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31000 pengős megtakarítás 
az OII szegedi székházának építésénél 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-

vasszal, amikor a Társadalombiztoeitó sze-
gedi székházára kiirták a versenytárgyalást, 
az OTI igazgatósága 400.000 pengőben jelölte 
meg azt az összeget, amelybe az építkezés ke 
rülhet. Valamennyi munkára beérkeztek az ár-
lejtések és ebből azt az örvendetes tényt le-
het megállapítani, hogy a szákház felépítésé-
nek jóval kisebb lesz a költsége, mint ameny-
nyire eredetileg kontemplálták. Az eddigiek 
szerint ugyanis a tervezett 400.000 pengő he-
lyett a székházépítés 865.000 pengőbe fog ke-
rülni. ugy, hogy mintegy 35.000 pengős megta-
karítás mutatkozik. 

Felmerült a kérdés illetékes körökben, hogy 
mire lesz fordítható a megtakarított összeg. 
Az OTI igazgatósága a 400.000 pengőt kizá-
rólag építkezési célókra szánta, igv az igaz-
gatóság beleegyezése nélkül a megtakarított 
összeget má6 célra nem is lehetne fordítani. 
Viszont az építkezés kereteit sem szabad túl-

lépni, ugy, hogy a munkálatok vegén a 35.000 
pengő körüli összeg biztosan fennmarad. Ré-
gen szüksége mutatkozik annak, hogy az or-
vosi rendelőhelyiségek berendezéseit moderni-
zálják és pótolják a felszerélésékét. Erre a 
célra a megtakarított 35.000 pengőt kitűnően 
fel lehetne használni, előbb azonban az igazga-
tóság beleegyezését kell kérni, hogy a rendel-
tetéstől eltérően a pénzt más célra is felhasz-
nálhassák. A város hatóságának figyelmébe 
ajánljuk, a megtakarítást azzal, hogy már 
most kérhetné az OTI igazgatóságától, beren-
dezési célokra legyen felhasználható a megta-
karított összeg. Megtörténhetik ugyanis, hogy-
ha idejekorán nem intézkednek, alckor a 35.000 
pengőt nem ie utalják át Szegednek ée, vég-
kép le kell mondani arról, hogy az építkezés-
nél megtakarított pénit, a, berendezések ha-
laszthatatlanul eíirgő* pótlására fordíthas-
sák. 

Kerékpárosok! 
EUőrandU kerékpárokat engedményes í r -
b e n r é s z l e t r e a d o m . Gumikat és alkatrészeket 

Árban kaphat Szántó Sindor^i 
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Doilfuss halálának 
évfordulója 

Bécs, julius 34. A két évvel ezelőtt meggyil-
kolt D o i l f u s s kancellár tragikus halálánaK 
évfordulóját egész Ausztria nemzeti gyásznap-
ként ünnepelte a lakosság nagy részvétele 
mellett 

Az ünnepség legkiemelkedőbb mozzanata aa 
a rádióbeszéd volt, amelyet S c h u s c h n i g g 
szövetségi kancellár mondott: 

— Az ő szellemében és az ő jegyében — mon-
dotta —, a békét akarjuk mindazoknak a ha-
zafiaknak érdekében, akik hűek Ausztriához. 
Olyan békét akarunk, amely az erő és az igaz-
ság tudatával számol. Ebben a tudalban talp-
alattnyit sem térünk le arról az útról, ame-
lyen nyílegyenesen a régi orientáció alapján 
eltökélten haladni szándékozunk. 

Diszszemle 
Bddisz-Obebában 

Róma, julius 24. tiraziani alkirály százezrek 
jelenlétében ma nagyszabású díszszemlét tar-
tott Addisz-Abebában Tessore tábornok gépe-
sített oezlopa felett, amelv most érkezett meg 
a fővárosba. 

Az olasz csapatok után Hailu herecg élén 
felvonultak az összes meghódolt abesszin 
törzsfőnökök A benszülöttek már római mód-
ra üdvözölték az alkirályt. 

