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Darányi földmílvefésünyi miniszter 
szerdán elutazott Szegedről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dará-
nyi Kálmán földmivelésügyi miniszter, aki 
kedden délelőtt érkezett Szegedre, a szerdai 
nap egyrészét is a városban töltötte. A minisz-
ter ée kísérete a Hungáriában szállt meg, 
ugyancsak itt lakott von Mackensen budapesti 
német kövét, aki a földmivelé6ügvi miniszter-
rel egvütt érkezett Szegedre. 

A miniszter és feleséire szerdán délelőtt vi-
téz dr. Imees Gvörgv főispán és dr. Pálfv Jó-
zsef polgármester társaságában látogatást tett 
a városi muzeumban. Daránvi Kálmán már 
előző nap kifejezte azt 9 kívánságát, hogv 
megszeretné nézni Móra Ferenc ásatásainak 
eredményeit é6 a Somogyi-könyvtárat. A ven-
dégeket a muzeum bejáratánál dr. Csollány 
Gábor, a muzeum nemrégiben megválasztott 
uj igazgatója fogadta é6 az ő kalauzolása mel-
lett tekintették meg a. rógiségtárat, a néprajzi 
osztályt ée a könyvtárat. A miniszter közel 

J másfélóráig időzött a muzeumban ée a látot-
! tak felett a legteljesebb eliemerését fejezte ki 
! Különösen ceodálkozással szemlélte a régiség-

tár anyagát és a Móra-áeatások felbecsülhetet-
len értékeit. 

A miniezter a muzeumból a Dóm-térre ment. 
itt a polgármester megmutatta müködéskózben 
az órajátékot, amelvet nagv érdeklődéssel vize 
gált a miniszter. A miniszter ezután megte-
kintette a Hősök ka rmja építkezéseit ós az OTI 
székházépítésénél folvó munkát, délben autó-
val elindultak Budapestre, ahonnan a minisz-
ter a birtokára ment négyhetes szabadságra 

Darányi miniszter elutazása előtt kiielen 
tette, hogy kitűnően érezte magát Szegeden 
ée^nagv hatással volt rá a Bizánc szabadtéri 
előadása. Kilátásba helvezte, hogv rövidesen 
újból ellátogat Szegedre, hogy a tanvavilágot 
közelebbről megismerje. 

A nyelvíanárnő 
kártérítésért és ötévi angol óráért 

períi a fiatalembert 
(A Délmagyarorf»zág munkatársától) Érdekes | 

kereset érkezett a napokban a szegedi birósághoz. 

Egy nyelvtanárnő adta be a keresetet volt udvar-

lója ellen. A per iratai szerint a nyelvtanárnő öt 

esztendővel ezelőtt került barátságba az alperes 

fiatalemberrel, aki jóval fiatalabb, mint ő. A ba-

rátságot nem zavarta meg semmi, talán nem is 

lett volna semmi baj, ba a fiatalembert nemrégiben 

ki nem nevezik. Ahogy a kinevezés megtörtént, a fia-

talember előtt szép karrier nyilott meg és kilátása 

lett egy jó partira is, amit nem szeretett volna el-

szalasztani. Mindezek okózták, hogy a fiatálem 

ber annyi évi barátság után váratlanul szakított 

m nyelvtanárnővel, aki azonban nem hagyta any-

nyiban a dolgot, nem állt félre, hanem perre vitt« 

• dolgot * 

Háromszáz szegedi érdekeltet szélit fel 
a polgármester, hogv az ötezer pengős 
szabadtéri hozzájárulásban résztvegyen 

Félszázalékos szabadtéri póíadó ? 

(A Déd magyar ország munkatársától.) Ami-
kor az idei szabadtéri játékok költségvetését 
összeállították, a hatóság 5000 pengőt veti: 
fel a költségelőirányzatba, mint olyan bevé-
telt, amelvet azok a vállalatok fizetnek a vá-
róénak, amelyeknek a szabadtéri játékok ide-
genforgalmából 

jelentő« hasznuk 

no A muli héten kedden dr. Pálfv József 
polgármester értekezletre hivta össze a pénz-

intézetek, szállodák, ét,termek ás kávéházak 
vezetőit, hogv meirbeszélie velük, miiven mé-
retű hozzájárulást vállalnak. Az értekezleten 
azt tanácsolták, hogv a város kérie fel a válla-
latok vezetőit, hogy mekkora összeggel járul-
janak hozzá az ötezer pengőben megállapított 
előiránvzathoz. 

A polgármester időközben oeszeállittatta 
azoknak a vállalatoknak a néviegvzékét, ame-
lyek a hozzájárulás szempontjából szerinte 
szóba jöhetnek. Ezután elkészítette a polgár-
mester a felosztási tervezetet ép azt szerdán 

Alulírottak mély fájdalommal jelentik, hogv szeretett édesanyjuk, illetve nagyanyjuk, 

