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Poiíáh Testvéreknél 

nőjét, hogy nagyot itött hátidról a vállára, amin 

mind a hárman jót nevettek. A társaság vezetője, 

az öszhajti Thorton őrnagy is kivette részét » 

mulatságból Szorgalmasa® táncolt és tpbb szegedi 

hölgyet is felkért 

Két éra tá jban 

már olyan magas fokra ingott a kedve, hogy nem 

volt hajlandó lefeküdni, kijelentette, hogy indu-

lásig nem is alszik és partnerek** keresett a to-

vábbi mutatáshoz, mert társas lassanként pihenni 

mente i . . , 

A legvidámabb mégis a fomtmilKomos Selfridge 

Volt. Táncködben hirtelen felugrott a dobogóra és 

partnernőjét is felrántotta. A hölgy nagyot sikol-

tott ijedtében, de azután neki is tetszett a játék. 

Amikor a pincérek a dobogókat összerakták és 

kettőt tettei egymásra, Selfridge-ék nekifutással 

lendültek fel a dobogók tetejére... Kaptak is tapsot 

a mutatványért.. 

Éjíélután már teljes vo)t 

a* angol—magyar barátság. 

Az angol repülök magyar nőkkel, az angol höl-

gyek pedig magyar táncosokkal keringtek.., 

Amy Jonhsoot is többen felkérték és az ausztráliai 

távrepülés hőse fáradhatalanul táncolt... 

A pilótapiknü résztvevői 

egy kis késéssel indultak tovább 

Szegedről kedden reggeL 

Eredetileg ugy volt, hogy már reggel hét órakor 

startolnak, de már kilenc óra volt, amikor az 

autóikárokon kirobogtak a repülőtérre. Egymás-

után emelkedtek a levegőbe a hatalmas, gyors-

járatú gépek és pillanatok alatt eltűntek Budapest 

irányában • . . Csak Mollisonék maradtaik tovább 

Szegeden- Az ö gépük olyan gyors, hogy megen-

gedték maguknak azt a lukszust hogy később kel-

jenek fel, mint a többiek. Tiz óra után a Mollison-

házaspár ínég ott üli a terraszon és meghitten be-

szélgettek a napsütésben-.. Azután ők is autóba 

szálltai és kirobogtak a repülőtérre. Ismét Amy 

Johnson Wt a kormánykerék mellé és a csukott 

gép óránkint közel 400 kilométeres gyorsasággal 

eJrepűtt Szegedről... 

Tizenegy órakor már a tizennegyedik gép is 

simán felszállott a repülőtérről és a „pilótapiknik" 

folytatta vig szórakozását a Balaton felé. 

Hz utolsó állomás: Siófok 
Siófok, julius 16. A pilótapiknik résztvevői dél-

előtt megérkeztek utjuk utolsó ^állomására, Sió-
fokra. A pilóták a repülőtérről » MAC siófoki 
sporttelepére vonultak, ahol az egész délelőttöt a 
vizén motorozással, vitorlázással, csónakáíással és 
fürdéssel töltötték. Az angoloknak, franciáknak és 
hollandoknak rendkívül tetszett a Balatqn. Pél-
ben a MAC jacht és motorszakosztálya látta ven-
dégül a pilótapiknik résztvevőit, akik az esti órák-
ban visszarepültek Mátyásföldre. 
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Vízórákat szerelnek jel-
ei tiszai fürdőházakban 

(A üélmaggarorstdg munkatársától.) A tiszai 
fürdőházak környékén nagy nyugtalanságot kel-
tett a városi mérnökségnek az az értesítése, hogy 
a fűrdőhdzaknak záros határidőn belül fel kell 
szereltetniük a vízórát, ha igényt tartanak tovább-
ra is az ártézj vízre A mérnökségnek ez az in-
tézkedése annál kellemetlenedül Mntette az 
érdekelteket, mivel a jövőben lényegesen többet 
kell a viz után fizetniök, mint amennyi az ed-
digi átalányösszeg volt 

Az jdén a tiszai élet nehezen indult, sok hűvös 
nap is volt és éppen ezért n«m kerestek a für-
dősök annyit, hogy ezt az ujabb terhet el tud-

nák viselni- A fürdőházai a rendes adókon kivül 
tetemes partjavadalmi dijat és más járulékot fi-
zetnek és igy a drágább ártézd viz megnehezíte-
né üzemüket. Értesülésünk szerint a fürdösők agy 
határoztak, hogy inkább lezáratják az ártézi víz-
vezetéket, mintsem a drága órát felszereltessék 
Ebben az esetben pedig a közönség károsodik, 
mert nélkülözni lesz kénytelen a tusskamrákat. 
amelyek pedig igen fontosak a tiszai fürdésnél, 
hiszen a szabad vizben való fürdés után szinte 
nem is lehet addig felöltözni, amig meg nem mo-
sakodnak a vendégek a Tisza iszapjától. 

