
t DÉL M A G Y A R O R S Z Á G 1933 augusztus 23. 

A Szegedi Hét hírei 
A szegedi postaigazgatóság az ünnepi hét tar-

tamára augusztus 26-tól szeptember 3-ig 
Honvéd-téri központtal alkalmi postahivatalt 
állit fel. A kiállítási postahivatal közönséges 
csomagokat és levélküldeményeket vesz fel, 
postai értékcikkeket árusit, táviratokat továb-
bit és nyilvános távbeszélgetéseket bonyolít le. 

A Szegedi Autófuvarozók Egyesülete a Szegedi 
Hét alatt a következő tarifát állapította meg: Kis-
taxt reggel 6 órától este lt-ig legfeljebb három 
személy után az első ezerméiter alapdija 65 fillér, 
minden további 500 méter 20 fillér. Várakozási idő 
dija 6 percenk int 20 fillér. Három személynél töb-
bet egyszerre fuvarozni tilos. Karonfllő gyermek 
nem tekinthető külön személynek. Kistaxi este 11 

•órától reggel 6-ig az első 850 méteren 65 fillér, 
minden további 425 méter 20 fillér, várakozás 6 
percenkint 20 fillér. Nagytaxinál az alapdij szintén 
65 fillér, minden további 500 méter 25 fillér, vára-
kozási dij fi percenkint 25 fillér. Éjjel az első 850 
méter 65 fillér, minden további 425 méter 25 fil-
lér, várakozási dij 25 fillér. Egyszerre ötnél több 
wemélvt fuvarozni tilos. 

Egyik legérdekesebb kiállítás a képzőművé-
szeti és grafikai kiállítás lesz. A kiállításon 
/észtvesznek a szegedi művészek olyan alkotá-
sai, amelyek legméltóbban reprezentálják a 
város képzőművészetét. A kiállított anyag 250 
—300.000 pengőt képvisel. A kiállító művészek 
száma 15, akik körülbelül 200 darab műalko-
tással jelennek meg a közönség előtt. Nyilassy 
Sándornak a Kass halljában külön terme lesz. 
A képzőművészeti kiállítás helyisége a Kass-
szálló nagyterme, hallja és sakkterme. 

Sportünnepély 
A Szegedi Héten a szegedi testnevelés fej-

lettségét is bemutatják egy sportünnepély ke-
retében, amelyen a különféle sportágak szere-
pelnek. Az ünnepélyt szeptember 3-án, vasár-
nap délután a SzAK ujszegedi pályáján az 
alábbi műsorral tart ják meg: 

Az összes résztvevők felvonulása. Szabad-
gyakorlatok. Zenére bemutatja 1200 levente. Az 
.ti«óvárosi. Klebelsherg-telrpi. Kecskés-telepi és 
nagyszéksósi elemi iskolák bemutató gyakor-
latai. Talajtorna. Férfi és női csapat bemuta-
tója. Szertorna (korlát, nyújtó, gyűrű és ló"). 
100 m. és 400 m. futás és magasugrás. Box és 
birkózás. 

Auíószenfelés 
A Szegedi Hét keretében szeptember 2-án 

délelőtt (előreláthatólag 12 órakor) gépkocsi-

szentelést rendeznek- Azok a gépkocsítulajdo-

nosok, akik e szentelésen résztvenni óhajtanak, 

szándékukat jelentsék be 29-lg a DAC. titkár-

ságának (Kálvária-ut 11. sz., telefon: 39-00.). 

Lakberendezési vásár 
A szegedi Lakberendezési Vásár területén 

megindult a mozgalmas élet. A vásárra jelent-
kezettek megkezdték az áruk beszállítását és 
megkezdődtek a dekorációs munkálatok is. 25-
én délig elkészülnek a vásár berendezésével és 
délután 5 órakor a vásárrendező bizottság saj-
tóbrmutató keretében adja át a vásárt az ipar-
testület vezetőségének. Utána 6 órakor a vásár 
ünnepélyes megnyitása kezdődik. 

Gyümölcs-, szőlő- és borkiállítás 
Szegeden 

Megirtuk már, hogy a Szegedvidéki Gyü-
mölcstermelők Egyesülete augusztus 26-tól 
szeptember 3-ig tartja első nagy gyümölcs-, 
szőlő- és borkiállítását. Ennek a kiállításnak 
nemcsak az a célja, hogv bemutassa n gazdák 
által termelt gyümölcsféleségeket, hanem rá 
kíván mutatni arra is, hogy a fajták helyes 
megválasztásával, rendszeres és tudatos gyü-
mölcsfaápolással még ma is jövedelmező a 
gyümölcstermelés. Ezzel kapcsolatban a kiállí-
tás propaganda lesz a szegedvidéki gyümölcs, 
szőlő és bor belföldi és külföldi elhelyezésére 
és a kiállitás vezetősége mindent megtett, hogy 
a magyar gyümölcs, különösen a szegedvidéki 
gyümölcs részéra uj piacokat kutasson fel. 