— A legöregebb francia asszony a becsület-
rend lovagja. Párisból jelentik: A köztársasági 
elnök a becsületrend lovagjává nevezte ki ma-
dame B o m b a r i n t , Franciaország legidő-
sebb asszonyát. A hivatalos lapban a kinevezés 
után a következő méltatás jelent meg. „A ki-
tüntetett madame Bombaront 107 éves reimsl 
lakos, a francia asszonyok doyenje, kifogásta-
lan feleség és anya, a francia asszony igazi 
megszemélyesítője, akit általános tisztelet és 
megbecsülés vesz körül. 

— Két diák halálos turistaszerencsétlenségs. 
Laibachból jelentik: Két laibachi egyetemi hallga-
tó fel akart mászni a Grintovei csúcsra és eközben 
halálos szerencsétlenség érte őket. A két diák va-
lószínűleg szélviharba került, amely a 10 méter 
mély szakadékba sodorta őket. A két fiatal ember 
holttestét a felkutatásukra indult mentflexpedició 
tagjai találták meg. 

— A világ legnagyobb csatahajóit épittk Ja-
pánban. Londonból jelentik: Az EgyesQlt-Allamok 
tengerészeti minisztériuma jelenti, hogy Japán rö-
videsen megkezdi a világ legnagyobb csatahajói-
nak építését. Az óriási hajók térfogata egyenkint 
50 ezer tonna lesz, hatalmas, tolható páncéltor-
nyaikban 18 hüvelykes ágyukat tudnak elhelyez-
ni. A világ legnagyobb csatahajója a Hood angol 
csatahajó, amely 42.100 tonnás. 1921-ben Anglia 
egy 48 ezer tonnás csatahajót kezdett épiteni, de 
a kísérletet műszaki hibák miatt abbahgyták. A 
legnagyobb hajóágyú 16 hüvelykes. 

— Zsúfolt nézőtér előtt nyilik meg ma este a 
Kerti Kabaré. Az egész város rendkívül nagy ér-
deklődéssel várja a Próféta Kerti Kabaréjának 
ma esti megnyitó előadását A fellépő budapesti 
művészek és a ragyogó vidám műsor igazolni 
fogják ezt a várakozást. Takách Rózsi, a legdi-
vatosabb magyar dizőz, a legszebb cbanzonokat 
őr.ekli, Cbapó Ildikó, a nagy fiatal komika cse-
léd nótáival és jeleneteivel, Somorjay Anny szen-
zációs balett- és modern akrobatikus táncaival, 
Tamás Benő, a táncoskomikusok királya kupiéi-
val és táncaival, Tunyoghy Péter gyönyörű ma-
gyar és müdalaival és Polgár Ferenc, az ország-
szerte közkedvelt komikus kacagtató magánszá-
maival fog óriási sikert aratni. A megnyitó és a 
vasárnapi előadásra csaknem valamennyi asztalt 
előre lefoglalták. (Telefon 30-40) Jelszó lett Sze-
geden: ma este a Prófétakerti kabaréba megyünk, 
ahol belépődíj nélkül szórakozhatunk. 

— Időíabb embereknél, kiknek székletét* rend-
ellenes és fájdalmas, sokszor már 8—4 evőkanál-
nyi természetes „F*rene József ' keserűviznek 
nyolc napon át való használata is meghozza a 
normális belkiürülést s 'artós megkönnyebbülést 
biztosit. 

Minden hölgy <*FB harisnyát visel 
% szavatolt minőség, divat SChort (térd) harisnyák kizárólag Pollák T e s t v é r e k n é l 

Hirelc 
Az idő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 38.2, a legalacsonyabb 16.9 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 760.0, este 759.8 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 95, délben 60 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 2—3. A lehul-
lott csapadék mennyisége 4.6 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor. Időjóslat: Kevés felhő, legfeljebb egy-két 
kisebb délutáni zápor, délkeleti, majd délnyu-
gatira forduló légáramlás, a hőmérséklet 
emelkedik. 

