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Okiéber vesén felavatják a Kfisfik kapuját 
Szeptemberre elkészülnek a freskók és a szobrok 

(A Bélmagyarorszég munkatársától.) A Hő-
sök kapuja és az ezzél kapcsolatos tanítói in-
ternátus építkezése a befejezéshez közeledik. 
Pogány Móric műépítész, az építkezés terve-
zője szerdán megielent dr. Pálfy József pol-
gármesternél és bejelentette, hogv legkésőbb 
október második felére elkészülnek az építke-
zéssel és közvetlen ezután sor kerülhet az 
ünnepélyes felavatásra. A polgármesternek az 
a szándéka, hogv október végén, országos ün-
nepség keretében avattatja fel a Hősök kapu-
iát és erre az alkalomra meghivnák Szegedre 
Horthy Miklós kormányzót, József főherceget 
és a miniszterelnököt, valamint a kormány 
tagjait- Az ünnepélves felavatásról még beha-
tóbban nem tárgyaltak a városházán, erre majd 
csak szeptember közepén kerül sor. amikor ie 
bizottságot fognak összeállítani. Csak annyi 

bizonyos, hogv a Hősök kapuja ee a tanítói in-
ternátus felavatását nagv ünnepség keretében 
kivánja eszközöltetni a váro6 hatósága. 

Gyorsan halad munkáiával a kiváló festő-
művész, Aba-Novák Vilmos, aki a freskókat 
festi a Hősök kapuia boltozatára. Előrelát-
ható, högv szeptember közepére elkészül a 
festőművész munkájával és ekkorára befeje-

zik a szobrászmunkát Í6. Lóte Éva, szobrász-
művésznő, aki a Hősök kapuía szobrainak el-
készítésére kapott megbízást, levélben értesítet-
te most a polgármestert, hogv az agvaeminták-
kal már elkészült, most a szobrok neeativján 
dolgozik és ezután sor kerülhet a kiöntésre, 
valamint a faragásra is. Szeptember közepén 
leszállítja Szegedre a szobrokat és felállíthat-
ják azokat az építkezésnél. 

tőzeged küzdelme 

A turistaszálló, a csatornázás *% világítás, 
a hídvám, a parcellázás és az autóbusz-

köz'ekedés 

(A Délmagyar ország munkatársától•) Min-
denütt nagy visszhangot keltett a Délmagyar-
orszán tegnapi számában megjelent cikk. 
amelv Újszeged bajaival foglalkozott és han-
got adott annak a mind erőteliesebb kívánság-
nak, hogy mea kell véare indítani az akciót 
Újszeged nyaralóvárossá való fejlesztése ér-
dekében. Ujabban ehhez a nagyjelentőségű kér-
déshez 

Moldován Lajos, 

ujszegedi gvógvszerész. törvényhatósági bizott-
sági tag szólt hozzá és a következőket mondot-
ta: 

— A legutóbbi közgvülÓ6 elé inditvánvt ter 
jesztettem. hogy turistaszállót építsenek Új-
szegeden. Azt gondoltam, hogv a turistaszállót 
a templom közelében lehetne felépíteni üzleti 
helyiségekkel, amelyek biztosan értékesíthe-
tők lennének, hiszen Újszegeden nincsen níae. 
Indítványom azonban a városrendezőbizott-
ság előtt nem talált meahillaatásra. elutasí-
tották. Döntő szerepet játszott ennél a hatá-
rozatnál az. hogv a mérnöki hivatal olvan vé-
leményt adott, ho«v azon a helven. ahol a tu-
ristaszállót gondoltam felépíteni, nincs csator-
názás. Nem tudom, a mérnökség honnan vet-
te ezt, mert ez az állitás nem felél mea a té-
nyeknek. Ugyanis ezen a részen meg van a csa-
tornázás. A turistaszálló felépítését nagyon 

most folyó tőhuzásának 

10.000 
pengős főnyereményét 

. 13239 8|i 
számú sorsjeggyel 

Pető Ernő 
főírusitó szerencsés 

vevői nyerték, 
A főhuzás még szeptember 25-ig tart 

és az összes főnyeremények még a sze-

rencse kerekben vannak. m 

fontosnak tartom, ez biztos lérés volna a feí-
lődsé felé. 

