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Iliért nem Indítanak vasárnap 
filléres vonatot Budapestről Szegedre 

(A Délmagyarország munkatársától) Vasár-
nap a város szépen Szereplő futballcsapata, a 
Szeged FC a magyar bajnokcsapattal az Új-
pesttel látszik Szegeden fontos bajnoki mérkő-
zést- A mérkőzés Iránit nagy érdeklődés nyil-
vánul meg mindenfelé- éppen ezért érthető, ha 
a klub flttéres vonatok beállítására eondolt- A 
klub Budapestről és Gyula-mPékéscsabdról 
szeretett volna filléres vonatat indítani Sze-
gedre- A város idegenforgalmi hivatala kész-
séggel! állott az figv szolgálatába- mert hiszen 
a filléres vonatok érkezése fontos érdeke a 
vÁrosnak. Az Idegenforgalmi hivatal idejében 
megkérte a vonatot a Máv--tól és a szegődtek 
joggal reménykedhettek abban- hogy az indí-
tásnak nem lesz akadálya- Azonban a vasútnál 
máskép látták a dolgokat és nem engedélyezték 
egyik vonatot sieim. azzal az egyszeri! indoko-
Mssaf. hogy — a futballnak nem adnak filíé-
r«s vonatot- Hiába volt minden intervenció, az 

álláspontból nem engeditek- Amiikor pedig a 
vezetőség megmutatta az illetékeseknek a 

külügyminisztériumnak azt az átiratát- amely-
ben a szegedi csapatnak köszönetet mond 
prágai szerepléséért és a kiváló magyar pro-
pagandáért a csapatot példaképül állitja a 
többi magyar csapat elé. mindössze az volt a 
válasz: más az elmélet és más a gyakorlat-
A szegedi ősapáit arathatott nemzetközi si-
kert Prágában, a külügyminisztérium dicsér-
heti működését- de amikor arról van szó. 
hogy egy f'ltéresvonatnyi támogatás kellene. 
elutasítás a válasz• Az eset animál furcsább-
mert hiszen vasárnap a Ferencváros miskolci 
mérkőzésére — megy filléres vonat Budapest-
ről! Fontos szegedi érdek az- hogy ilyen ki-
rívó esetek a jövőben elő ne fordulhassanak-
éppen ezért a város hatóságának meg keíl 
tenni mindenit, hoey Szegedet ne mellőzzék 
fndokolattamil a filléres vonatok indításánál 

R á d i ó , v i l l a n y S z ö k ő s n é l 
Fenns 
ra 20. 

Háromévi fegyházra Ítélték Homai Károlyi 
a cipőgyári betörésekért 

(A Délmagyarorszdg munkatársától) A rend-
őrség nemrégiben elfogta a kasszafurásairól 
ismert Hómai Károly kömüvessegédet- aki 
csak nemrég szabadult ki a fegyházból Hómai 
kiszabadulás uitán tobbizben betört a felső-
városi cipőgyár raktárába és ormam tekinté-
lyes mennyiségű bőrt vitt .el- A _ lopott bőrt 
¡ismerőseinél értékesítette és az Így szerzett 
pénzen nagy mulatozásokat csapott- Amikor 
elfogták• akkor is cigányokkal kisértette ma-
gát haza• A nyomozás során kiderült- hogy 
az orgazdák becsapták Hömait- nem számol-
tak el neki rendesen a befolyt összegekkel-
Ezek ellen még sikkasztás miatt is eljárás In-
dult- Hómait és társait pénteken vonta fele-
lősségre a törvényszék-

A tárgyaláson Homai veszekedett vádlott-
társaival' akik becsapták- A többlek tagadták, 
hoery tudtak volna a bőrök lopott voltáról- A 
biróság Homait 3 esztendei fegyházra ítélte 
kétrendbeli lopás miatt. Török János uccasep-
rő orgazdaság és kétrendbeli sikkasztás miatt 
négyhónapi. Juhász Mihály cipészmester or-
gazdaság miatt háromhómapi. Lippay Mihály 
cipéseimester orgazdaság* miatt egyhónapi-
Gercsqv János cipész orgazdaság ós sikkasz-
tás miatt kétt.ónaipi fogházat kapott- Balogh 
Jánosné _ tipészfelsőrészkészitőnőt és Lakatos 
Albánt cipészt tulajdoneliletni kihágás miiatt 30. 
illetve 40 pengő pénzbüntetésre Ítélte a bíró-
ság-

Egyre főbb gyermek jelentkezik 
az iskolai íngyen~le|érl 

Értekezlet a városházán 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az is-
kolai ingyen-tej akció előkészítése ügyében 
tartott megbeszélést pénteken délelőtt dr. Ke-
ni e n e s y Tibor népjóléti tanácsnok elnökle-
tével a népjóléti bizottság által kiküldött szü-
k bbkörü bizottság. Az értekezlet célja az volt, 
11ORV az akció vezetősége valami lehetőséget 
találjon az ingyen tejuzsonnák számának eme-
lésére. Az eddigi keretek között ugyanis a je-
lentkező jogos igényeket már nem elégíthet-
nek ki, mert egvre jobban nő azoknak az isko-
la« gyerekeknek a száma, akik rákényszerül-
nek szüleik nyomora következtében erre a tá-
mogatásra. 

