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Házat vásárol az ipartestület 
a kiállítások és az Ipari vásárok számára 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ipari vásárok növekvő nagy sikere arra 
indította az illetékeseket, hogy állandó kiállí-
tási csarnok létesítésének a tervével foglalkoz-
zanak. Legújabban az ipartestület vezetősége 
azzal a tervvel foglalkozik, hogy házat vásárol 
a kiállítások céljaira. Már kiszemelték a meg-
vásárolandó épületet az Arany János-ucca 8. 
szám alatt. Ez a ház főkép azért volna célszerű, 
mert az ipartestületi székházzal határos. Az 
ipartestület egyik vezetőségi tagja tárgyalások-
ba kezdett a ház tulajdonosával. 

A házvásárlás ügyében az ipartestület elnök-
sége hétfőn délben tanácskozást tartott Kör-
mendy Mátvás elnöklésével. Az elnöki megbe-
szélés után Körmendy a következőket mondatta 
a Délmagyarország munkatársának: 

— Az elnökség elhatározta, hogy az Arany 
János-ucca 8. számú ház megvetelére nézve 
tárgyalásokat kezd a tulajdonossal. A szóba 
került össz?get azonban soknak találjuk, meg-
próbálunk oicsóbb árat elérni. Ha a megegyezés 
sikerül, akkor azt a jövő héten összeülő elöl-
járóság! értekezlet ele terjesztjük. Az elöljáró-
ság döntését az októberben mégtartandó rend-
kívüli körgvülés elé visszük és ha a köz?v"ilés 

is hozzájárul a házvételhez, akkor még ebben 
az évben megvásároljuk az épületet. 

— Ez az épület ideális volna kiállítások meg-
rendezésére. Ha a ház az ipartestület birtokába 
jut , akkor a nagytermet meg lehetne hosszab-
bítani legalább is mégegyszer akkorára, mint 
most. Itt rendezhetnénk a jövőben az ipari vá-
sárokat, az Arany János-uccai házban pedig ál-
landó lakberendezési vásárt nyitnánk. Az ipar-
testületi vásárokra két helyen volna bejárat, a 
Horváth Mihály-uccai kapun és az Arany János 
ucca felől. A tárgyalásokat az elnökség egyik 
tagja a naookban megkezdi és rövidesen eldől, 
hogy megveszi-e az épületet az ipartestület, 
vagy sem. 

Kijelentette még Körmendy, hogy a házvé-
telhez megfelelő pénzösszeggel rendelkezik az 
ipartestület, az átalakítás költségeit pedig más 
alapból kivániák fedezni. Számit arra az ipar-
testület, hogy a várostól is kapna támogatást. 
Ha a házvásárlás ügyében sikerül a megegye-
zés, akkor a jövő év elején hozzákezdenek az 
átalakítás munkájához és a tavaszi ipari vá-
sárt már a megnagyobbított díszteremben 
rendezik meg. 
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— A trianoni béke törvénybeiktatásának év-

fordulója. Október 13-án lesz a trianoni béke-
szerződés törvénybeiktatásának évfordulója. 
B á r d o s s Béla ny. főjegyző beadványt intézett 

a polgármesterhez és azt javasolta, hogy a szo-
morú évforduló alkalmából rendezzen a város 
gyászünnepélyt. A polgármester most értesí-
tette Bárdosst, hogy a város hatósága nem vál-
lalkozhatik az ünnepély megrendezesére, de azt 
ajánlja, hogy az ünnepélyt a Revíziós Liga sze-
gedi osztályával karöltve rendezzék meg. 

