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Araink rcnűktviil olcsók! 
A vőlegény és a volt ideál 

Az otthon maradt menyasszony 600 pengős keresete 

Gazdasági 
minisztertanács 

A Budapesti Értesítő jelenti: A szerdai gaz'áa-
séw miniszteri értekezlet során a miniszterelnök 
közölte azokat a szem-pontokat és irányelveket, 
•amelyeknek figyelembevételével a magyar kül-
döttség Rómában folytatja tárgyalásait. A mi-
niszterelnök fejtegetései után részletes megbe-
szélés volt az egyes kérdések felett. A római tár-
gyalások április 5-én kezdődnek, Winchkler íst-
wár vezetésével a magyar küldöttség 3-én indul 
él Rómába. 

Gömbös mmsztereínök, aki osak a gazdasági 
értekezletre szakította meg vidéki pihenését, a 
tárgyalás befej-e¿cse után istnét vidékre utazott. 

POTYÁN BALC20 LEGÉNYEK 
A BIRÓ ELŐTT 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tápéi 
.Magyarhon Dalegylet elnöksége feljelentést tett 
17 tápéi fiatal legény ellen. A feljelentés szerint 
a legények ezév január 10-én, amikor a Dal-
egvlet bálát tartott a korcsmában, behatoltak 
a hálterembe, a belépődíjat nem fizették meg, 
ellenben „potyán" táncoltak. Felszólitásra sem 
hagyták el a holvet. A 17 legény ellen magán-
laksértés miatt indult meg az eljárás. Szerdán 
kerültek dr. Lázár Ferenc járásbiró elé, ahol 
azzal védekeztek, hogv magasra volt megszabva 
a belépődíj, mert 60 fillért kértek tőlük fejen-
ként. A bál különben is korcsmában volt, oda 
nekik jogukban állott bemenni. Kihallgatták a 
Dalegylet elnökségét is. Ezek a tanuk azt val-
lották", hogy a legények igen tiszteletlen han-
gon beszéltek és nem kértek jegyet, mert ha 
kérték volna őket, ingyen is beengedték volna 
a bálba. 

A legénvek egyébként a tárgyaláson is vir-
tuskodni akartak. Egy csomóba tömörültek a 
szük birói szobában és olyan hangon beszéltek, 
hogy a bíró többször is kénytelen volt őket 
rendreutasítani. A biróság végül is megállapí-
totta a bűnösségüket, de büntetést nem szabott 
ki reáink, mert az ügyet o>lv jelentéktelen su-
Ivunnk találta, ellenben kötelezte a legénveket, 
tíogv feienként fiO fillért, a belépő iegv árát és 
egyetemlegesen 24 pengő ügyvédi költséget fi-
zessenek meg az egvletnek. A legényeg zúgo-
lódni kezdtek, sokallták a költségeket, kifogá-
solták. hogv egv ügyvéd ilven drágán dolgozik. 
Azzal távozták, hogv ha lesz sok pénzük, meg-
fizetik a költségeket. 

Húsvétra kalapot, 
elegánsát, finomat, olcsón 

Dr. Welnmavuié 
legújabb model l je iből vegyen. 

Takaréktár ucca 2. sz. 
Alakítást vállal . tw 

Szeged, Csekoiw««- és Kiss-ucca sarok 
HÚSVÉTRA 
1 kg. óvári sajt P 1.20, —.98 
6 drb romadur sajt csomagolva —.98 
1 doboz 6 drb ömlesztett sajt —.42 
10 deka bihari füstölt tömlőturó —.26 
l literes üveg oroszhal cca 18 drb hallal 

(üvegbetét —20) -.74 
11 decis üveg oroszhal (üvegbetét —.20) —.78 
3 doboz egvtizedes portugál szardínia —.88 
10 deka gyenge tavas*! túró —.18 
Fél kg főző és étkező csokoládé —.98 
Fél kg cacao —.88 

CIPŐÁRU 
Varrott vagy szeges szandál barna, piros 

és kék szinben: 
szám: 20-22 23-25 26—30 31-35 

ir: P 2.28 P 2.48 P 3.48 P 4.38 
Húsvéti cikkeket legolcsóbban nálunk 

vásárolhat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 

kereset érkezett szerdán a szegedi járásbíró-

ságra. A keresetet egy fiatal leány adta be egy 

fiatalember ellen. Arra kéri a bíróságot, hogy a 

fiatalembert kötelezze 600 pengő kár megfizeté-

sére. A kereset érdekes adatokat tartalmaz. 

