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W i m m e r Fülöp 
betegsége 

Egyik budapesti szanatóriumban 
ápolták 

FEHER CIPÓK 
SZANDÁLOK 

BOCSKOROK 
J f S ^ l j F í j ^ l Ori ási vá laszí é k b an! 

cipőáruház ban 

Somogyi polgármester 
nyugalomba vonul 

A törvényhatóság legközelebbi rendes közgyűlése pol-
gármestert választ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Wim-
mer Fülöp, a szegedi kereskedelmi és iparka-
mara elnöke, a Szegedi líenderfonógyár alel-
nöke tegnap cote Budapesten rosszul lett. Beteg-
ségéről pénteken reggel komoly hirek terjedtek 
el Szegeden, szerencsére ezek a hirek erősen 
túlzottak voltak. Wimmer Fülöpöt jelenleg a 
!Par£-szanató-iumt an ápolják és állapota roha-
mosan javul. Délután 6 órakor az orvosok azt 
ti véleményt adták a beteg állapotáról, hogyha 
a javulás ebben a mértékben folytatódik, ak-
kor Wimmer néhány nap alatt elhagyhatja a 
szanatóriumot. Péntek délután unokanővérét, 
aki állandóan mellette tartózkodik, arra kérte, 
' ogy olvassa fel neki a legfrissebb lapokat A 
beteg .szívműködése, pulzusa, vérnyomása ren-
des, közérzete jó. A délutáni gyorssal Buda-
pestre utazott szegedi kezelőorvosa is. 

A kamara köztiszteletben álló 80 éves elnöke 
ezen a héten többször felutazott üzleti ügyek-
ben Budapestre. Csütörtök délután is vonatra 
•ült, de amikor a nyugati pályaudvaron kiszál-
lott, rosszul érezte magái. A pályaudvaron vá-
rakozó rokonainak arról panaszkodott, hogy 
nem érzi teljesen jól magát. A rokonok azonnal 
orvost hivattak, aki megvizsgálta, éjjel 11 
órakor pedig intézkedett, hogy vigyék be a 
szanatóriumbi. Az orvosok véleménye szerint 
Wimmer Fiilöp a túlfeszített munka áldozata, 
betegsége tulajdonképen erős kimerültség, 
amellyel vérkeringési zavarok járnak együtt. 

Wimmer Fülöp betegségéről a Délmagyaror-
szág budapesti munkatársa a következőket je-
lenti: 

A kamara elnöke már Budapestre utaztában, 
a vonaton rosszul érezte magát. Amikor este 
megérkezett a Hungária-szállóba, a társaságá-
ban lévő budaresti rokonai azonnal gyógyszert 
hozattak és az orvosi rendelkezéseknek meg-
felelően jártak el. Wimmer állapota az éjszaka 
folyamán rosszabbodott, ugy. hogy hozzátar-
tozói dr. Horvay Lajos főorvost hivták. Mivr»' 
a főorvos a beteg állapotát súlyosnak találta, 
intézkedett, hogy szanatóriumba szállítsák. A 
mentők még az éjszaka folyamán beszállították 
a Park-szanatóriumba'. ahol orvosi beavatkozás 
után állapota javult. 

Wimmer Fülöp a pénteki napot a szanató-
t!-—ban betegágyában nyugodtan töltötte. A 
késő esti órákig hozzátartozói mellette voltak, 
csak 'a í r távoztak el a szanatóriumból, ami-
kor Wiv ver nvwoát álomba merült. 

Milíciák Ausztriában 
Bécs. május 4. S t a r h e m b e r g hercegnek 

a Dollfuss-kormány tagjává való kinevezése 
folytán időszerűvé válik a védőszövet cégek egy-
ségesítésének kérdése olvképen. hogy miliciá-
kat alakítanak belőlük. Vezetőjük Starhemberg 
lenne. Ezzel egyidejűleg a sportmozgalmat is 
az ő vezetése alá rendelnék. Egységes szerve-
zetbe tömörítenék az ifjúsági szervezeteket is, 

Pályázat a szegedi katonazenekar karmesteri 
állására. Budaoestről jelentik: A honvédelmi 
miniszter pályázatot irt ki karmesteri állások-
ra. A Szent István 3. honvédgvalogezred zene-
karánál Székesfehérvárott és a Hunyadi János 
9. honvéd«yaloeezred zenekaránál Szegeden 
betöltendő, szeptember elsején megüresedő kar-
mesteri tisztviselői állásra. A pályázati kérvé-
nyeket a honvédelmi miniszterhez legkésőbb 
julius l-ig kell benyuitani. (A szegedi honvéd-
zenekar karmesteri állásának betöltése F i c h t-
n e r Sándor Budapestre való áthelyezésével 
vált aktuálissá.) ** 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Meg-
bízható helyről nyert értesülésünk szerint ju-
liusban polgármestert választ Szeged törvény-
hatósági bizottsága. Dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester ugyanis végérvényesen elhatároz-
ta, hotgy hosszura nyúlt oetegsége miatt, bár 
állapota egyre javul, nem tér vissza az aktiv 
szolgálatba, többé nem veszi át hivatalát ha-
nem megvárja, aimig legutóbb engedélyezett 
betegszabadsága lejár és akkor benyújtja nyug-
díjazása iránti kérelmét. Somogyi polgármester 
betegszabadsára junius 21-én jár le és (másnap 
már benyújtja nyugdíjazás iránti kérelmét, 
amelynek lletároyalására Bárányi Tibor főis-
pán azonnal összehívja a rendkívüli közgyűlést. 

