Péntek, Í937. május 21.

Felére szállították le a
szegedkörnyéki községek
államsegélyét
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Pefröleumgázfőzői köz vei fen a gyártól vásároljon!
Mielőtt petróleumgázfőzot vásárol, tekintse meg az elismerten legjobb magyar készüléket:
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Sándorfalva 11 és télezer pengő
államsegélyt kapott

(A Dél magyar ország munkatársától.)
Néhány
héttel ezelőtt miniszterközi bizottság járta sorba a
szegedkörnyéki községeket és a helyszínen tanulmányozta a vagyoni viszonyokat. A bizottság vizsgálatai után most végre sor került a községek
pótadójának megállapítására és a nehezebb vi->
szonyok között lévő
községeknek
államsegélyt
utalt ki a belügyminisztérium. A vármegye tizennyolc községében erre az évre a következő százalékban állapították meg a pótadót (zárójelben
a pótadó tavalyi százaléka szerepel):
Kiskundorozsma 96 százalék (tavaly 91), Sándorfalva 85 (75), Tápé 60 (67), Csanytelek 78 (68),
Fábiánsebestyén 82 (80), Magyartés 60 (58). Pusztaszer 75 (6'5). Sövényháza 78 (80), Tömörkény 100
(80), Algyö 59 (65), öttömös 75 (65), Pusztamérges
í>7 (87), Derekegyháza 60 (55). Kiskirályság 47
(50). Mindszent 19 (21), Nagymágocs 53 (65),
Szegvár 58 (16) százalék.
Államsegélyt ezúttal csupán hat községnek utalt
ki a belügyminisztérium, tavaly jóval több község
részesült ebben. A hat községnek összeren 34.553
pengő államsegélyt folyósítottak, a multévi 66.000
pengővel szemben, tehát közel 50 százalékkal mérsékelték ehben az é 'ben a változatlanul nehéz viszonyokkal kilzdö csongrádmegyei községek államsegélyét.
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melyen egyídőben 3-4 edényben főzhet, süthet. Csekély fogyasztás.
Dijalan bemutatás, kedvező részlet a képviseletnél
és a
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Glattfelder püspök Szent Imre-oltárát
építtet a fogadalmi templomban
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr.
G l a t t f e l d e r Gyula csánádi megyéspüspök
a polgármesterhez irt átiratában értesítette a
várost, hogy a jövő évben, Szent Islván halálának kilencszázadik évfordulója alkalmából
saját költségén felépítteti a fogadalmi templom
oldalkápolnájának Szent István oltárát. A megyéspüspök ezzel kapcsolatban arra kéri a
várost, hogy a maga részéről is járuljon hozzá
a jubileum megünnepléséhez, még pedig lehetőleg azzal, hogy vagy a Szent István kápolnát festesse ki méltó módon, vagv pedig a
Szentélyben lévő magyaros Mária-kép köré
festesse meg a magyar szentek galériáját. Ezzel a város nagv mértékben hozzájárulna n
dóm belső továbbfejlesztéséhez.
A megyéspüspök átiratával csütörtökön fog-

lalkozott a város tanácsa. A mérnöki hivatal
jelentése szerint a kérdéses munkálatok költségvetését nem lehet elkészíteni, mindaddig,
amig nem tisztázódik a kérdés, hogy milyenarányu fedezet áll rendelkezésre. Ha a magyar
szentek galériájának megfestéséi határozná cl
a város, mindenekelőtt azt kellene tudni, hogv
a művész milyen tiszteletdíjra reflektálna a
munkáért.
A polgármester most értesíteni fogja a megy spiispököt, hogy a fedezet beállítása céljából mindenekelőtt a szükséges adatok beszerzésére lelt intézkedést, ha azután az adatok
rendelkezésre állnak, a város hatósága azonnal megkezdi a tárgyalásokat a szép elgondolás megvalósítása érdekében.

Államsegélyt
a
következő községek kaptak:
Sándori alva 11.401 pengőt. Pusztaszer 5831. Tömörkény 6084. Pusztamérges 5927. Csanytelek 3833
és öttömös 1387 pengőt.