A leány előadása szerint a perben szereplő 

fiatalember egy tel jes esztendeig udvarolt neki. 

Később barátságosan elváltak ós ő megismerke-

dett egy trásík fiatalemberrel, akwei kölcsönösen 

megszerették egymást Az volt a helyzet rövid 

néhány hónapos ismeretség után, hogy a fiatal-

ember megkérte a leány kezét és már az esküvő 

napját is kitűztek. A vőlegény ekkor — folytatja 

keresletében a leány — megismerkedett a volt 

ideállal. A két férfi többször találkozott egymás-

sal. Egyik napon a vőlegény azzal állóit elő, 

hogy a tervezett házasságból semmi sem leket, 

(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-
vényhatóság pénzügyi és műszaki bizottsága 
szerdán délután folytatta dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes elnökletével a Mars-tér bur-
kolására vonatkozó javaslat tárgyalását, amely 
hétfőn — amikor a vettős bizottság állást fog-
lalt a perronos kiképzés mellett — félbeszakadt. 

A szerdai ülésen Mihcílyffy László műszaki 
tanácsos részletesen ismertette a tér burkolására 
tett ajánlatokat, amelyeknek végösszege 250— 
320.000 pengő között váltakozik. A kisbizottság, 
amely előzetesen átvizsgálta és letárgyalta az 
ajánlatokat, az elsőrendű keramitburkolat és a 
betonalap mellett foglalt állást és az Építőipari 
Rt. ajánlatának elfogadását javasolta. Az ajánlat 
szerint a keramitburkolat alapja öt centiméteres 
homokra rakott portiandi cementbe ágyazott 
laptégla lenne. Erre az alapra két centiméteres 
homokréteg kerülne és a homokra keramitburko-
lat. Ez a megoldás 274.404 péngőbe kerülne. Ke-
ramitburkolatra tett ajánlatot még a Magyar 
Aszfalt Rt. és a Hirsch Mihály Rt. 

Dr. Biedl Samu szólalt fel az ajánlatok ismer-
tetése után. Megállapítja, hogy 

mert olyan dolgokat hallott, Hogy a-zoí? trtirr fterrt 

hajlandó a leányt feleségül venni. Bevallotta* 

hogy a volt udvarló beszélt neki és amiket ek 

mondott, azo* riasztották el a házasságtól. PRába 

kérlelte a vőlegényét a leány, a vőlegény hajtn 

hatatlan maradt. így azután a parti vtesaament, 

A leány előadta, hogy a fttocsbamenl házasság 

miatt 600 pengő kár érte. Menyaaszotiyságta ide-

je alatt 600 pengő kés/kiadása volt a különböző 

iratok beszerzésére, rokoni látogatásokra és & 

vőlegényének vásárolt ajándékokra. A leáwy es-

zei a« akkorddal zárta keresetét? 

— Hogy Jön ahhoz valaki, hogy egy ttsate»* 

séges leámy ügyéről beszéljen? Hogy fön valaki 

ahhoz, hogy másnak, aki neki nem vétett, kári 

okozzon? 

A btrósáig röwkksan tárgyalást tart a keresel 

ügyében. 

az alapanyag beton nem leheti 

mert a tér esetleges süppedése esetén ez tönkre-
menne teljesen. Az alapot osak téglából szabad 
elkészíteni. A keramitkockákat cement helyett 
bitumennel kell kiönteni, mert a cement igen ha-
mar kitöredezik. Indítványozza, hogy amennyi-
ben téglaalap készülne, az élére állított tégla 
legyen. Javasolja, hogy azokat a cégeiket, ame-
lyek keramitra tettek ajánlatot, a város a kivi-
tel módjának pontos meghatározásával uj. egy-
séges ajánlat benyújtására szólitsa fel. 

Dr. Tonelli Sándor hozzájárult Biedl indítvá-
nyához azzal, hogy a feltételek közé vegye fel 
a város az alapozáshoz felhasználandó tégla 
szilárdsági fokát is. 

Czigler Arnold megállapitja, hogy a város tn--
laidonképen egy ajánlatot sem fogadott el és igy 
teljesen uj versenytárgyalást kell kiírni, vagy 
pedig az összes eddigi pályázókat fel kell hívni 
uj ajánlat benyújtására. 

Körmendy Mátyás kifogásolta, hogy 

a járdaszigetet 

téglaburkolattal lássík el. mert a tégla gyor-

Két napig tartó vita után 
uj versenytárgyalás kiirását 

határozta el a pénzügyi és a műszaki bizottság 

a Mars-tér rendezésére 