Tizenötévi 
kényszermunkára Ítélték a 
jugoszláv miniszterelnök 

merénylőjét 
Belgrád, lulius 24. Az államvédelmi tör-

vényszék pénteken délben hirdetett Ítéletet 
Arnautovics képviselő ügyében, aki a képviselő-
ház ülésén revolveres merényietet követett el 
Sztojadinovics miniszterelnök ellen. A törvény-
szék a képviselőt 15 évi kényszermunkára és 
jogvesztésre itélte. A bíróság ezenkívül Trbics 
képviselőt 4 évi, Sztojadinovics Dragisa képvi-
selőt 5 évi kényszermunkára, Milanovicsot egv 
és félévi kényszermunkára itélte. 

Három bünsegédi bűnrészességgel vádolt 
képviselőt a vád alól felmentett. 

Anglia 
szankciés vesztesége 

London, julius 34. Az alsóházban R u n d s -
m a n n kereskedelmi miniszter arra a kér-
désre, hogy mennyi kárt okoztak Angliának 
a megtorlások, kijelentette, hogy 1935. decem-
ber 1-től 1936. julius végéig terjedő időszak -
han Anglia kivitele Olaszországba 482 ezer 
font volt, míg az előző év ugyanezen időszaká-
ban 0,181.000 fontot tett ki. 

űz olimpiai fáklya 
a bolgár határon 

Szalóniki, julius 24. Az olimpiai fáklyát vivő 
staféta pénteken éjjel megérkezett a bolgár ha-
tárra. 

— Munkát kap a tanyabizottság. X legutób-
bi törvényhatósági közgyűlésen — mint em-
lékezetes —, felmerült az a kívánság, hogy a 
törvényhatóság küldjön ki a városrendezési 
bizottság mintájára tanyarendező bizottságot. 
Az indítványt nem fogadta el a közgyűlés, mi-
után kiderült, hogy van már tanyabizottsága 
a városnak. A tanyabizottságot azonban meg-
alakítása éta alig hívták egybe. A polgármes-
ter most elhatározta, hogy intenzivebben fog-
lalkoztatja ezt a bizottságot. A tanyabizottság-

fal tárgyaltatja le mindazokat a tanyai vonat-
ozásu kérdéseket, amelyek eddig a városren-

dezési bizottság elé kerültek. 

— A Somogyi-telepi önkéntes tűzoltótestület 
népünnepélye a Mars-téren. A Somogyi-telepi ön-
kéntes tűzoltók augusztus másodikán, rossz idő 
esetén augusztus 9-én délután 2 órai kezdettel nép-
ünnepélyt rendeznek a Mars-téren. A bevételt a 
felszerelés kiegészítésére fordítják. A rendezőség 
azon lesz, hogy a közönség jól érezze magát, min-
den szórakozásról gondoskodik. 

nagy kalap 
raktárba 1 MSrhMiapoh^Szaruas 

KAllay Albert (Hid) ucea, is« O l c s ó á r a k I 

Lebontják 
a megöregedett rókusi 

vámházat 
(A Délmagyarorszáa munkatársától.) A 

transzkontinentális ut szegedi szakaszának 
kiépítése után használhatatlanná vált a város 
rókusi vámháza, amelv a régi átjáró alatt, a 
Kossuth Lajos-sugárut végében áll. Az utat. 
mint ismeretes, uj átjárón vezették keresztül 
ugy. hogy a forgalom a régi vámházat messzi-
re elkerüli. A vámszedés kérdését a váro6 ha-
tósága. ideiglenesen ugv oldotta meg. hogy a 
vámőröket a vasúti töltés mögött lévő cédula-
házba helyezte át. 

A polgármester most elrendelte a felesleges 
sé váüt rókusi vámház lebontását. Az épület 
helyét planirozni fogiák és hozzácsatolják ah-
hoz a területhez, amelyhez a kisbuvártó fel-
töltése következtében jutott a város. 

Rövidesen megkezdik az uj rókusi vámház 
építését a töltés túlsó oldalán. A terv az. hogy 
ide nagyobb és díszesebb épületet emel a város, 
méltót a nemzetközi autóut szegédi torkolatá-
hoz. Az uj vámházban autószervizt rendeznek 
be és helyet kap benne az idegenforgalmi hi-
vatal kirendeltsége i6. amelv az autón érkező 
utasokat ellátja a szükséges útbaigazítások-
kal és tájékoztatókkal. Az uj vámház a régi 
vámházaknál lényegesebb, modernebb énulet 
lesz. 