70.000 pengős lakbérhátralék 
a városi bérházaknál 

(A Délmagyarország munkatársától.) A város-
nál komoly gondot okoz az a körülmény, hogy a 
lakbérihátralékokat hogyan lehetne biztosítani. 
Úgyszólván minden tanácsülésen szóbakerül a 
hátralékok ügye, tegnap is tárgyalt a nehéz kér-
désről a város tanácsa. A város lakbérjövedelmét 
erre az évre 400.000 pengőben irányozták elő, a 
lakbérek azonban nem folynak be a remélt mér-
tékben, szinte hónapról-hónapra növekedik a lak-
bérhátralék. 1934 végén 63.000 pengőt tartottak 
nyilván a számvevőségnél, ezidőszerint pedig 
70.000 pengő a hátralék a városi lakásoknál. 

A legnagyobb lakbérhátralékos a Korzó Mozi; 
tizenhatezer pengőt meghaladja ezidőszerint e 
hátraléka, de a vezetőség a várossal kötött megál-
lapodás szerint törleszti tartozását. Ez a hátralék 
egyelőre n«m okoz súlyosabb gondot a városnál, 

mert kellően biztositva van. ellenben több maga-
sabb állású közhivatalnok is lakik a várod laká-
sokban és közülük többen is nagyösszegű lakbér-
rel tartoznak annak ellenére, hogy lakbérjárandó-
ságuk van. A városi házakban lakó városi tiszt-
viselők lakbértartozása állandóan csökken, mert 
egy év óta a városi főpénztár a tisztviselők be-
leegyezésével a fizetésűiből havonkirrt vonja le 
a lakbéreket. 

A 70.000 pengőt kitévő hátralék egyrésze biz-
tosítva van, azonban igtn vontatottan fizetik a 
tartozásokat. A város tanácsa most javaslattétélre 
kéri fel a tiszti ügyészséget, hogy miképen lehetne 
biztosíttatni a lakbérhátralékot és azt elérni, hogy 
a lakók nagyobb mértékben és élénkebb tempó-
ban törlesszék a tartozásukat 

Asz olvasóra vaía 
Kövezelvám a gyermekkocsi után 

|gen tisztelt Szerkesztőségi Mint régi előfi-
zeiójük és min t régi szegedi lakos tisztelettel 
kérem, hogy alábbi panaszomnak helyet adni 
szíveskedjék: 

Gyakran utazom el családommal egy közeli 
kis városba, hogy a vasárnapi pihenőt szü-
leim körében töltjiessem. Féléves kisfiamat 
is magammal viszem és ezért kénytelen va-
gyok a gyerekkocsit is esetenként, m in t vas-
úti szetnélypodgyászt, elvinni. Legnagyobb 
meglepetésemre vasárnap este, amikor haza-
érkeztem, iiem engedtek be a rókusi állomás-
ról addjg, m ig a gyermekkocsi után -r- a kö-
vezetvámot meg nem fizettem. 

Csodálkoznpin keljeit ezen a tényen, mert 
10 éve s?egedi lakos vagypk és még soha ha-
sopló vámot nem fizettem a gyerekkocsiért, 
de nem is látom értelmét annak még most 
sem, mert ezzel az erővel a Széchenyi-téri 
korzón is követelhetnének tőlem vámot, mert 
mindennap ott sétálgatok a gyerekkocsival. A 
vámőr indokolása szerint minden vasúton 
szállított ijtru után lár a kdvezetvám, tekintet 
nálkfil árrá- hogy M laikik az Mető. Igy az-
után egy lábnélküli szegény rojekant is kény-
tejen vélt kövezetvámot fizetni ki« ülőkocsi-
j a után, am i nájktU, *pp«ti ugy. w ln t a kis 
gyermek, továbbmenni képtelen. Eszerint te-
hát, bár elsőrendű szükséglet számba megy 
egy ilven kocsinak a vasútra való feladása, 
mégjs kövezetvámót kell fizetni egy régi sze-
gedi adófizetőnek is. Csodálkozom, hogy az 
illetékesek még nem jöttek rá arra, hogy m i ' 
ly$n lehetetten he ' v z e l e t Jelent egy-egy ilyen 

vái imak a beszedése Szeged-Rókuson, mert h a 
látnák, hogy az érdekeltek fele hangos szit-
kozódás mellett megtagadja a kövezetvám 
megfizetését, akkor már maguk is régen intéz-
kedtek volna annak eltörlése iránt. 

Teljes tisztelettel: (aláírás.) 

A város és a fárdák 

Igen tisztelt Szerkesztő ü r j Kérem soraim 
közlését b. lapjukban. Kőztudomásu, hogy a 
háztulajdonosok felszólítást kaptak a varos-
tól a járdák rendbehozatalára. Ez nagyon he-
lyes, közérdekű intézkedés, de elsősorban a 
városnak kellene jó példával elől járni és bün-
tetés terhe mellet kötelezni, hogy az nccákat 
összekötő, Jábficomitó járdákat hozassa rend-
be. Ez éppen olyan szégyenfoltja a városnak, 
min t a bel- és külváros poros, gazos, rendezet-
len uecák. 

Tisztelettel: Egy háztulajdonos. 
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