n Mars-téri mérlegek
(A Déltnagyarc rszág munkatársától.
A
mérnöki hivatal a Mars-tér tervezett rendezésével kapcsolatban előterjesztést tett a polgármesternek a Mars-téren lévő városi mérlegek áthelyezésére és kicserélésére. Az előterjesztés szerint a mérlegházai a rendezés következtében föltétlenül át kell helyezni a tér
másik pontjára, mert jelenlegi helyén nehezen
lenne csak megközelíthető, de szükség van a
teljesen használhatatlanná vált szekérmérleg
és az elavult rendszerű hídmérleg kicserélésére is, mivel ezek a mérlegek még akkor készültek, amikor nem volt
leherautóforgalom
és igy méreteik nem felelnek meg a teherautók méreteinek. EnneK az a következménye,
hogy a megrakott teherautók mérlegelése lehetetlen, amiből a városnak is jelentékeny
kára származik, mert a mérleg tekintélyes jövedelmet biztosit minden esztendőben, de súlyos káruk származik az érdekelt feleknek :s,
akik megbízható módon sehol sem mázsáltatják le a teherautókon fuvarozott árukat.
A mérnöki hivatal bejelentette a polgármesternek, hogy e^y budapesti cég ajánlatot is tett
a két mérleg átépítése'e, illetve kicserélésére.
Mindkét régi mérleg helvett olyan mérleget
hajlandó építeni, amelynek mérete teljesen
megfelelő és ameiy automa.ikusan nyomja a
mérlegelési bárcákat, a tévedések, vagy a viszsxaéiések minden lehetősedét tehát kizárja. A
két mérlegért összesen 14.700 pengőt kérne és
hozzájárulna ahoz, hogy a város ezt az összeget a mázsaház bizonyara megnövekedő jövedelmiből ré«"! *ékben egymlitse ki.
A gazdasági ügyosztály, amely a mérnöki
előterjesztést pártoló javaslattal terjeszti rövidesen a polgármester elé, a mult évi adatokból
megállapította, hogy 1932-ben a tizedes mérlegen 4000, a hídmérlegen pedig 3100, összesen
tehát 7.100 mérést eszközöltek és a mázsulásból
a varasnak 5447. .0 rengő jövedelme volt.
A kimutatás szerint a mázsaház, illetve a
nidmérleg legnagyobb forgalmat
októberben,
a legkisebbet decemberben érte el, a tizedes
mérleg legnagyobb forgalma decemberben, legkisebb pedig márciusban volt.
Abban az esetben, ha a polgármester hozzájárul a mérnöki előterjesztéshez, valószínű,
hogy nem az önként ajánlkozó vállalatot bízza
meg a modern, u j mérlegek elkészítésével, hanem a közszátlitási szabályok alapján versenvtárgvalást ir ki és annak eredménveképen biz
ma jd meg egy vállalatot a mérlegek elkészítésével.
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k ö n y v e k :

Cooper, A nagy Indlánnskflnyv. Az összes
Bőrtiarisnya történetek, Haranshy rajzaival 17X25 cm. (album) alak, 640 oldal, vászonkötésben
P 4.80
Cooper Vadölő. Haranphv rajzaival 15.5X
235 cm alak 128 oldal, kötve
P 1.40
COOPPT, TTtolsó mohikán. Haranghv rajzaival
155X235 em alak 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooner. A cserkész. Haranghv rajzaival 155
X23.5 em alak, 128 oldai. kötve
P 1.40
Cooper. TTttörffk. Haranshv rajzaival 15.5
X23 5 cm alak. 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooner. A Praírie. Haranehv rajzaival 15.5
235 cm alak. 128 oldal, kötve
P 1.40
Oonászv Ferenc. öserdőkön-tenírereken Haranshv rajzaival 17X25 cm (album) alak
480 oldal vászonköté«ben
P 3.80
Dnnászy Ferenc. Oroszlánok és tlMri«eV 'rözött.
Hnrano+iv rajzaival 155X23 5 cm alak. 160
oldal, kötve
P 1.80
Donászv Ferenc. Harc a fenevadakkal. Haranffhv raizaival 15.5X23.5 cm. alak 160
oldal kötve
P 1.80
Donászy Ferenc Vart4«Tfc»Ionunk vad tóinkon
Haranehv raizaival 15.5X23.5 cm. alnk
160 oldal kötve
P 1 80
Kfnlinar. ManHi knln«d'<M sz
ransrhv raizaival 17X25 rm
374 oldal, vászonkötésben
OTplIn*. Mansrli kalnndifi s*
ranghv rajzaival 155X23.5
oldal kötve

rfeerdőlx'n H*»falbmn) a'tik.
P 4 80
őserdőben Hacm. alak 256
P 3.40

Kaphfilölf a D&maqvaror^zág
Aradi uccui Kiadóhivatalában.
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Miklés Andor
végrendelete

