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Arvizelötti csontokat találtak a Zsidó Menház 
egyik szobájának padozata alatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán reggel a Zsidó Menház ügyésze, dr. V a j -
t a Jenő bejelentette a rendőrségen, hogy a 
menház átalakítási munkálatai során az egyik 
szoba padozata alatt emberi csontokat talál-
tak a munkások. Rendőri bizottság szállott ki 
a helyszínre es megállapította, hogy több ko-
ponya, lábszárcsont és egyéb csontdarab ke-
rült felszínre a munkások csákánya nyomán. 
A gondnok elmondotta, hogy az egyik szoba 
padlóját átalakít:;* végett felszedték és akkor 
került elő a sol csontdarab. A rendórorvos 
megvizsgálta ezel el a csontokat és megálla-

pította, hogy azok már legalább hatvan-het-
ven esztendeje lehetnek a földben. Rövidesen 
kiderült a csontok eredete is. A menház jegy-
zőkönyveiből megállapítást nyert, hogy az 
épületet negyvenegy esztendővel ezelőtt a régi 
ractemrtő felett emelték és valószínű hogv a 
csontok is onnan kerültek a ház feltöltéséhez 
használt földtömegbe. A gondnok elmondotta, 
hogy az udvaron, ha ásnak, gyakran kerülnek 
elő csontdarabok. amelyek az árvíz előtti rác-
temető maradványai lehetnek Miután bűncse-
lekményre semmi gyanú nincs, a rendőrség a 
nyomozást beszüntette. 

FérH és női fehérnemtiek, telles kelengyék 
készen ¿s rerideté«1 <\ olcsé árak P o 1 I á k T e s t v é r e k n é l . 

A város inkasszálja 
a szabadtéri hozzájárulást 

\ polgármester felhívása 

(A Délmagyar< rszág munkatársától.) Je-
lentette a Délmagyarország, hogy dr. P á l f y 
József polgármester a város tehetősebb pol-
gárai és a szegedi vállalatok közül 
háromszázat levélben szólított fqj arra, hogy a 
szabadtéri előadások költségeihez járuljanak 
hozzá, összesen öíezer pengós bevételt vár a 
társadalmi hozzájárulásból a polgármester és 
azt reméli a város hatósága, hogy ez az ösz-
szeg ennek a hónapnak a folyamán be is fo-
lyik á városi főpénztárba. 

A felszólító levelek most mentek széjjel. A 
levél szövege a következő: 

„A varos egész lakossága, különösen a vá-
ros kereskedői és iparosai részéről elhang-
zott az a kívánalom, hogy a Szabadtéri Já-
tékokat a város idegenforgalmának előmozdí-
tása és ezáltal a gazdasági élet fellendítése 
érdekéből állandósítani kell. 

Erre való tekintettel, miután magánérde-
keltség a Szabdtéri Játékok folytatólagos ren-
dezését nem vállalta, határozta el a város 
hatósága, hogy a folyó évben azokat saját 
kezelésében rendezi meg. 

Amikor a város hatósága a Szabadtéri Já-
tékoknak saját kezelésében való megrendezé-
sét a közgyűlésnek javasolta s 

annak költségeit 90.000 pengőben 
kérte engedélyezni, számitott arra, 
hogy a város társadalma, főként, 
annak kereskedői és iparos tagjai 
— akik elsősorban élvezik a nagy 
idegenforgalom folytán annak elő-
nyeit —, a felmerülő költségekhez 
egy méltányos összeggel hozzájá-
rulnak s ez oknál fogva -">000 
pengőt irányzott elő társadalmi 

adományok ciroén bevételre, 

akkor, amikor például Miskolc városában a 
társadalom 25.000 pengővel járult az ottani 
előadások költségeihez. 

Mindezekre való tekintettel arra kérem, 
hogy a fentemlilett költségekhez hozzájárulni 
szíveskedjék, amely összegért pár napon be 
lül megbízottam az összeg felvételét igazoló, 
általam aláirt nyugtával jelentkezni fog. 

Amenyibcn ezen kérelmem kellő megértésre 
nem találna s ennek folytán az előirányzott 
összeg nem folyna be, ugy a város hatóságii 
kénytelen lesz megfontolás tárgyává tenni, 
hogy a jövőben a Szabadtéri Játékokat Szege-
den megrendezze-e vagy sem. 

Szeged, 19ÍJ6. évi augusztus hó. 
Dr. Pálfy József polgármester. 

Az érdekellek különféleképen kommentálják 
a polgármester felhívását. Akadtak, akik már 
be is fizették az összeget, többen azonban a 
levél átvétele után nyomban jelentkeztek a 
polgármesternél és kijelentették, hogy magas 
összegben állapították meg az ő hozzá járulá-
sukat, mert a szabadtéri Játékok ide-

genforgalmának előnyeit ők nem érezték. 
A legérdekesebb a dologban, hogy ezl egy bel-
városi, nagyobb étterem tulajdonosa mondot-
ta. holott köztudomásu, hogy az éttermek 
érezték meg elsősorban az idegenforgalmat. 
Voltak, akik aziránt érdeklődtek a városházán, 
hogy mekkora hozzájárulást állapitoltak meg 
a — konkurrencia részére, mert ők ehhez kí-
vánják szabni hozzájárulásukat. Azt. hogy 
egyesek számára mekkora hozzájárulást sza-
bott ki a polgármester, nem árulják el senki-
nek sem és így az összehasonlításra nincs al-
kalom. 

