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tanuként meghallgatni vitéz Zsiday Imrét, 
dr. Batta Gynlát, dr. Balta Istvánt, akik 
ezekre a levelekre és sürgönyre tesznek 
majd vallomást. Ezek azt is bizonyítani 
fogják, hogy Sziládi is azok közé tartozott, 
akik a gyűlést megzavarták. Kérte Dinich 
Ödön és Andaházy-Kasnya képviselők ki-
hallgatását is. 

Dr . Széchenyi István, Szilád! védője el-
lenezte a kérelmet. Megengedi — mondot-

ta —, hogy, volt egy szervezet, armlynck 
feladata a gyűlés megzavarása volt, de 
a levelekből nem tűnik kij hogy Sziládi-
nak volt-e szerepe benne. 

A biróság részben helyt adott a kére-
lemnek, elrendelte a bizonyítás kiegészí-
tését, Dinich ödön , Andaházy-Kasnya Bé-
la kihallgatását, kihallgat ezenkívül a bíró-
ság egy sereg algyői tanút is. A kihallgatá-
sokat a járásbíróság fogja eszközölni. 

Budapesti Mezőgazdasági Kiállllás. 

- féláru vasúti jegyek 
váltására jogositó igazolványok darabonként 1 pengőért 

Délmagvarország kiadóhivatalában válthatók. 

470 kanyarómegbetegedés 
történt Szegeden 

A közigazgatási bizottság pénteki ülése 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

törvényhatóság közigazgatási bizottságá-
nak március havi ülését pénteken délután 
tartották meg dr. Pálfy József polgár-
terhelyettes elnöklésével. A polgármeste-
ri jelentés foglalkozott a kanyarójárvány 
terjedésével is és megállapította, hogy az 
iskolák és óvodák egész sorát kellett átla-
gosan két hétre bezárni. A jelentés sze-
rint a városi főpénztárnak a mul t hónap-
ban 1 mil l ió 296 ezer pengő volt a be-
vétele, a kiadás eZzel szemben 1,310.000 
pengő, ngy, hogy a hiány lk.000 pengő. 

Dr. Biedl Samu szóvátette ezzel kap-
csolatban, hogy a főpénztárnak nem lehet 
hiánya. Kérte, hogy a jelentés a jövőben 
említse meg azt is. hogy honnan fedezték 
a hiányt. 

Dr. Tóth Béla főjegyző bejelentette, 
hogy Bárányi Tibor főispán a "ígv'ámügyi 
bizottság rendes tagjaivá dr. Biedl Samut 
és dr. Dobay Gyulát, póttaggá pedig dr. 
'Szivessy Dehelt nevezte ki. 

Dr. í cs Sándor tiszti főorvoshelyettes 
jelentésében megállapította, hogy 

a kanyarójárvány 

tovább emelkedett március első felében 
és a közeli napokban még a járvány ter-
jedése várható. Ezideig A70 kanyarómeg-
betegedést jelentettek be, halálos eset nem 
fordult elő. A húsvéti szünet alatt a jár-
vány csökkenése várható. 

Dr. Buócz Béla főkarutánvhelyettes a 
rendőrség jelentését terjesztette elő, me-
Ivet lanunk más heivén ismertetünk". 

Dr. Szepesstj Aladár pénziiTvTir,n"earÖ ar 
adóviszonvokról tett ío^ntést. Eszerint 
március elsejéig 416.974 nensőt fizettek 
be együttesen kezelt adókban Multévi hát-
ralék 1.428.716 pengő, az 1934. évi elő-

t avasz ra csuk 
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főüzlet Szeged, Kárász ucca 8, 
fióküzlet Makó, Széchenyi tér 16. 

Legújabb tavaszi modelek. 

Jó minőség. 0 csó árak. 

irás 3,581.137 pengő. Ezévben 66329 pen-
gő adót törölt a pénzügyigazgatóság. Már-
ciusig 

69.209 pengővel kevesebb ad/» 
folyt be, 

mint tavaly. . . 

Dr . Tóth Imre kérte, hogy á büntető 
eljárásoknál az ügyvédi meghatalmazások 
bélyegilletéke körül tapasztalható bizony-
talanságot a törvény helyes magyarázatá-
val szüntesse meg a pénzügyigazgatóság. 
A kamara megkeresésére a pénzügyigazga-
tóság intézkedik. 

Az ügyészség, ma jd a tanfelügyelőség 
jelentése u tán Séra Gyula, a gazdasági fel-
ügyelőség vezetője 

a mezőgazdasági helyzetről 

tett jelentést. Az őszi vetések állása Tced-
vező és reményteljesnek mondható az 
enyhe időjárás következtében. A téli csa-
padék Szeged vidékén a szokásos mennyi-
ségnek csupán 20 százalékát érte el, igy 
a földek aránylag hamar kiszikkadtak. 
Bejelentette a gazdasági felügyelő, hogy 
a költségvetésben engedélyezett 9000 pen-
gő terhére a tenyészállatok beszerzése fo-
lyamatban van. 

Az átlamépitészeti hivatal jelentésével 
kapcsolatban dr. Tóth Imre szóvátette, 
hogy hirek' szerint a baja—szegedi útvo-
nal irányát meg aliarják Változtatni. 

