-
heti. 

Itt emiitjük meg, hogy Bárányi Tibor fő-
.ispán bajai installációját valószínűleg husza-
dika után néhány nappal tartják meg. 

SÍRÁSÓ 
TISZA TISZTASÁGÁRA 

tal vezetője felhatalmazást kapott a polgármes-
tertől arra, hogy abban az esetten, ha csak 
egyetlen állati tetemet szalajt el, azonnali ha-
tállyal elbocsájthatja a halászt és helyette 
mást alkalmazhat. 

Felfogadtak két sirásó napszámost is napi 
két pengő fizetéssel. Ezek szintén a Maros 
torkolatánál állomásoznak, de a szárazon, fi-
gyelik a vizet, nagyobb forgalom esetén se-
gítenek a halásznak és a partra dobott tete-
mek elásásáról gondoskodnak. 

A három ember fizetésére a fürdőszezon két 
hónapja alatt közel ötszáz pengő kell. Erre a 
városi költségvetésben nincs fedezet. A kérdést 
ugv oldották meg, hogv a költségeket felosz-
tották a tiszapartí fürdők és csónakházak kö-
zött, még pedig a használati partrész hosszu-
ságának arányában. Egy-egy csónakházra, il-
letve fürdőre 12—28 pengő költségrész esik a 
szezonban. 

a törvényhatóságok és most készítette el Csa-

nád-Arad-Torontál vármegye is feliratát. 

A felirat egyidejűleg egy konkrét kérelmet 

is terjeszt a kormány elé és a mcl;ói, torontáli 
községek gazdái számára különös segítséget 
kér. Bámutat arra, hogy Deszk községben 

1928-ban parcellázták a 4982 holdas Gerliczy-

birtokot, amelyből 250 gazda vásárolt kisebb-

nagyobb parcellákat, holdankint 1500—2400 

pengős áron. Ennek a vételárnak az előterem-

téséhez kölcsönt kaptak, amely 40—60 száza-

lékban terhelte meg az ingatlant. A buza ára 

akkor 35 pengő volt s a mostanig bekövetke-

zett árcsökkenések az eredeti kölcsönterheket 

100 százalékon felülivé emelték. Ezeknek a 

jóhiszeműen tönkrement birtokosoknak az ér-

dekében a felirat a miniszterelnök közbelépé-
sét kéri és azt, hogy valamilyen megoldási 

eszköz igénybevételével akadályozza meg 

ezeknek a családoknak teljes tönkremenését és 

pusztulását. 

Megmérgezte magát 
egy müncheni szociáldemokrata 

képviselő 
München, junius 9. Pfülf Antónia szociálde-

mokrata birodalmi gyűliji kipvise'ínő altató-
szerrel megmérgezte magát, meghalt. Megál-
lapitották, hogy öngyilKossáyot követett el. 

Gömbös 
a titkos választójogról 

Budapest, junius 9. Miskolc közgyűlése — 
mint emlékezetes — feliratot intézett a kép-
viselőházhoz és a felsőházhoz a titkos válasz-
tójog bevezetése érdekében. A feliratra most 
érkezett Miskolcra a miniszterelnök válasza, 
amely a következőképen szól: 

„Amint azt a vezetésem alatt álló miniszté-
riumnak a képviselőházban és a felsőházban 
történt bemutatkozása alkalmával és azóta is 
többször kijelentettem, a választójog kérdésé-
ben a kormány a titkosság elvi álláspontján 
áll. Most is megismétlem azt az akaratomat, 
hogy minden maqyar ember szabadon nyilvá-
nítsa politikai véleményét és a választásokon 
csak saját lelkiismeretére hallgatva adja le 
szavazatát. A titkos szavazáson alapuló vá-
lasztójogi reform megalkotása ügyében a szük-
séges intézkedéseket már folyam Vba tettein és 
mihelyt a törvénytervezet ellcéstüi, azt azon • 
nal még ennek az országgyűlésnek a tartann 
alatt a törvényhozás elé ioaom terieszteri. 
Gömbös s. k." 

Négyévi fegyházra Ítélték 
a vecsési postarablás egyik 

tettesét 
Budapest, junius 9. A pestvidéki törvény-

szék penteken tárgyalta a vecsési postarabló, 
Schailly Sándor újpesti ékszerész bűnügyét. 
Mint ismeretes, Schailly Máté István nevű tár-
sával tört be a postahivatalba, majd Máté 
agyonlőtte az őket csendőrökkel együtt meg-
lepő Kiss Kálmánt. Virág Péter csendőr Má-
téra lőtt, aki szintén meghalt. 

Schailly elmondotta a tárgyaláson, hogy Má-
téval a fegyházban ismerkedett össze, később 
maga mellé vette ékszerüzletébe és amikor az 
üzlet rosszul ment, Máté vette őt rá a postahi-
vatal kirablására. Schailly aprólékosan mon-
dotta el a történteket és a "kezdeményezést min-
denben társára igyekezett hárítani. 

A törvényszék a tanúkihallgatások és perbe-
szédek elhangzása után Schaillyt lopás bűn-
tettének kísérletében mondotta ki bűnösnek és 
négyévi feqyházra Ítélte. 

Kerékpáron 
Husztról — Szegeden át — 

Kisázsiába 
(A Délmaqyarország munkatársától.) Pénte-

ken reggel öt, csomagokkal megrakott biciklis 
fiatalember haladt keresztül Szegeden Szerbi* 
felé. A kerékpárosok egyforma sapkát visel-
tek, rajta kék-fehér szalaggal. A biciklisták 
elmondották a kíváncsiskodóknak, hogy a cseh 
megszállott területen lévő Husztról valók é$ 
Magyarországon, Szerbián át igyekeznek Kis-
ázsiába. Végcéljuk Palesztina es az a tervük, 
hogy Palesztinában keresnek maguknak elhe-
lyezkedést, tekintettel arra, hogy otthon nem 
sikerült semmihez sem hozzáfogniok. Vala-
mennyien kereskedők. Palesztinában földmű-
veléssel kívánnak foglalkozni és erre mar meg 
is szerezték az előképzettséget az egyik huszt-
környéki gazdaságban. Fáradtságos uljuk 
több hétig tart. 

i M O Z I - j 
Ma játszik 

Belvárosi 
atolj&ra 

Paál Job 
a világhirü magyar riporter ér-
dekfeszítő felolvasásával, egész 
előadást betöltő 

FOX varázs-szőnyegen 
Mussolini 

Csodálatos Itáliája 
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Csanádmegye a kormánytól kér segítséget 
a Gerliczy-birtok parcellatulajdonosai számára 