Budapest, december 5. Miklós Andor
Az
Est-lapok elhunyt főszerkesztőjének végrendeletét kedden délelőtt felbontották. A főszerkesztő vagyonának á.taíános örökösévé leleségét, Gombaszögi Fridát tette meg. A végrendelet gondoskodik mindazokról, akik Miklós Andorral akár szolgálati
viszonyból
kifolyólag,
akár személyes alapon
kapcsolatban
voltak.
Salusinszky Imrének, „Az Est" felelős szerkesztőiének 80.000, Földi Mihálynak, a „Pesti
Napló' szerkesztőjének 20.000. Mester Sándornak 15.000 pengőt hagyományozott.
Az elhunyt főszerkesztő gondoskodott a szerkesztőség és a kiadóhivatal tagjairól is. Azok
a hírlapírók, akik a táp aiapitása óta a szerkesztőseg k( Leiékébe tartoznak, fejenként 5000,
akik tíz éve munkatársai a lapnak, 3000 pengőt tcapnak. A vállalatnál alapítás óta dolgozó
kiadóhivatali tiszt /iselőkre 3000. a tiz éve dolgozókra 1500 pengőt hagyott Miklós Andor. A
nemréfen elhunyt kiváló lapszervező. Sebestyén Arnold özvegye és gyermekei számára a
végrendelet külön hagyományokat
rendel. A
végrendelet szerint özvegy Sebestyén Arnoldné, a lap elhunyt igazgatójának özvegye havi
5ÛC0 pengő ¿letjáradékot, halála esetén gyermekei fejenkin havi 600 pengő életjáradékot
kapnak. Miklós Andor két sógornőjének, Gombaszögi Ellának és Irénné* egvformán 30.000
pengőt hagyott. Miklós Andor első felesége,
Hans Valéria 80.000 pengőt kap.
Az újságíró intézményekre 20.000 pengőt hagyományozott Mi'rtós Andor. A dunai palota
és berendezése mint szabad vagyon, Gombaszögi Frida tulajdona.
A végrendelet záradéka kimondja, hogv Miklós Andor összes lap-, nyomda- és egvéb vállalatait Gombaszögi Fridával együtt Salusinszky Imre és dr. Vadnay Béla vezetik tovább.
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a teuukihaSJgafósok
a lipcsei perben

Lipcse, december 5. A gyujtogatásí per keddi tárgyalásának első tanuja Félix Hermann
munkás, akit a orenzlaui fogházból vezettek
elő. Elmondta, hogy Feienwaldeben és a szomszédos Neuenhagenben február 28-án pártvezetőségi üléseket tartottak. Arra a napra Berlinből Freienwalde'^e érkezett az ugyancsak
tanúnak megiaézett Jessel,, aki a párt összekötő embere volt és a fegyverek beszerzése volt
rábízva. Jessel azt mondotta, hogyha március
5-én az ellenforradalom felvonul a vörös Berlin ellen és a kommunisták segíteni akarnak
a vörös BerFnnek, akkor u^y kell eljárni, mint
az orosz proletárius tette 1917-ben és pártvillongásokkal hátba kell támadni az ellenforradalmat. Azt is mondotta Je:.sel, hogy a kommunista párt betiltása idézi elő majd a polgárháború első szakaszát. Akkor meg kell
kezdeni a munkarombolási
müveleteket
az
államhatalom birtokosaival szemben. Be kell
szüntetni a munkát a gáz-, víz- és villanvmüveknel és más életfontosságú üzemekben. Az
ellenforradalom előnyomulásának megakadályozására a vasúti hidakat is fel kell robbantani
Déli szünet után Seger tehenészt vezették
elő ugyancsak vizsgálati fogságból. A neuhngeni kommunista csoport vezetője volt és résztvett azon a gvülésen amelyen Jessel beszélt.
Az volt a véleménye, hogy a birodalmi gyűlés
felgvuitását nem kommunisták okozták.
Dimitroff ezután hosszabb bejelentést tett
és a III. Internaeionálét védelmezte. Végül az
elnök megvrnta tőle a szót.
Ezután Ottó Bóbertet lallgatták ki, aki a
kommunista pártvezetőség tagja volt. A birodalmi gyűlési tüz pillanatában nem tartózkodott Berlinben. Március közepén Kessel Franciska volt kommunista birodalmi gvülési képviselő jött hozzá és kijelentette neki, hogy a
birodalmi gyülcsi tüz ellen röpiratokat kellene kibocsátani. A tanú kérdezte, hogy milyen
röpcéduláról van szó és hogy azon a véleményen van-e, hogy kommunisták gyújtották fel
a birodalmi gyűlés épületét. Kessel Franciska

Kísérelje mee Ui»ehh mennyiségben.

erre azt a választ adta, hogy minden körűimé-*
nyek között azt kell mondani, hogy nem őtf
gyújtották fel.
A tárgyalás folytatását szerdára halasztot-i
ták.