flnyja felbujtására
felgyújtotta házát a biztosítási összegért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A szegedi
törvényszék Rdcz-tanácsa most tárgyalta Horváth
Hona 20 éves csongrádi leány és édesanyjának,
Horváth Rókusnénak gyujtogatási pőrét. Horváth
Ilona a vádirat szerint a mult év augusztus 6-án
este fc'gyujtotta
a házukat, hogy a biztosítási
összeget megszerezze anyja részére. A gyujtogatást
édesanyja felbujtására
követte el.
leány gondoskodott arról, hogy ne derüljön ki a gyújtogatás. A padlásra, a tető tövébe égö gyertyát helyezett el és köréje szalmát tett, majd eltávozol a
lakásból ő is édesanyja után. A gyertya
azután
tövig égett és meggyújtotta a szalmát, a szalma
pedig a tetőt lobbantotta lángra. De a dolog mégis
kiderült. A leány is, az anya ís a csendőrségen
beismerő vallomást tett. a törvényszék előtt azonban visza vonták beismerő vallomásukat.
A biróság több tanút hallgatott ki. Egyesek igazolták. hogy a vádlottak a csendőrségen önként,
minden kényszer nélkül tették meg Vallomásukat.
Elmondották a tanuk, hog\ llorváthéknál m á r egy
évvel ezelőtt is volt szobatüz. akkor a biztosító
400 pengő kárt fize'ett nekik, valószínűié-* e.i növelte meg az étvágvukat. Azt is vallották a tanuk. hogy Csongrád környékén abban az időben
veszedelmesen elharapózott a gyújtogatás, hogy
fi—7 gyanús tüzeset is történt egymásután.
A biróság Horváth Ilonát tizhöiicipi, édesanyját IS hónapi börtönre, itélte.
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A rádió Amerika számára is
helyszíni közvetitést ad
a Szegedi Ipari Vásár megnyitásáról
Az a nagyszabású előkészítő munka, amelyet a
május 26-án kezdődő és junius 6-ig tartó IX. Szegedi Ipari Vásár érdekében a vásár ötle'.es intézőbizottsága végez, csütörtökön ujabb nagy eredménnyel gazdagodott. Tegnap Szegedre érkezett
a vásár vezetőségének meghívására a rádió igazgatóságának képviseletében Budinszky Sándor szerkesztő. a rádió helyszíni köz-e itési osztályának
vezetőbe, akivel letárgyalták a május 2ű-i ünrepélves megnyitás részleteit. Budinszky Sándor,
akinek szines helyszíni közvetítéseit jól isme i a
rádió hallgatósági a legmesszebbmenő előzékenységgel biztosította, hogy a május 26-i helyszíni
közvetítés rendkívüli arányokban szolgálja ugy
Szeged, mint a Szegedi' Ipari Vásár idegenforgalmi érdekeit. Közölte, hogy a helyszíni közvetítés
idején külön

tizenhét perces remik iliili
közvetitést
ad Szeged-öl és az ipari vásárról Ari erika és általában a tengerentúli államok részére. A közvetítésnek ezt a részét a budapesti leadó állomás rövidhullámon továbbítja
tengerentúlra.
Az amerikai részről Budapesten külön virszleinazfeli óielf készítenek és 26-án d f l u t á n , valamint az
éjjeli órákban kétszer mejisniétl'k
a Szegedi Ipari
Yáiár megnyitó ünnepségéről készült viaszlem ezkOzvefitést.
A közvetítés déli 12 órakor kezdődik, a rádió
a városháza harangjának szavát közvetíti először,
a műsoron dalárda cs zenekari szám szerepel,
üdvözlő beszédet Nagy József, a vásár üg.\ vezető
alelnöke mond. a vásárt dr. llalla Aurél államtitkár nyitja meg. A megnyitás után Budinszky
Sándor 45 perces rádióriportban ismerteti a Szegedi Ipari Vásárt és eközben kiiiön közvetítést ad
a tengerentúl számára. A tengerentúli közvetítés
ügyében a rádió igazgatósága már érintkezésbe ís
lépett az érdekelt államok rádióállomásaival.

A vásár vezetősége a rádióval kötött nagyje«
le-itöségü megállapodást bejelentette dr. Pálfy József polgármesternek, aki nagy örömmel vette tudomásul ezt a széles sugaru uj lehetőséget, amely
igen jelentékeny nemzetközi propagandát jelent
Szeged részére. Ez lesz az első alkalom, hogy a
magyar rádió lehetőséget nyújt a rövidhnllánur
közvetítéssel, hogy Szeged megmozdulásáról tudomást szerezzen az amerikai nyilvánosság is.
E
nagyjelentőségű, értékes kezdeményezést
éppen
ezért mindenütt nagy ö r ö m m e l és elismeréssel
fogadták.
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.Párisi'' izzólámpa 110 v. 220 Voltos 2—25
wattig
Izzólámpa ernyő
w
Izzólámpa foglalat
L
Nyomós kapcsoló
•
porcellán biztosító tábla
T R I K Ó K , SOKN'IK:
Atléta trikó férfi fehér, v fekete 3-as
PuUower kivágása gyermek trikó t-es
Pamut gyermek sokni fpáronkint I fillér emelkedéssel) 0-ás
DIVATÁRUK:
Kői műselyem táncnadrág kis hibával
Divat rövid műselyem nöi harisnya
P
Rövid ujju férfi sport ing
P
Férfi szalmakalap
LÉGYFOGÓK:
„Ágnes" mézes légyfogó piros 11 drb
..Párisi'' különleges légyfogó 8 drb
..óriás" légyfogó 1 drb
„Duplex" dupla piros légyfogó 8 drb
Figyelje holnapi hirdetésünket!
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—.38
—12
—-18
—.68
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—.98
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—.88
1.38
1-58
—-78
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—.21
—.21
—.21
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