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Május elseje óta 
nem érkezett tűzifa Szegedre 

Sérelmek és visszásságok a szállítási igazolványok körül 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vértes 

Miksa koriuányfőtanácsos és Iritz Bélá törvény-
hatósági bizottsági tag vezetésével szerdán dél-
ben a szegedi fakereskedők küldöttsége kereste 
fel Bárányi Tibor főispánt. A küldöttség szó-
vátette. hogy május elseje óta nem jött Szeged-
re tűzifa és ennek oka az, hogy a kartelien kiyiil 
(illó fatermelök nem kaphatnak szállítási igazol-
ványt. Kifejtette a küldöttség azt is- hogy azért 
bénult meg Szegeden a forgalom, mert a tiizi-
fakereskedők nincsenek abban a helyzetben, 
hogy ? kartelltől nagyobb tételekben vegyenek 
át tűzifát, viszont a fakarte.ll kisebb tételekben 
nem ad fát és egyáltalán nem hitelez. Emiatt a 
hitelélet a szegedi fakereskedelemben teljesen 

megbénult a küldöttség előadása szerint és 
fia gyökeres intézkedések nem történnek, akkor 
a közeljövőben Szeged lakossága ki lehet an-

nak téve. hogy tűzifa •élkiil marad. Arra kérte 
a fítkereskedők deputációja a főispánt, interve-
niáljon a földművelésügyi miniszternél, hogy c 
szállítási igazolványok körül keletkezett visz-
szásságokat szüntesse meg és Szegedre szaba-
don jöhessen be a tűzifa. 

Bárányi főispán válaszában kifejtette, hogy a 
Szegedi Kereskedők Szövetsége fakereskedő 
szakosztályának a szállítási igazolványokra vo-
natkozó korábbi kérelmét annakidején felter-
jesztette a földmüvelésügyi miniszterhez. Azt 
ajánlotta a küldöttségnek, h'ogy vasárnap. Kál-
lay Miklós földmüvelésügyi miniszter szegedi 
időzése során kérjék fel a minisztert, hogy a 
szállítási igazolványok rendszerét reformálja 
meg. A szegedi fakereskedők sérelmét Kállay 
miniszter előtt Iritz Béla fogja részletezni a 
küldöttség megbízásából. 

HircM 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 27.8 C, a legalacsonyabb 13.8 C. A barome-
ter adata nullfokra ós tengerszintre redukálva 
reggel 764.9 mm, este 761.8 mm. A levegő pá-
ratartalma reggel 74 százalék, délben 38 szá-
zalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 
2—5. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor: Hazánkban a Dunántulon voltak ki-
sebb esők, a lehullott csapadék mennyisége 
azonban jelentéktelen. A hőmérséklet a nap 
folyamán a Dunántulon 25—26, keleten 
28—29 fokig is emelkedett. — Időjóslat: 
Északnyugati légáramlás, változó felhőzet, 
helyenként zivataros eső, lényegtelen hő-
vállozást 

— A főispán bácsmegyei ut ja. B á r á n y i 
Tibor főispán szerdán délután Kelebiára uta-
zott, ahonnan csütörtökön Baiára megy hiva-
talos ügyeinek elintézése céljából. A főispán 
pénteken délután érkezik vissza Szegedre. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége gvász-
íilése Somogyi Szilveszter és Wimmer Fülöp 
emlékére. A Szegedi Kereskedők Szövetségének 
nagytanácsa 24-en. csütörtökön este fél 9 óra-
kor a Lloyd-Társulat helyiségében a város két 
nagy halottja: dr. S o m o g y i Szilveszter és 
W i m m e r Fülöp emlékére gyászülést tart. Az 
elnökség felkéri tagjait, hogy az emlékülésen 
minél nagyobb számban jelenjenek meg. 

— A Ferenc József Tudományegyetem évzáró 
ünnepélye. A szegedi egyetem 29-én, kedden 
délelőtt féltizenkét órakor az egyetem aulájá-
ban tartja fennállása óta 62-ik évzáró ünnepé-
Ivét. Az egyetemi énekkar Hiszekegye után dr. 
S z é k i Tibor rektor nyitja meg az ünnepséget, 
majd dr. K e r é k j á r t ó Béla a természettudo-
mányi és matematikai kar ezidei dékánja tart 
előadást „Természeti törvény és matematika" 
rímmel. Ezután következik az egyes karok je-
lentése és a pálvadijak kiosztása. Dr. Széki Ti-
bor rektor beszéde után az énekkar a Himnuszt 
énekli. Az évzáró ünnepélv elptt az egyes fele-
kezetek templomaiban hálaadó istentiszteletet 
tartanak. 