Híreik
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca
9„ (telelőn 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi. Ved*
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró*
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás
király-tér 4 (telefon 12-96). Frankó Andor Dugó*
nics-tér L (telefon 17-9?). Zakar örökösök Való'
ria-tér 1. (telefon 16-93).
— A kormányzó névünnep«. Másfél évtized
óta Miklós napja kettős ünnepnapot jelent«
Ezen a napon ünnepli az ország nagybányai vi-<
téz H o r t h y Miklós kormányzó nevenapját,
aki tizennégy éve kormányozza Magyarország
hajóját es aki felé ezen a napon az ország ió-i
kívánságát küldi. Miklós-napja nemcsak a kor-<
mányzó ünnepe, hanem ünnepnapja a nem-:
zetnek, mely reménykedve vár ja a legszebb Miw
kulás-napi ajándékot: a feltámadást. — A kor-i
mányzó ünnepléséből Szeged társadalma is ki-í
veszi részét. December 6-án, délelőtt 10 órai
kezdettel ünnepi hálaadó istentisztelet lesz az
összes felekezetek templomaiban. Az istentiszt
teletekre meghívást kaptak ugy a katonai, m i n i
a polgári hatóságok. — Budapestről jelentik:
A kormányzó névestélyén S i k Sándor szegedi
egyetemi tanár „István király" cimü történelmi
drámájának bemutatóját rendezte meg a Nem-4
zeti Színház. Az előadás előtt az előcsarnokban
V o j n o v i c h Géza kormánybiztos és B a j o r
Gizi fogadta a kormányzót és feleségét. N é h á n j
üdvözlő szó után Bajor Gizi a kormányzónak,
Vojnovich Géza pedig a kormányzó feleségé-»
nek rózsacsokrot nyújtott át. A zenekar a
Himnuszt játszotta, m a j d megkezdődött r^
„István király" bemutatója. Sík Sándort sok-»
szor kihívták a lámpák elé.

I I n g y e n n e l kítés-tanfo'yam

| m (lilt'ei qvolq AraH » M u t t H l l m . Mr*M nem 5.
— Halálozás. F e j ő s Ferenc lakatosmester felesége, Bábovka Franciska hétfőn 60 éves korába«
váratlanul elhunyt. Temetése szerdán délután lesz
a Szentháromság-uccai gyászházból.

| ^ í m w w I « ; " t J t a&STttj
— Előadás a Kálvinista Körben. A Kálvinista
Körben szerdán délután 6 órai kezdettel elődadást tart dr. G e s z t e l y i N a g y László egye^
temi magántanár,
mezőgazdasági kamarai
igazgató „A magyar falu lelke" cimmel. A a
elősdásra belépődíj nincs, arra minden érdeklődőt szeretettel hív és vár az elnökség.
— Adományok a kisrongyos akcióra. A Szegedi
Kereskedelmi és Iparbank a kisrongyos akcióra 15,
Grősz Marcel igazgató pedig 5 pengőt adományozott

DivaS
nyakkendőket
lesrolosóbbsn VolMK
Testvéreiénél.
x A Szegedi Leányegylet vezetősége felkéri
mindazokat, akik a folyó hó 9-i táncestére tévedésből meghívót nem kaptak és arra igényt tarta->
nak, hogy szíveskedjenek ebbeli kívánságaikat
Lengyel fiva elnöknél, Klauzál-tér 8, IL em. bejelenteni
2001
— Orvosi hlr. Dr NenfeTd László orvos rendelését Kölesey-ucea 9. sz. alatt megkezdte Rendet
délután 5-5-ig Telefon 29-87.
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3CHORR OTTŐ szesz-, bor-, sörüzletét és kimérését fővárosi mintára berendezett nj helyiségébe helyezte át, ahol a legkitűnőbb szeszárukat, uradalmi fajborokat, pezsgőt és egyéb
italokat a legjobb minőségben és legolcsóbb
árakon hozza forgalomba. Az uj helyisége a régivel szemben van, Koasuth L. »ugánit 5. se. a.