— Fontosnak tartanám — folvtatta Mol-
dován —, hogv pontosan határozza meg a 
város, milyen területeket ad el a m háncsok 
részére Újszegeden. Újszeged területe 2600 ka-
tasztrális holdon fekszik és ennek csak 5 száza-
léka magántulajdon. Előre ki kell jelölni, hogv 
hol parcelláztat a város, akkor nagyobb érdek-
lődés volna a magánosok részéről a parcellázá-
sok iránt. 

— Még sok megoldásra váró problémáia 
volna Újszegednek — mondotta végül Moldo-
ván —, ezekről azonban később kívánok maid 
nyilatkozni, amikor adataimat ö.«sze=zeltem. 
Mi ujszegediek örömmel vettük, hogy a Dél-
magyarország felkarolja Újszeged il"vét ós kí-
vánjuk, hogy sikerüljön ez az akció. 

Újszeged ügyéről nyilatkozott 

dr. Virágb Béla, 

az ujszegedi kioszk tulajdonosa is. 

— Újszeged legfontosabb problémába volna 
— mondotta —. ahogv igv hirtelenében meg 
tudom állapítani, a világítás tökéletesítése. 
Azaz nem is tökéletesítése, haném megvalósí-
tása. mert valójában az a helvzet, hogv Új-
szegednek nincs is világítása. Fontos volna az 
autóbuszközlekedés reformja is. még ped'g 
ugv. hogy a Főfasor bejáratánál álljon meg az 
autóbusz. így többen rándulnának át Újszeged-
re- Szükségesnek tartanám Újszeged forgalmá-
nak fellendítése érdekében, ha a nyár folyamán 
legalább hetenkint egyszer térzenét tartaná-
nak Újszegeden. Nívós népünnepélveket kelle-
ne rendezni, nem olvanokat. mint amilyenek 
általában szoktak lenni, hanem kellően előké-
szített szép ünnenéb-eket. Legutóbb Debrecen-
ben láttam ilvent, tanulhatnánk a debrece-
niektói népünnepélyt rendezni. 

— A hidvára kérdőiét is feltétlenül meg kell 
oldani — hangoztatta dr. Virágh —, még pe-
dig ugv, hogv ezt a terhes vámot el kell tö-
rölni. Újszeged fejlődése szempontiából ezek 
volnának nézetem szerint elsősorban fontosak. 
Hogy Újszeged mennyire vonzó és szép, azt m5 

talán nem is tudiuk eléggé értékelni, ellenben 
külföldiek sokszor mondották, hogv ilyen szév 
kertvárosrészt alig találtak utazásuk során. 
Az idegenek már külföldön azt az útbaigazí-
tást kapják, ha Szegedre mennek, nézzék meg 
a Dóm-teret és feltétlenül mentenek át Újsze-
gedre, ha varrni szépet akarnak látni. Ezt a na-
gvon jóleső eli*meréét az idén is számos külföl-
di vendégemtől hallottam. De végre ls rendez-
ni kellene ezt a kertvárost és végre meg kel-
lene valósítani a nyaralóhely legelemibb kö-
vetelményeit. 

ÉLELMISZEREK; 

1 tubus szardella paszta — 4'.í 
Fél kg Figaró sajt staniolos — .4*4 
1 doboz staniolos háromszögű saj* «_.48 
2 doboz egytizedes portugál szardínia —.88 
40 dkg mazsola —.60 

LÉGYFOGÓ: 

12 drb „Ágnes" mézes piros légyfogó —.24 
9 drb „Párisi" mézes piros légyfogó —24 
5 drb „óriás" mézes piros légyfogó —.24 
4 drb Süveges Pvramis légyfogó —.24 
t drb légyfogó fiveg —.68 

CIPŐKRÉMEK: 