Benes nem lát 
háborús veszélyt 
A cseh államfő nagy külpolitikai beszéde 

Prága, augusztus 19. Benes cseh köztársasá-
gi elnök szerdán látogatást tett az északcseh-
országi iparvidéken, ahol beszédet mondott. 
Beszéde eíején rámutatott arra, hogy a cseh 
kisebbségpolitika irányelvei, változatlanok ma-
rafrak. 

— Politikai harcok — mondotta — nem le-
hetnek befolyással a szociális törvénvek és a 
természetes néprajzi viszonyok következtében 
beálló népesedési eltolódásokra. Sokkal inkább 
oka az állam testében folyó politikai nemzeti 
küzdelemnek a nemzetiközi helyzet. A min-
denütt ismert nemzetközi jog értelmében a 
nemzeti kérdések minden államban kivétel 
nélkül belpolitikai ügynek tekintendők. Egyet-
len európai államnak sem áll jogában, hogy 
beavatkozzék e kérdésbe s Csehszlovákiai sem-
mi körülménvek között sem tűrné az ilvet. Az 
egyetlen külföldi beavatkozás, amelyet Cseh-
szlovákia egyedül megengedhetőnek tart. a 
Népszövetség ellenőrzése. Nem vagyunk haj-
landók semmiféle formában sem arra. hogy 
politikai tekintetben bármely nemzet beavat-
kozását törjük és senkivel sem tárgyalhatunk 
-niát nemzeti kérdéseinkről. 

— Hangoztatjuk, hogv Csehszlovákia terü-
letén egye\ llen egy nemzetiség létét vagy kultú-
ráját sem veszélyezteti semmi. Ezután emlé-
keztetett a németség számára tett kijelentésé-
re. amelyben hangsúlyozta, hogv bizik a néme-
tekben és cseihekhen és bizik abban, hogy mind-
két nép számára megnyílt a teljes megértés és 

| kölcsönös együttműködés útja. 
—- De épp igv ellene vagyok azoknak az 

irányzatoknak, amelyek a fasiszta totalitás 
vagy a kommunista elvek alkalmazásán ala-
pulnak. A demokrácia az a kulcs, amelynek 
segítségével valamennyi problémánkat meg 
tudjuk oldani. Ezután szóvátette a Szovjet-
oroszország és Csehszlovákia, között fennálló 
kapcsolatok ellen emelt és han^o/tatott kifo-

gásokat és kijelentette, hogv a cseh politika a 
középút hive. 

— Ne higyjék. hogy háborús veszély fenye-
get. sem pedig, hogv bármilyen változás fog be-
állani. 

Kerékpárosok! 
Elsőrendű kerékpárokat engedményes ár-
ban résxletre adom. lamilla' és alk.a'részeksl 

árban kaphat S z á n t é S á n d o r nál. 
<° Szened. ( K i s s I» p a l o t a ' Kiss u. 1 

Szeptemberben 
a Kálvár!a-téri épületbe 
költözik a felsöipariskola 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hu-
szonkét esztendeje vár arra a felsőipariskola, 
hogv a Kálvária-téri „«./" épületébe beköltöz-
ködhessen. A háború utolsó éveiben kórháznak 
rendezték be az épületet, azután pedig az egye-
tem céljaira foglalták le. Tavalv felszabadult 
az épület és hozzákeizdtek a, renoválásához is. 
Ez a munka most már befejezéshez közeledik 
és a kultuszminiszter leiratban értesítette dr. 
Pálfy József polgármestert, hogy szeptember 
ben már elfoglalhatja a Kálvária-téri épületét 
a felsőipariskola. Elrendelte egyben a minisz-
ter, hogy az átköltözés költségeit a szegedi 
államépitészeti hivatal fedezze, a szükséges 
összeget ide fogják leiküldeni a minisztérium-
ból. A város azt is kérte a kultuszminiszter-
től, hogy a Kálvária-téri épületben szervezze 
meg a felsőipariskola keretében az elektro-
technikai szakosztály. A miniszteri leirat sze-
rint az elektrotechnikai szakosztálv felállításá-
ra, az- ipari szakoktatás közeljövőben történő 
a'tszervezése kapcsán, feltét! ev sor kerül 

ftrandtolvaíokat 
keres a rendőrség 

Egy banktisztviselőtől ériékes 
aranyórát loptak el 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendőrségen feljelentési tett K r i s t ó f János 
szegedi banktisztviselő lopás miatt. A bank-
tisztviselő elmondotta, hogy kedden délután 
lent volt a strandon és egyik kabinban hagyta 
a ruháját, amelyben egy értékes arany Ome-
ga-óra volt. aranyláncon, mintegy háromszáz 
pengő értékben. Amikor fel akart öltözni, ijed-
ten tapasztalta, hogy órája, lánca eltűnt. Va-
laki távollétében feltörte kabinját és ruhájából 
kiszedte az értékes órái és láncol. 

A strandon már nem egyszer történt kisebb 
lopás ebben a szezonban. Valószínű, hogy eze-
ket a lopásokat ugyanaz a tettes követte d . 

Megleste minden esetben a kabinok gazdáit 
és amikor látta, hogy azok lementek a vizre, 
gyorsan feltörte kabinjukat és amit lehetett, 
elvitt a ruhájukból. A rendőrség megindította 
a nyomozást a strandtolvaj kézrekeritésére. 

C E B B K Ç N B E 
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FtlÁRU UTAZÁS augusife« 25-t«l l Igciotvcwy ár®: 

Debrecentől 100 kilométerig P 1'20, 100—MO kit», 

«éterig P Î 50, 200 kilométeren felül P t—, Igaifli-
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