Özv. Sehlesinger Mérné sz. Cuthard Réza 
hossza saenvedés ntáo f hó 11-én Szentes«! 
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Keresetében azt állitja, hogy a fiatalember há-

zasságot igért neki és most cserbenhagyta,, ami-

kor sor kerülhetett volna Ígérete beváltására. A 

bíróságtól erkölcsi kár megítélését kéri, azonkí-

vül kártérítést egyebek miatt is, valamint angol 

órákért visszamenőleg öt esztendőre havi tiz pen-

gő tandíjat k é r . . . Az ügyben az a legérdekesebb, 

hogy a fiatalember azzal érvelj hogy nemcsak hogy 

nem igért házasságot, de nem is tanait « hölgytől 

angolul, amit az is igazol, hogy ma öt év után sem 

tud angolul. Ezt * kérdé6t nehéz lesz eldönteni, 

mert a hölgy erősködni fog, hogy az alperes igenfe 

t«d angolul, a fiatalember pedig — egy kukkot 

sem fog kiejteni angol nyelven A biróság rö-

videsen tárgyalásra tűzi ki az ügyet 

délben szükebbkörü bizottságnak bemutatta. A! 
tervezet ezerint az 5000 pengős hozzájárulta 
felosztása 300 érdekelt között történik és 

a kivetett összegek 5 és 500 pengő 
között mozognak. 

Egyetlen vállalat számára állapított mea a 
hatóság 500 pengős hozzájárulást, több van. 
amelyik számára 300 pengős hozzájárulást ál-
lapított meg, a legtöbbtől azonban 100 pengős 
hozzájárulást várnak. Vannak azonban kis 
vállalatok, amelyeknél a remélt hozzájárulás 
10 pengő, a legkisebb hozzájárulás vedig öt 
pengő. 

A hozzájárulások felosztásáról a polgármes-
ter a következőket mondotta a Délmaavaror-
záa munkatársának: 

— A felosztási tervezet elkészült ée most 
mind a 300 érdekeltet levélben fogom felkérni, 
hogv a megállapított hozzájárulást szívesked-
jen befizetni a városnak. A város C6upán 5000 
nengőre számit az érdekeltektől, ez aránylag 
nem nagv összeg. A város szempontjából na-
gyon fontos ez az 5000 oeneŐ6 hozzáiárulás. 
szeretném hangsúlyozni, hogv 

ettől függ a szabadtéri játékok to-
vábbi megrendezése, 

mert ha a társadalom nem támogatja a városfe 
ebben a munkájában, akkor jövőre nem fogha-
tunk hozzá a játékok megrendezéséhez. 

Foglalkozik a polgármester, mint ismeretes, 
azzal a tervvel ie. hogv jövőre külön szabad-
téri pótadót vessen ki a város. Számitások 
történtek már a vái usházan, hogv mindössze 
félszázalék pótadó kivetésére volna szükséa. 
mert minden százalék pótadó 13.000 pengős 
bevételtöbbletet jelent. 

Bz abesszin telepesek 
kódexe 

Addisz-Abeba, augusztus 12. 'A Keletain-
kában letelepedő olasz kézművesek ezigoru nta-
sitáet kaptak, amelyeket Mussolini dolgozott 
ki és amelvek a leavéldásabb életmódot írják 
elő, különösen az Addisz-Abebában élő mun-
kások számára a kővetkezőkben: 

Az olasz telepeseknek elöl kell, járniok nm 
erkölcsök terén. 

Mindig tisztán kell őltőzködniök. 
Nem szabad bizalma,tlankodni a benszOlót' 

tekkel 
Minden ténykedésükben állandóan szem előtt 

kell tartaniok, hogv az uralkodó fehér faj te-
kintélyét nem szabad lejáratniok. 

Szigorúan tilos az eavüttélés benszQlött 
asszonyókkal. Ugvaniev tilos a vegyes háza»-
ság is. 

Teoetá&e Szegeden, »ótórtókön d. * fél l-l órákor » zsidó tefcetA eiiiterm^ből. 

Kolffuló gyermekek 
tolvajbandája 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendőrségre az utóbbi napokban egy egész se-
reg feljelentés érkezett besurranó tolvajok el-
len, akik lakásokból kisebb-nagyobb tárgya-
kat loptak el őrizetlen pillanatokban. Sok he-
lyen óra, ruhanemű, háztartási cikk tünt <-1. 
A nyomozás során csakhamar megállapították 
a detektívek, hogy a lopások elkövetésében 
egyöntetűség van. A károsultak elmondották, 
hogy a lopás előtt rendszerint kéregető gyere-
kek jártak a lakásban és valószinü, hogy azok 
követték el a lopásokat. A detektívek csakha-
mar nyomára jöttek a tetteseknek és akkor 
kiderült, hogy valóban nyolc-tiz esztendős kol-
dusgyerekek követték el a sorozatos lopásokat. 
Hármat már el is fogtak közülük, de még egy 
egész sereg gyereket keresnek. Az elfogott gye-
rekek elmondották, hogy mivel a koldulás 
keveset hozott a konyhára, végigjárták a laká-
sokat és ott elkövették a lospást Ilyenformán 
igen sok helyről vittek cl értékesebb és ke 
vésbé értékes tárgvakat, amelyeket aztán -
íidógatták. A rendörsóg a gyerekekét átadta a 
fiatalkoriak , bírságának, 9 többieket pedig: 
kérési. A nyómózáí s&ráa az if kiderült, ]f»ógv 

k a gyerekek valóságos bandát alakítottak 
és ugv járták végig a lakásokat. Hogv mi min-
dent lopkodtak össze a gyerekek, azt ezideier 
nem sikerült pontosan megállapítani. 