Már régebben fölmerült az a terv, hogy a 
lényegesen drágább palackozott pasztörizált 
tej helvett közönséges forralt tejet kellene ki-
asztam az iskolákban, mert így ugyanannyi 
pénzből körülbelül ötven-hatvan százalékkal 
több gyerek kaphatna ingyen uzsonnát. A ter-
vet azonban eddig kivihetetlennek találták, 
még pedig azért, mert nem tudták, hogy a 
nagymennyiségű tejet hol forralhatnák föl és 

hogyan oszthatnák szét az egyes iskolákban. 
A bizottság most mégis ugy határozott, hogy 

az idén forralt tejet osztat szét az iskolákban. 
Az az iskola, amelynek van megfelelő helyi-
sége hozzá, a saját növendékeinek szánt tejet 
házilag forralja föl és osztja szét, a többi is-
kola tejszükségletét másutt forralják föl, még 
pedig a népkonyhákkal kapcsolatos intézmé-
nyekben, az árvaházban, sőt a gyermekkórház-
ban is, amelynek vezetősége készségesen vál-
lalta, hogy a város egyik legnépesebb iskolá-
jának, a rókusi iskolának és a rókusi fekvő-
csarnoknak elkészíti a tejet. 

Az akció vezetősége már a mozivállalatok 
vezetőségével is megegyezett a tejfillérek sze-
dése ügyében. A mozik az idén is vállalták, 
hogy két-két fillért szednek minden negyven 
filléres, vagy ennél drágább mozijegv után, 
csak azt kérték, hogy a tej-tikettek kezelésé-
hez a népjóléti ügyosztály adjon munkaerőt. 
Kemenesv tanácsnok két szellemi munkanél-
küli nőt osztott be a mozikhoz. 

D R O G E R I A M A T 
fővárosi Ízléssel, minden igénynek megfelelően 
rendeztem be ég azt teljes, uj, friss árukkal 
szereltem fel. — Raktáron tartom a legdiva-
tosabb be!- és külföldi különlegességet, mint 
flyégyérut, kötsxert, gumml- és baby-
dkket, kozmetikai és plparacikkat stb. 

N E M E C Z D E Z S Ő g S S S T i t f S : 

Könyöradománygrjttfket 
keres a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendőrségre pénteken délelőtt feljelentés érke-
zett két ismeretlen férfi ellen, akik Szegeden 
tartózkodnak napok óta és könyöradományo-
kat gyűjtenek. Az egyik egy magas, sovány, a 
másik egy alacsony férfi. Reggeltől estig jár-
ják a házakat és mindenütt az Állástalan Dip-
lomások Országos Bizottságának küldöttei-
ként jelentkeznek. A két férfi irómappát kinál 
megvételre 30 pengős áron. Ha ez nem sikerűi, 
akkor egy ívet húznak elő és ellenszolgáltatás 
nélküli támogatást, segítséget kérnek. Az ér-
deklődőknek elmondják, hogy a város leg-
előkelőbbjei is tudnak az akcióról és támogat-
ják azt. Valószínű, hogy Szegeden sok helyen 
megfordultak már, az iveik telve vannak alá-
írásokkal. 

A rendőrségen a nyomozást megindították, 
mert az „ADOB" nevében senkisem kért gyűj-
tési engedélyt és az ilyenről tudni kellene a 
rendőrségnek. A polgármesteri hivatalban sem 
tudnak semmit sem erről az akcióról. A rend-
őrség fogja megállapítani, hogy ténvleg az 
ADOB tudtával folyik a gvüitési akció, vagy 
pedig élelmes emberek működnek a tetszetős 
jelszó alatt 

Szombat, vasárnap és hétfőn este 

az utóbbi évtized legnagyobb vigjátéksikere 

„120-as t e m p ó " 
Kedden este 

Sz. PATKÓS IBMA első felléptével 

CirkusztierceonO 
Kálmán-operett. 

Vasárnap délután 

mérsékelt helyárakkal 

mer. az nyer 
Befőttjét paprikáját, paradicsomát „Vll lUUL 
tegye el. A k k o r l a s z t a r t ó s t Évek óta kitűnően 
bevált gyömöloskonzerváló por. Kapható a készítőnél: Gergely oyögyszersznei K e S W S l s e ! 

M Uhelyhelyiség 
faipari és kötöttáruk gyártására különösen alkal-
mas, száraz, világos és tágas, kiadó. Világítási ée 

motoráram bent. 
M a d á c h - u c c a t 6 . 

CSERÉPKÁLYHÁK olcsón LANDESBERGNÉL 
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