Óriási doboz Tükör cipőkrém —-24 
Nagy doboz terpentines cipőkrém —24 
Vás doboz Tomi cipőkrém —.18 
1-es doboz Tomi cipőkrém —.24 
Nagv doboz Fedol cipőkrém —.24 

BEFÓZÉSHHZ: 

4 drb fél ilteres fehér babos üveg —J88 
4 drb fél literes fehér lekváros üveg »—.98 
1 drb 4 literes ugorkás fi ve se —.SS 
1 levél ..Párisi" befőző hártya —.15 
3 ív befőző pergament —.24 

PBRISINH6Y ÁRUHOZ RT. 
IZ I4 IO . «IKONICS és KiSt UCCA SAROK 

A m o s z k v a i 
k i v é g z é s e k u t á n 

Róma. augusztus 26. A moszkvai esemé-
nyek ellentétes benyomást keltettek az olasz 
saitóban. Míg a Popolo di. Roma terrorról és 
véres durvaságról ir. addig a Messaggero azt 
fejtegeti, hoírv a keddi tömeges agyonlövetéa 
logikus következménye volt a iózan felfogás 
és a Trockij-féle fantazmagóriák összeütközé-
sének. 

— A régi gárda — iria a lap — teljesen 
elméteti téren mozgott és rossz szemmel nézte 
Sztálinok a valósághoz való ragaszkodását 
és az á'lamrendnek az ország követelményei-
hez való alkalmazását. 

London augusztus 26. A londoni lapok 
hosszú cikkek keretében foglalkoznak a mosz-
kvai perrel és a tizenhat elitélt kivégzésével. A 
Neits Chrmticle és a Daily Mail egvbehang-
zóan azt iríák. hogv az egész per tulnjdonké-
pen csak dóiát ék a vobt az elkövetkező esemS-
nnekvek. Talán felesleges lenne annak a kérdés-
nek feltevése, hogv miért a mostani pillanatot, 
választotta ki Sztálin a tömegvérengzéssel 
végződő tragikomédia lejátszására — írja a 
Morning Post. 

T r o c V f f k i u t o s ' t i á k N o r v é q f é b ó l ? 

Osló. augusztus 26 Trockiit ki akariák uta-
sítani Norréoiából. A norvég hatóságok, mi-
után kidéi-ült, hogy Trockii ígérete ellenére 
politikai üzelmekben résztvett. eliárást indí-
tottak ellene. A legközelebbi napokban kihall-
gatják Trockijt ós értésére adiák, hogy leghe-
Ivpcebben teszi, ha más országban keres mener 
í'ék°-t• Ha azonban nem akad ország, amelv 
tartózkodási engedélvt adion, ugv Trockiit 
Norvégia egyik olvan helvére utaliák, ahol 
szigorú rendőri felügyelet alatt tarthatják. 

Oslóból jelentik: A norvég rendőrfőnök ma 
felkereste Trockijt A rendőr főnököt nyolc rend-
őr kísérte- Trockijt ezentul rendőri ellenőrzés 
alá helyezik. 

II rendfir agyonlőtte 
táraadó'át 

Budapest, augusztus 26. Szerdán este Buda-
pesten a Bérkocsis-ucca 28. számú házban levő 
kávéméré&ből négv férfi és egv nő jött ki za-
jongva. A szolgálatot teljesítő P a t a k i György 
renaőrfőtörzsőrmester csendre intette a zajon-
gókat, akik erre rátámadtak a rendőrre és a 
ifalhoz nyomták. A rendőr kardot rántott. A fér-
fiak támadtak és el akarták venni a rendőr 
kardját. 

A rendőr ekkor szolgálati pisztolyát vette elő 
és kétszer a levegőbe lőtt. Ez sem használt és a 
támadók most már a rendőr pisztolyát aléar-
ták megszerezni. Pataki erre a hozzá legköze-
lebb álló támadóra, Fischer Antal 31 éves állvá-
nyozóra lőtt, aki a helyszínen azonnal meg-
halt 