— Gróf Almásy Imre Szegeden. Szerdán Sze-
gedre érkezett gróf A l m á s y Imre nógrádmegyei 
földbirtokos feleségével, S zé c h e n y i Antoinétte 
grófnővel. Almásyék péntekig maradnak Szegeden 
és Bárányi Tibor főispánék vendégei. 

— Hősök emlékünnepe. A világháború elesett 
hflsei emlékének szentelik minden esztendőben 
május utolsó vasárnapját. A város hatósága a 
honvéd állomásparancsnoksággal egyetértőleg 
vasárnap délelőtt háromnegyed tizenegy órakor 
rendezi meg a zsidó temetőben, délután fél 5 
érakor pedig a belvárosi temetőben a Hősök 
emlékünnepét. 

U i g a d i b a n ma e s t e lasic! 

— Kecskemét n j polgármesterének beiktatá-
sa. Kecskemét közgyűlése szerdán installálta 
u j polgármesterét, K i s s Endrét. Az ünnepé-
lyes beiktatáson Szegedet dr. P á 1 f y József 
polgármesterhelyettes és dr. T ó t h Béla fő-
jegyző képviselte. 

— Haladékot kaptak a gazdák a tavalyi kukori-
caszár elégetésére. Az érvényben levő rendelke-
zések értelmében a gazdák legfeljebb május tizen-
ötödikéig használhatják takarmányozási célokra 
az előző évben termett kukorícaszárat, május 15-én 
azonban el kell égetniük a készletüket. Ennék a 
rendelkezésnek a kukoricamoly-elleni védekezés a 
célja, ez a rendkívül kártékony molyfajta ugyanis 
a kukoricaszárban tanyázik és május után kel ki. 
A földmüvelésügyi miniszter most értesítette a 
gazdaérdekeltségeket és a hatóságokat, hogy tekin-
tettel a nagy szárazságra és a takarmányhiányra, 
felfüggeszti a kukoricaszár elégetésére vonatkozó 
rendelkezést, megengedi, hogy a mult évi készlete-
ket takarmányozási célokra használják a gazdák, 
de csak az előirt óvatossági rendszabályok betar-
tása esetén. 

— Az ipartestületi tisztviselők kongresszusa. 
Az Ipartestületi Tisztviselők Országos Szövet-
sége vasárnap délelőtt kongresszust tart a sze-
gedi kereskedelmi és iparkamarában. A kon-
gresszuson majd minden magyar ipartestület 
tisztviselőkara képviselteti magát. 

R% ötvenéves 
református templom 

Az ötvenöt év előtti nagy árvíz rombadön-
tötte a szegedi reformátusok Szentháromság-
uecai hajlékát is. A romok eltakarítása után az 
akkor alig néhány száz lelket számláló refor-
mátus gyülekezet megkezdte a munkát, hogy i.i 
hajlékot teremtsen. Az ország reformátusainak 
támogatása és a külföld segítségével lehetővé 
tette, hogy 1884-ben felzzentelhessék a mai 
templomot, ötven esztendeje ennek. Ebből az 
atkalomból a református gyülekezet jubiláris 
ünnepséget rendez. 