Az eddig beérkezett jelentkezési lapokból 
már megállapítható a kiállítás szokatlan nagy-
sága ós előreláthatólag a honvédlaktanya ki-
állítás céljaira kicsinek bizonyul. Ezért a kiál-
litás vezetősége ugy intézkedett, hogy a borki -
állítást és a borkóstolást a bonvédlaktanya 

szomszédságában levő Astória-gyár helyiségé-
ben rendezi meg. . . 

A kiállítás keretében az Alföldkutató Bízott-
ság értékes és gazdag grafikonokkal és szemlél-
tető domborművű tudományos tanyakiállitásá-
val vesz részt. Előrelátható nagy érdeklődést 
fog kelteni az ország összes nevesebb hybridör-
jeinek színes és gazdag kiállítása. 

A kiállítás egész tartama alatt állandó bor-
kóstolás lesz cigány- és katonazene mellett. A 
bort magyarruhás urileányok szolgálják ki és 
minden pohár bor mellé egy pogácsát, vagy 
más sós süteményt adnak. 

A kiállítás anyagának díjazására a földmű-
velésügyi minisztérium két arany, öt ezüst és 
hat bronzérmet, Szeged város öt nagydíját, 
az Országos Gyümölcstermelők Egyesületénele 

50 elismerő oklevelét, a Szegedvidéki Gyümölcs-
termelők Egyesületének öt I. osztályú, tiz I I . 
osztályú dija és számos II I . osztályú diját oszt-
ják ki. 

Szegedi kapu az Alföldi Mező-
gazdasági Intézet íelepén 

Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet növénv-
kisérleti telepének bejáratánál, a rekonstrukció 
emlékére, díszes kaput építettek. Az impozáns 
kivitelű kapu művészi terveit T a r d o s -
T a u s z i g Ármin mérnök készítette és ennek 
alapján szegedi iparosok végezték el a munkát. 
A kapunak „Szegedi Kapu" lesz az elnevezése 
és csütörtökön délelőtt 11 órakor avatják fel. 

Egyesztendei börtönre ítélték a rabló cigányleányt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 

héttel ezelőtt vakmerő rablást követett el a 
Rothermere-telepen F e r k o v í c s Rozál cson-
grádi cjgányleány. Betört S z é c s y György 
adókezelő kamrájába és onnan élelmiszereket 
lopott el. Épen távozóban volt, amikor Szé-
csynével szembetalálkozott. A cigánylány me-
nekülni igyekezett és menekülés közben ököl-
lel leütötte Szécsyné kezét, aki eléje állott, hogy 
megfogja. Ferkovícs Rozál kiszabadította ma-
gát Szécsyné kezéből és futásnak eredt, azon-
ban nemsokára egy honvédtiszthelyettes elfogta 
és átadta a rendőrnek. 

Ugyanezen a napon, ugyancsak lopás miatt 
elfogták féltestvérét, S á r k ö z i Istvánt is, aki 
ebben az időben Alsóvároson követett el ékszer-
lopást. Mindketten azt vallották, hogy azért 
jöttek Csongrádról Szegedre, hogy fogadják a 
Csillagbörtönből szabaduló apjukat. 

Sárközi Istvánt két nappal ezelőtt Ítélte el 
a törvényszék 1 esztendei börtönre. Ferkovics 
Rozál kedden került a törvényszék G ö m ö r y -
tanácsa elé rablás bűntettével vádolva. A ci-
gánylány kijelentette, hogy semmire sem em-
lékszik. Aznap a Mars-téren sétálgatott és várta 
a Csillagból szabaduló apját. Közben betért 
egy korcsmába, ahol alaposan beivott. Olyan 
ittas volt, hogy semmire sem emlékszik, arra 
sem, hogy a Mars-térről a Rothermere-telepre 
ment és arra sem, hogy ott rablást követett el. 
A kihallgatott tanuk ezzel szemben azt vallot-
ták, hogy a lány egyáltalán nem volt részeg, 
amit az is bizonyít, hogy be tudott hatolni az 
éléskamrába és a betörés elkövetése után me-
nekülni tudott. A biróság rablás bűntettében 
mondotta ki bűnösnek Ferkovics Rózáit és ezért 
1 esztendei börtönre Ítélte. 

