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Genfben pénteken tárgyalják 
a szerb határsértések ügyét 

Genf, má jus 30. E c k h a r d t Tibor, a ma-
gyar kiküldött szerdán délelőtt 11 órakor T a -
n y László berni magyar követ társaságában 
bemutatkozó látogatást tett A v e n o l n á l , a 
Nemzetek Szövetsége főtitkáránál. Eckbardt a 
látogatás során kifejtette azokat az okokat, 
amelyek miatt a magvar kormány sulvt he-
lyez arra, hogy a szerb határsértések tárgyá-

ban benyújtott panasz a tanács előtt tárgyalás, 
ra kerüljön. 

A népszövetségi tanács szerdai ülésén az el-
nök bejelentette, hogy a magyar kormánynak 
a szerbek határsértése tárgyában benyújtott 
panasza tárgyalására előadót fog kijelölni. A 
beadvány valószínűleg pénteken kerül tárgya-
lásra. 

Utó Becsnfhclo melletti kastélyba költözik 
Zita és Ottó? 

Bécs, május 30. A Bécsújhely melletti 
Frohnsdorf.kastélyt, amely a Bourbon pármai 
család tulajdona, restaurálni kezdték. Ezzel 
kapcsolatban egész Ausztriában olyan hirek 

terjedtek el, hogy Zita királyné és Ottó király-
fi rövidesen visszatérnek Ausztriába és a kas-
télyba költöznek. A hirt egyelőre nem erősítet-
ték meg, de nem is cáfolták. 

99 A szegedi államépitészeti hivatal 
a Szeged-ellenes 
megoldásért harcolt 
a nemzetközi autóul ügyében?" 

Tiltakozás a kisgyűlés szerdai ülésén 
(A Délmag var ország munkatársától.) A Tör-

vényhatósági kisgyűlés szerdán délután négy 
őrakor tartotta meg dr. Pálfy József polgárimes-
terhelyettas elnökletével májusa ülését, amely-
nek még a szokottnál is -.zürkébb napirendjén 
mindössze 55 apró-cseprő ügy szerepelt. 

Az ülés megnyitása rtán dr. Pálfy lózef ke-
gyeletes szavakkal emlékezett meg 

Somogyi Szilveszter haláláról 

és bejelen e'te, hogy - z elhunyt polgármester 
emlékének a főispán által junius elején összehi-
vadnó rendkívüli közgyűlés fog ¿Időzni. 

Dr. ToreW Sándor napirend előtti felszóla-
lásra kért engedélyt. Hivatkozott arra a nyilat-
kozatra, amelyet legutóbb Göllner Károly, az 
államépitészeti hjya a! /eeztöje tett 

a transzkontinentális autóút 

irányvezetése ügyében. Göllner mérnök nyilat-
kozatában a szegedi meaoldás ellen foglalt ál-
lást és azt fejtegette. hogy az utat Szeged bel-
területének elkerülésével kell tovább vezetni. A 
város hatsága annakidején óriási erőfeszítéseket 
tett a szegedi megoldás elfogadtatásáért. Az 
a megoldás, onely Szeged kikapcsolását je-
lentette volna, általános f hábomdóst keltett 
és a közigazgatási b-íárás alkalmával az érde-
keltségek erélyes állásfoglalása alapján járult 
hozzá osak a keresked limi miniszter megbi-
zottia a szegedi megoldáshoz. P.rthete'len ezek 
után a szjgedi dHnwfinHé*'!**' hivatal w'fiié-
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nek a nyilatkozata, amely meggyőzi a város 
közönségét arról, hogy — az államépitészeti 
hivatal harcolt a Szegid-eUcnes megoldásért. 

— A nyilatkozat szerint — folytatta Tonelli 
— nem feltétlenül szükséges az, hogy Budapest 
és Belgrád között Szeged legyen az ut megpi-
henő állomása. Göllner tehát azt akarja, hogy 
ez a pihenő-állomás Szabadka, vagy Kistelek 
legyen. Olyan államépitéc.eti hivatalt nem 
tudok elképzelni Angliáim, amely az ország 
második városát akaria elkerülni. Arra kérte 
Tonelli a város hatóságát, hogy Szeged érde-
kében kö/essen el mindent 

A polgármesterhelyettes ' ejelc ítette, hogy 
felterjesztést intéz a niniszter'.ez. közölte azt is, 
hogy Göllner jelentkezett nála és kijelentette 
hogy nyilatkozata tula'donképem csak az ¿re-
deti terv védelmében mondott régebbi magya-
rázatának felújítása volt. 

— Amennviben kiderülne — mondotta Pálfy 
József —, hogy a nyilatkozatot most mondot-
ta Göllner Károly, mrg-'télésem szerint ez nem-
csak a tiltakozást teszi szükségessé, hanem 
megtorlást is kiván. 