Szegedre '¿rkez'.k dr. Baltazár Dezső tiszán-
túli püspök és Harsányi Pál a békésbánáti egy-
házközség esperese. A jubiláris ünnepséget ha-
rangszenteléssel kötik egybe. Az uj harangot, 
amely a háborúba elvitt harangot pótolja, csü-
törtök délután helyezik el a toronyban, utána 
i órai kezdettel, alkalmi istentiszteletet tarta-
nak. Dr. Baltazár Dezső és Harsányi Pál pénte-
ken, a hajnali vonattal érkeznek Szegedre, ez-
ért ünnepélves fogadtatás nem lesz. Az ünnep-
ségek pénteken kezdődnek. Délelőtt 10 órakor 
ünnepi istentisztelet lesz, amelyen Harsányi 
Pál mond imát. a püspök pedig prédikál és ál-
dást mond. A püspök szavai után szólal meg 
először az uj harang. Azok számára, akik nem 
férnek be a templomba, az egyház tanácster-
mében tartanak istentiszteletet. Fél 12 órai kez-
dettel, az ujszegedi egyházzal közösen, presbi-
teri gyűlést tartanak, fél 1 órakor pedig a püs-
pök tiszteletére ünnepi ebéd lesz a Hungáriá-
ban. Dr. Baltazár Dezső pénteken délután 2 óra 
20 perckor utazik el Szegedről. 
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aKözponíí Tejcsarnok rl. 
fióktejcsarnokaiban. 435 

Előtizelőink ügyeimébe! 
Nyomatékosan felkérjük előfizetőinket, liogv 

előfizetési dijakat csak a kiadóhivatal nyomta-
tott nyugt !ja ellenében fizessenek, mert a nyug-
ta nélkül, vas. szabálytalan nyugtára eszkö-
~'ilf fizetéseit kiadóhivatalunk n<>m '\r>'pri r-i\ 

ra-aiosziaa ma este lánc! 
— Építőmunkások gyűlése. A Magyarországi 

Építőmunkások Országos Szövetségenek szege-, 
di csoportja 25-éu, pénteken este tél 6 órakor 
az Épitőmunkásotthonhan (Fodor-u. 10) érte« 
kezletet tart. 

— Névmagyarosítás. V e s z e l o v s z k y Jót 
zsef belvárosi fiúiskolái tanító nevét belügyminisz* 
téri engedéllyel Várhelyire változtatta. 

— Titokzatos láda a szatymazi homokon. A! 
szatymazi rendőrségnek feltűnt, hogy tanyai 
parasztházakban drága szervizeket, porcellán 
étkező készleteket, teás, feketés csészéket látni. 
Megindult a nyomozás és az egyik 
szatymazi, akinél nyolcvannégy darabból álló 
fehér-rózsás étkező szervizt találtak, elmondotta, 
hogy a készletet egy fiatalembertől vette. Ele« 
korra előkerült Szegeden ez a fiatalember is» 
aki, amikor a szervizekre vonatkozólag kérdez-
ték, kerek mesét adott elő. Elmondotta, hogy; 
1928-ban a szatymazi temető mellett egy fekete 
fenyőfaládát talált, amelyben a következő dol-. 
gok voltak: négy darab kép, egy darab fekete-* 
keretes tükör, egy teljes étkező szerviz, fehér-* 
pirosrózsás kávés és teás készlet. Ezeket a hol* 
mikat nem szolgáltatta be a rendőrségre, ha -
nem értékesítette. A rendőrség természetesen 
nem hitte el a mesét, hanem a fiatalembert 
őrizetbe vette és megindította a nyomozást. A 
rendőrségnek az a gyanú ja, hogy a fiatalember 
egy költözködés alkalmával, ahol segített, lop-
ta el az értékes porcellánokat és képeKet tartal-
mazó ládát _ 

x Fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából 
116 oldal terjedelemben jelenteti meg a Rádió Új-
ság jövőheti számát. A szines boritéku Rádió 
Újság 20 fillérért minden ujságámsitó helyen kap-
ható. 

— Sziilői értekezlet. Májws 24-éo, cstítörtökön 
délután 5 órai kezdettel a Klauzál Gábor reálgim-
názium tornacsarnokában szülői értekezlet less. 
Utána a Segitő Egyesület évi közgyűlését tartják. 

— Munkaközvetítés. Állást keresnek a Hatósági 
Munkaközvetítőben: 75 pincér, 33 felszolgálónő, 3 
szobaasszony, 1 felirónö, 5 konyhaleány, 7 csapos, 
6 konyhaleány. 

RÁDIÓ ÚJSÁG 
10 

éves jubileumi száma több mint 

100 
oldalon jelenik meg 

1000 
•szer felUlmulja eddigi számait 

100.000 
példányban kerül forgalomba. 

ÁRA 2 0 FILLÉR 

Megfenik május hó 25-én. 