II városi tisztviselők mellék-
foglalkozása 

(A Délmagyarország munkatársától-) A 
részvénytársaságokról és szövetkezetekről ké-
szült uj törvény alapján felülvizsgálják a 
köztisztviselők mellékfoglalkozását. Erre vo-
natkozik az a leirat is, amelyet a belügymi-
niszter kedden küldött le a városhoz. Felhívja 
a leiratban a miniszter a polgármestert, hogy 
közölje azoknak a városi tisztviselőknek a név-
sorát, akik szövetkezeteknél, vagy részvény-
társaságoknál felügyelőbizottsági, ügyvezetői, 
igazgatósági, illetőleg más érdekeltségi vi-
szonyban vannak. Közölni kell azt is, hogy a 
mellékfoglalkozás milyen javadalmazással jár 
és milyen érdekeket szolgál. 

A miniszter leiratához képest dr. P á 1 f y 
József polgármesterhelyettes kedden utasítot-
ta a hivatalok és üzemek vezetőit, hogy záros 
határidőn belül írják össze azoknak a tisztvi-
selőknek a névsorát, akik részvénytársaságok-* 
nál vagy szövetkezeteknél vannak érdekelve. 
Eddig a közgyűlés adta meg az engedélyt ah-
hoz, hogy városi tisztviselő valahol mellékfog-
lalkozást vállalhasson, ezután azonban a mi-
nisztertanács dönt az ilyen esetekben, sőt visz-
szamenőlegesen a már kiadott engedélyeket is 
felülvizsgálja. 

Jlsz olvasó rovata 
Eleíveszélyes kerékpárversenyek 

Igen tisztelt Főszerkesztő Url Szíveskedjék 
alábbi közérdekű soraimnak b. lapjában helyet 
adni. 

A közrendészeti kórház előtt húzódó gyalog-
utat, — amely még nemreg esős időben sár-
tenger volt — sok huza-vona után végre sala-
kozással használhatóvá tették. Sajnos, a ren-
des uccai forgalom szempontjából nincs nagy 
jelentősége a salakozásnak, mert a kerékpáro-
sok naponkint versenyeket rendeznek az utorv 
és száguldásukkal a közlekedést életveszélyes-
se teszik. Az illetékesek gondoskodhatnának 
róla, hogy ezen az igen forgalmas útszakaszon 
megszűnjenek a kerékpárversenyek. Soraim 
közlését megköszönve, maradtam, kiváló tisz-
telettel (Aláírás). 

Halálosvégű verekedés 
a kondoros! tanyák között 

Kecskemét, augusztus 22. Tegnap a déli órák-

ban halálosvégü verekedés volt a kondorost ta-

nyák között. JBankó Pál 26 éves Kondorosi ha-

tár 161. számú tanyán lakó földműves gyerme-

kei miatt szóváltásba keveredett tanya szom-

szédjával, Leslyán János földművessel. A szó-

váltás, amely még a dűlőúton kezdődött, Les-

tyán tanyája udvarán véres verekedéssé fajult. 

Bankó Pál a segítségére siető György és János 

nevű bátyjaival zsebkéssel, vasvillával támadt 

Lestyánra, aki szintén vasvillával védekezett. 

A veszekedés közben Bankó Pál Lestyánt zseb-

késével négyszer megszúrta, aki még a hely-

színen kiszenvedett. 

A csendőrség Bankó Pált elfogta és az ille-

tékes ügyészségnek átadta, mig a másik kettő 

ellen a feljelentést megtette. 

SzsnzAciós ár-sitás! REKLÁM 
Fiu és gyermek joppék . . P 2'50-től 
Férfi vászon „ • . , 4'— „ 

„ mosó öltönyök , . . » 8.— „ 
„ szövet * • . . * 18*— „ 

Tiroli nadrágok 2*— „ 
Hubertus kabátok . . . . . 8*— „ 
Gummi köpenyek . • . . „ 10.— „ 

Cserkészfelszerelési cikkek 
Vadász- és motor-sport cikkek 

Legjutányosabban l 
M é r t é k u t á n i o s z t á l y : 

Mosó öltönyök P 24"— -tői 
Szövet saceó öltönyök . . „ 60'— „ 
a legfinomabb minlsftgig. Nagy »álwrtik! 
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iXIauzál tér. 