Göllner Károly főmérnök az állam építé-
szeti hivatal képviseletében megemlítette, 
hogy a hir ilyen formában nem felel meg 
a valóságnak, — arról van sző, hogyi a 
műútró l a kelebiai állomásig egy össze-
kötő utat építenek, ez azonban a baja— 
szegedi útvonal irányát nem változtatja 
meg. 

Az állategészségügyi hivatal jelentését 
dr. Tóth Béla főjegyző ismertette. A je-
lentés szerint a mult hónapban a közfo-
gyasztás qéljaira 2429 jószágot vágtak le 
a közvágóhídon, kevesebbet, mint 1933 
február havában. Megemlíti a jelentés, 
hogy a városban tulságoan elszaporod-
tak a gazdátlan kóborló kutyák, a mult 
hónapban 79 kutvát irtottak ki. 

A jelentések után a közigazgatási bizott-
ság adóügyi albizottsága tartott ülést és 
számos fellebbezést tárgyalt le. 

A „Délmagyarország rejtvény-
bajnokság" első feladványainak 

helyes megfejtése 
I. sz. keresztrejtvény: Vízszintes 1. Az ostrom-

állapot, 33. Vaszary Kolos, 51. Alsózó, 73. Sark-
vidéki utazó. Függőleges: 1. A könyvnyomtatás, 
4. Sorvezető, 13. Transzplantáció, 32. Lapozgat. 

Betű és szórejtvények: 1. Párját ritkítja, 2. 
Előnyben, 3. Tehetetlen, 4. óra-ékszer legolcsóbb, 
legmegbízhatóbb Tóth órásnál. ABC beszerzés 

A pontverseny állása a kővetkező: 

10 pontot nyertek: 

Austerweil Lajos és Ferenc, 
Bába Béla, . , -
Csikós Jenőné, Csiszár János 
Dobó Lajos, 
özv. Ersteg Györgyné, 
Fischer János, Fleiser Jenő, 
Grosz Vera, Glück Ila, 
Kiss Sándor, Kopasz József, Könsfler Mór, Ka-

szó Elek, Kohn Farkasné, Kovács Pál, Rubin Al-
bert, Kuhn János, Kohn Jenő, 

Dr. Lőwy Emit, Müller Mór, NoH Jakab, 
Polgár Piroska, Rudler György, Regős Borcs.?, 

Rausch János, 
Schőnberg Margit, Sporer LW, Sári István, Slá-

ger Károly, Szántó György, 
Víg Lajos, Vezér Ernő, Weíl Lajos, 

• pontot nyertek: 

Bohár Béla, Bielik Andrásné, Bar&t 'Antal, Cs'á-
nyt Pál, Czappán János, Deák Sándor, Engel Pál-
né, Fischer Magda, Fodor Jenő, Ferenc Vilmos, 
Gurzó János, Hegedűs Lajos, Kopny Lajos, Kecs-
keméti József, özv. Kopny Gynláné, Kiss Andor, 
Kiss Lajos, Klein László, Kiss Mómé, Kalmár 
György, ifj. Majtinszky Endre, Nagypál Manci, Re-
zsék Erzsébet, Regdon József, Sdiillinger Kálmán, 
Sknltéty Gynla, Süli Imre, Taraszovits ödöo, Tí-
már Éva, Vajda Edith, Vadászi PáL 

8 portot nyertek: 

Barna József, Becker Jakab, Cserfa Ferenc, 
Fülöp László, Horváth József Kiszombor, Kere-
kes József Makó, Lakos Rozália, Liditenstein De-
zsőné Makó, Stumpf Lóránt, Tóth János, Weiszs-
berger Hermann, Vörös Anna, Tótíi Mária Makó. 

7 pontot nyertek: 

Czink Antalné, Rácz Gynla, Szögi Gyula. 

8 pontot nyerték: -

Kormos M á r ~ Kovács József, özv. Szilágyi 
Sándorné. 

B pontot nyert: 

Középenrőpal Biztositó. 
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d l D e n i J A y f t l ernvökAszit«, m 

pq«o6k utca 12. 
Elsőrendű munka. • • • • • • • • • • W 

HÚSVÉTRA 

3 drb csokoládé tojás staniolozva —.24 
Csokoládé tojás 13 cm átlátszó csoma-

golásban —2A 
4 drb kis csokoládé nyul v. bárány —.24 
4 drb, v. 3 drb, v. 2 drb vatta csirke —.21 
Óriási csokoládé nyul 30 cm magas —.98 
1 üveg locsoló parfüm szóró dugóval .—24 
Húsvéti doboz 10 drb csokoládé csirke, 

nyul, báránnyal megtöltve —-24 
HAZTARTASI CIKKEK 

3 drb, v. 2 drb, v. 1 drb festett rózsafakaró -.24 
3 drh, v. 2 drb tolókasütft —.24 
Burgonyaprés fémből P 1-58 
Hussütő lábas fémből —-52 

ÉLELMISZEREK 
40 dkg kitűnő főző- és étkező csokoládé —.78 
Fél kg cacaópor —-88 
Kérje most megjelent husvéti árjegyzékünket! 