— A szeged—budapesti autóbuszok. Ismere-
tes, hogy a téli mentrendben a MA VART a 
harmadik gyorsvonatpár helyett rendszeres 
autóbuszjáratokat kiván beállítani Szeged és 
Budapest között. Az autóbuszok hetenkint há-
romszor, kedden, csütörtökön és szombaton 
közlekednek. Indulnak a budapesti Oktogon-
ról és a szegedi Tisza-szálló elől október 8-tól 
kezdve. A MA VART igazgatósága közölte a vá-
ros hatóságával, hogy az autóbuszjáratokat 
csak akkor indíthatja meg, ha a város teljes 
vámmentességet biztosit számukra, ha díjmen-
tesen gondoskodik férőhelyről és felügyeletről. 
A polgármester a hétfői tanácsülésen úgy ha-
tározott, hogy mindhárom kérelmet teljesiti, 
tehát a járatok megindításának nincs akadálya. 
Jól informált körben ugy tudják, hogy az au-
tóbusz 60 kilométeres átlagsebességgel fog ha-
ladni, kedvezményesen nem lehet rajta utaz-
ni. menetdija pedig a gyorsvonat 3. osztályá-
nak felel meg. 

— Az üres lakások adó ja. A Szegedi Háztu-
lajdonosok Egyesülete akciót indított a beval-
lás időpontjában üresen állott lakások ház-
adója ügyében. Az akció az egész országra ki-
ható eredménnyel járt. Dr. S i n g e r István, az 
egyesület ügyvezető igazgatója többizben eljárt 
az ügyben a pénzügyminiszternél, aki most 
körrendeletet bocsájtótt ki az ország összes 
pénzügyigazgatóságához. A körrendelet értel-
mében azoknál a háztulajdonosoknál, akiknek 
házában 1932. november 1-én bérhelyiség üre-
sen állott és az összes helyiség után kivetett 
adót megfellebbezték, a benyújtott fellebbezést 
ugy kell elintézni, hogy az üres lakások ház-
adóalapját aszerint kell megállapitani, ameny-
nyiért a tulajdonos 1932 november 1 után a 
helyiséget elsőizben bérbeadta. A Szegedi Ház-
tulajdonosok Egyesülete felhívja mindazokat 
a háztulajdonosokat, akiket a körrendelet 
érint, azonnal jelentsék be a városi adóhiva-
talnál, hogv az 1932 november 1-én üresen ál-
lott lakásokat 1932 november 1-ét követőleg 
elsőizbn kinek és mennyiért adták bérbe. 

— Vasárnap filléres vonat érkezik Szegedre 
Esztergomból. Október 8-án, vasárnap 9 óra 
59 perckor filléres gyorsvonat jön Esztergom-
ból körülbelül 1000 résztvevővel. A vendégek 
fogadtatásáról és kalauzolásáról az idegenfor-
galmi hivatal gondoskodik. A vonat vasárnap 
este 8 óra 37 perckor indul vissza Szeged-pá-
lyaudvarról. 

— Halálozás. Dr- S z é k e l y Vilmos ügyvéd 
hétfőn 72 éves korában csöndesen elhunyt. Szé-
kely Vilmos egyike volt a legidősebb szegedi 
ügyvédeknek. Elismert jogász és jó ember 
volt, akit széles körben szerettek és becsültek 
lelkiismeretességéért, közvetlen egyéniségéért. 

Régi szegedi családból származott, hosszabb 
ideig tagja volt az ügyvédi kamara választmá-
nyának. Az ismert idős ügyvéd az utóbbi idő-
ben már nem igen dolgozhatott, mert súlyos 
betegsége megviselte szervezetét, jó kedélye 
azonban egy pillanatra sem hagyta el. Halála 
őszinte mély részvétet keltett városszerte. Dr. 
Székely Vilmossal a régi szegedi ügyvédi kar 
egvik ismert, értékes tagja tünt el az élők so-
rából. A közelmúltban nalt meg a megszállott 
területen működő fivére. Halálát családja, ki-
terjedt rokonsága, széles baráti köre gyá-
szolja 

— 15-én megnyitnak a napközi otthonok. A 

szegedi óvónők azt a kérelmet terjesztették a 

polgármester elé, hogy rendelje el a nyári szü-

netben zárvatartott napközi otthonok megnyi-

tását. A polgármester ugy határozott, hogy a 

napközi otthonokat október 15-én nyittatja 

meg. A napközi otthonok számára az árvaház 

főz naponta 360 adag ebédet. 