Ezután meskezdt'k 

a napirend 

tárgyalását. A berszi'- \ bérWét a kisgyűlés 
továbbra is a hadirokkantaknak adta. a móra-
városi egyházközségnek kulturház céljaira in-
gyen telkit, a mőraváro^i se<rédle,kész számá-
ra pedig ingyen lakást utalt kl a kisgyűlés. 

A mérnöki hivatal a Viola-ucca 7„ a Liliom-
ucca 3., a Nádnr-ucca 14. és az Erzsébet rak-
part 6. számú épületeket lakhatatlanná minősí-
tette és lebontását javasolja. Az épületek anya-
gát — a javaslat szerint — adja oda a város a 
katolikus egyházközségnek kulturház és tem-
plomépítés céljaira. 

A kisgyűlés egyfk tagia felszólalt a javaslat 
ellen. Ha maga a város nem tudja felhasználni 
az éoitesi anyagokat, értékesítse azokat a vá-
ros és a pénzből építsen a TisÉanarton, a Pu-
zsin-csárda helyére valamilyen odavaló épüle-
tet. 

D.\ Pap Róbert szerint a régi épületek anya-
gának komoly értéke : !ncs. A Jótékony Egye-
sület. -»mely az Átme :eti-Otthont tartja fenn. 
szintén kért építési anyagot az Otthon kibőví-
téséire. Ezt a kérelmet a város hatósá ra eluta-
sította azon a címen I:ogy w a áü 
zésére építési anvae. 

Hogy cipője 
tartós legyen 

CSAKIS HH-HH 
cipőt vegyen 

Szeged, Kelemen ucca 12. 
Petrik Antal azt javasolta, bogy az épitési 

anyagból a kórházban ápolási szolgálatot tel-
jesítő apácák lakását építse fel a város. A 
Vidra-uccai épület lebontása ellen tiltakozik, 
mert ez a ház szerinte használható. 

Dr. Dobay Gyula a Somogyi-telep egyház-
községe számára kért elsőbbséget. 

Rainer Károly felszólalása után a polgár-
mesterhelyettes bejelentette, liogy a bontási 
munkálatokat inségimunkák kerekében végezteti 
t\ a város. Az an agot elsősorban a város szük-
ségleteire használják fel. A megmaradó anyag-
ból a Somogyi-telepi cgyházköz?sg és az Át-
meneti Otthon kaphat. 

A kisgyűlés igy határozott, majd kimondotta, 
hogy dr. Jankovich László egyetemi tanárnak a 
Kiss-uccai városi bérházban bélelt négyszobás 
lakásának bérét 1600 pengőről 1500 pengőre 
szállítja le. 

Jelentéktelen javaslatokat tárgyalt ezután a 
kisgvülés. amelvnék ülése fél 6 órakor véget 
ért. 

Orom nezm 
LIEBMANN 
szemüvegen 

látszerész'szakozlet . Kelemen ucca 12. 

Megszűnik a boletía 
Budapest, május 30. A MTI. jelenti: Addig 

is, amíg a kormány az 1934. évi gabonatermés 
értékesítésének rendszere tekintetelxm végleges 
állásfoglalását közzéteheti a termelői, kereske, 
delmi és malmi érdekeltségekkel, tájékoztatás 
céljából közli azt a döntését, hogy a gabona-
jegy rendszert junius 30-ával megszünteti és 
az előző évek gyakorlatával ellentétben a gaz-
dasági év végével fennmaradó gabonakészletek 
még akkor sem fognak gabonajegy visszatérí-
tésben részesülni, na gabona jeggyel már fel 
lettek szerelve. A termelőknek azonban tulaj-, 
donukban levő gabona jegy szel vényt még julius 
15-ig tartozásuk fizetésére felhasználhatják, il_ 
letve beválthat iák. 

Az idd 
A Szegedi Metcorologiai Obszervatórium 

jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 20.1 C, a legalacsonyabb 7.6 C. A baromé-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 766.4 mm, este 764.4 mm. A levegő 
páratartalma reggel 89 százalék, délben 42 
százalék. A szél iránya északkeleti, erőssége 
1—2 m. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este Í0 
órakor. IdőjósFat: Csendes idő, erős éjjeli 
lehűlés, (a mélyebben fekvő helyeken fagy-
pont körüli hőmérséklet'), a nappali felme-
legedés kivált keleten fokozódik. A Dunán-
túlon felhősödés, a nyugati megyékben 
esetleg kis esők. 

Jégszekrények 
háztartási és mészáros, kedvező tizetési 
feltételek mellett legolcsóbban beszerezhtők 
Fekete N á i u f o r K ^ 