Ha a rendkívüli közgyűlés teljesiti a polgár-
mester kérését és nyugalombahelyezi dr. So-

(A Délmagyar ország munkatársától.) Pén-
tekre virradó éjszakára vakmerő kasszafurás 
követtek el ismeretlen tettesek az Ilona-ucca 
16. száim alatt lévő Hűtőház és Élelmiszer Rt. 
irodahelyiségében. 

A kasszafurást péntek -eggel fedezték fel az 
irodába érkező tisztviselők, akik a hatalmas 
Wertheim-szekrényt megfúrva, üresen találták. 
Értesítettéit a rendőrséget, ahonnan a kassza-
furasokkal foglalkozó detektiv-csoport szállt ki 
a helyszínre. Megállapították, hogy a tettesek 
F.Z uoca felől hatoltak be az irodába. Lefeszí-
tették az ablakot védő dróthálót, betörték az 
ablakot és bemásztak az irodába. Ott rózsanyt-
tással megfúrták az egvik kasszát. Elvittek 

B E L V Á R O S I MOZI 
Áz évad legátütőbb magya r f i lmsikere ; 

Ida regénye 
Gárdonyi Géza örökbecsű regénye filmen. 
Agai ITŐB, Gombaszögi E , Jávor Pál 

és Gózon Gyula fCszerep'ésével 
S Z É C H E N Y I MOZI 
A német f i lmgyártás representat iv f i lmie : 

Nagyvilági nő 
Egy megvalósult álom báios története. Nagy Kató, 
Gretl Theimer, Ida W ü s t és Wolf Albach Retty 

főszereplésével 

mogyi Szilveszter polgármestert, akkor ¡nyolc-
tíz napos határidővel kiírja a' pályázatot is a 
megüresedett polgármesteri állásTa. Mivel s 

törvény értelmében polgármestert csak ren-
des közgyűlés választhat a választásit a ju-
niusl rendes közgyűlés tartja meg. Mivel pedig 
a törvény nem irja elő kategorikusan, hogy et 
nyári közgyűlést juniusban kell megtartani, csu-
pán azt mondja ki, hogy lehetőleg juniusban ül-
jön össze rendes közgyűlésre a törvényhatósági 
bizottság, a főispán a rendes közgyűlésit ju-

lius elejére nivja össze, a polgármesteri állás-» 
ra kiirt pályázat határideiének lejárta után és-
így a legközelebbi rendes közgyűlés miegvá-. 
laszthatja dr. Somogyi Szilveszter polgarmes-* 
ter utódját. 

1580 pengő készpénzt és 500 pengő értékű 
valutát, leit, cseh koronát. Urát és dinárt. 

A detektívek a helyszinen fontos nyomot talál-
tak. Az iroda padlóján ott maradtak a betörők 
lábnyomai. Az egyik lábnyomnál világosan ki 
lehetett vem ni a gumisarok lenyomatát, sőt azt 
is megállapították a detektívek, hogy a gumi-
sarok Gulliver-gyártmányu volt. De találtak a 
detektívek más fontos nyomot is és most már 
biztosra veszik, hogy a tettesek rövidesen kéz-
rekerülnek. Az a véleménye a rendőrségnek, 
hogy ezt a kasszafurást is azok követték el, 
akik az utóbbi időben több hasonló bűncselek-
ményt követtek el. A betörőknek már nem volt 
idejűk hozzányúlni az itrodábm lévő . másik 
kasszához, amelyben nacryobb összeg volt. 

II budapesti nemzetközi 
vésár megnyitása 

Budapest, május \ Pénteken nyitották rnejj 
ünnepélyes keretek között a budapesti nemzet-
közi vásárt. Kilenc órakor érkezett a vásár 
ünnepélyes megnyitására Horthy Miklós kor-< 
mányzó családja kíséretében. A kormányzót aí 

vásár vezetősége élén dr. Fabinyi Tihamér 
kereskedelmi miniszter fogadta. A kormányzó 
Ezut'.n megtekintette a vásárt, ahol egy 
óráig tartózkodott. 

vakmerő kasszafurás 
a Hűtőház irodájában 