— Bonyodalmak a város öröksége körül. A 
Tóth Péter házaspár 1916-ban végrendeletet 
készített és kétezer aranykoronát hagyomá-
nyozott a városi árvaházra, kétezer koronát a 
szegényházra. A végrendeletet özvegy Tóth 
Péterné mult évben bekövetkezett halála tette 
aktuálissá. A város nemrégen lépéseket tett, 
hogy a hagyatékból megkapja a két szociális 
intézmény számára hagyott összegeket, az örö-
kösök azonban kijelentették, hogy azt csak de-
valorizáíva adják ki, a kétezer korona mai ér-
téke csak 16 fillér és így a város öröksége ösz-
szesen 32 fillér. A város hatósága elhatározta, 
hogy abban az esetben, ha nem sikerül békés 
uton megegyeznie az örökösökkel, pört indit az 
árvaház és a szegénvház örökségének valorizá-
lásáért. 
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Megtekinthető a 9. sz. kirakatban. 

Halálos legényháboru 
Alsói anyán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfő-
re virradó é-szakán halálos verekedést rendez-
tek az egyik alsótanyai kocsmában. Éjfélfelé 
két társaság iddogált az asztaloknál. Az ittas 
legények összeszólalkoztak, amiből azután nagy 
verekedés támadt, a lámpát leverték, a sötét-
ségben előkerültek a kések, röpködtek a szó-
dásüvegek, a legények valóságos csatát vivtak. 
Körülbelül tiz percig tartott a csata Azalatt 
a kocsmáros rendőröket hozott, akiknek csak 
nagynehezen sikerült helyreállítani a rendet. A 
legényeket kituszkolták az udvarra és őrizetbe 
vették őket. 

Amikor & lámpát felgyújtották az ivóban, a 
földön egy eszméletlen legényre, Szűcs Mihály-
ra akadtak, aki több sebből vérzett. Orvost 
hívtak, de az orvos már nem tudott segíteni 
Szűcsön, rövidesen meghalt Megállapították, 
hogy három halálos késszurás érte a mellén. A 
legények tagadták, hogy ők szúrták volna meg 
Szűcsöt. A rendőrség azonban mind a négy 
embert őrizetben tartja. A nyomozás folyik 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 25.6 
C, a legalacsonyabb 10.0 £ A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 767.8 
mm, este 764.0 mm. A levegő páratartalma reggel 
81 százalék, délbea 55 százalék. A szél iránya dél-
keleti, erőssége 2—3. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Észak felől növekedő felhőzet, kissé élén-
kebb légáramlás, a nappali hőmérséklet csök-
kenése, északon esetleg kisebb záporesők. 

— Egyéves női kereskedelmi szak tanfolyam. A 
városi női felsőkereskedeimi iskolával kapcsolat-
ban elegendő jelentkezés esetén egyéves női ke-
reskedelmi szaktanfolyam nyilik. A tanfolyam kü-
lönösen nagy súlyt helyez a gép- és gyorsírásra. 
Jelentkezni lehet a női felső kereskedelmi iskola 
igazgatóságán! (Mérei-ucca 3.), ahol részletes fel-
világosítás nyerhető. 

— A városnak kefl előlegeznie a Klebelsberg-
emlékmü költségeit Gróf Klebelsberg Kuno 
emlékmüve, amelyet a fogadalmi templom ke-
reszthajójában állítanak föl, — mint ismere-
tes — az elkészített költségvetés szerint 22.000 
pengőbe fog kerülni. A költség felét az állam 
fizeti, a másik felét a város. Most olyan értesí-
tést kapott a polgármester, hogy az egész költ-
séget a városnak kell előlegeznie, mert a kor -
mány az államra eső részt csak később utal -
hatja ki. Kertész K. Róbert államtitkár 11-én 
érkezik Szegedre, hogy megbeszélje a sirem-
lék elkészitesének részleteit. 

— Nyugdíjazás. B á r d o s Ferencet, az egye-
temi orvosi kar dékáni hivatalának igazgatóját sa-
ját kérelmére nyugdíjazták. Ebből az alkalomból 
tegnap egy szigorló orvosokból és orvostanhall-
gatókból álló csoport kereste fel, amely meleg 
hangon búcsúztatta el az öreg tisztviselőt. 


