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Próbaképen meg'ndiiják 
auíóbuszkörforgalmat az 

(A Délmagyarország munkatársától.) Uj-
szegod lakosságának már nagyon regi kíván-
sága az, hogy a város autóbuszüzeme vezesse 
be a körforgalmat, mert a jelenlegi autóbusz-
közlekedési viszonyok egyáltalában nem elé-
gítik ki az ujszegediek jogos igényeit. Eddig 
az volt a kifogás, hogy a Temesvári-körútnak 
még mindig nincs megfelelő burkolata és igy 
az autóbuszok csak a tanítóképző intézet és a 
posta között közlekednek A mult évben ugy, 
ahogy rendbehozták a Temesvári-körut ut-
testét, de azért az autóbuszkörforgalmat még-
sem indította meg a város. Az ujszegediek 

most megsürgették ismét a régi ígéret telje-
sítését. A kérdés a legutóbbi üzemigazgatóság 
elé került, amely utasította az autóbuszüzem 
vezetőséget, hogy próbaképen indítsa meg a 
körforgalmú járatokat a Temcsvári-köruton. 
A próbajáratok eredményétől függ azután, 
hogy állandósitják-e ezeket a járatokat, vagy 
ismét visszaállítják a régi közlekedési rendet. 

A járatok állandósítása attól függ, hogy a 
Temesvári-körut közvetlen részének burkola-
ta kibírja-e az autóbuszforgalmat és hogy a 
körforgalom növeli-c megfelelő mértékben az 
utasok számát. 

Boldog újéve lesz! 
Ha a BQROSS (Bohn) étteremben lOlli a Szilueszlerl! 
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Eletbelép az uj sertés-
tartási szabályrendelet 
(A Délmagyarország munkatársától.) A tör-

vényhatósági bizottság, mint emlékezetes, jó 
nébánybónapapl ezelőtt uj szabályrendeletet 

fogadott el, amely a város területén a ser-
téstartás föltételeit szabályozza, A szabályren-
delet belügyminiszteri jóváhagyása most ér-
kezett meg és igy azt a város január elsejé-
től kezdődően már életbe is léptetheti. 

A jóváhagyott sertéstartási szabályrendelet 
értelmében 

a város belterületén, 

még pedig a Nagykörúton és az ujszegedi Te-
mcsvári-köruton belül egyáltalában nem sza-
bad sertést tartani. A Nagykörút és a körtöl-
tés között telkenkint legfeljebb hat darab ser-
tés tartható, de ha közegészségügyi szempontok 
kívánatossá teszik, akkor a város hatósága 
ezekben a városrészekben is eltilthatja a ser-
téstartást, vagy korlátozhatja a telkenkint 
tartható sertések számát. 

A körtöltésen kívül 

kbrlátlan mennyiségben tarthatnak sertést 
az érdekeltek, de a szabályrendelet azokra a 
helyekre is. ahol engedélyezi akár korlátolt 

PARIS! NAGY ÁRUHÁZ RT. 
tuaiD. « i k o n ' c « «« Kin uccu s a r o k 

Szilveszterre és újévre 
Kis szercncsekotrő - —.06 
Kis kéményseprő létra kotróval —.OS 
Sakktábla —.24, —.18, — 10 
Papir trombita —.10 
Szerpentin 10 drb —..12 
Török sapka —.12 
Hólabda t csomag —.14 
Kis tiroli sapka — 1} 
Konfetti 10 csomag —.18 
Fadoniinó — .58, —.18, —21 
Csokoládé rri3lar 4 drb —24 
Uiévi képeslap 8, vagv 6 drb — 24 

Újévi képes üdbózlet borítékkal 6 drb —.24 
3 drb társasjáték: akadáiwersrnv. nem*-

zetesdi játék, cirknsziáték, légi háború 
és buli játék, összesen . --.23 

Mulatságos kérdés-felelet tártva tóték —.38 
Roulett játék rugós —.91, —.38; —.38 
15-ös számjáték uidorság —.48 
Ne nevess korán játék —.88. — IS 
Sakk játék P 1.9S. P 1.28. - 9 1 
Gnílalit fedelű dominó P 2 18, V 198. P 1.68 
Magyar kártva 32 lapos P 2.68, P 258 
ásztali teke 9 babával, arél polvóval V 3 98 

számban, akár korlátlanul a sertéstartást, 
rendkivül szigorú közegészségügyi rendszabá-
lyok betartását ir ja elő. Azok ellen, akik vé-
tenek a szabályrendelet egyes intézkedései el-
len, kihágási eljárást indítanak, 

—oQo— 

Utazási kedvezmények 
az Eucharisztikus 

Világkongresszusra 
A magyar szentévnek május 23—30-a kö-

zött Budapesten lejátszódó főünnepségeire való 
utazással kapcsolatban az előkészítő bizott-
ság a következőkre hívja fel a közönség figyel-
mét: 

A rendes, menetrendszerű vonatokon kivül a 
kereskedelemügyi miniszter engedélye alap-
ján az ország különböző részeiből filléres kü-
lönvonatok is indulnak, amelyeket azok ve-
hetnek 'igénybe, akik az ünnepségeknek vagy 
csak az első ("V. 25—27.), vagy csak a máso-
dik (V. 28—30.) időszakában óhajtanak Bu-
dapesten időzni. 

Május 20-tól augusztus 25-ig való érvényes-
séggel külön utazási igazolvány kerül forga-
lomba. Az igazolvány a rendes, menetrendsze-
rű vonatokon 50 százalékos, a filléres külön-
vonatokon 73 százalékos mcnctdjikedvezmény-
re. a kongresszus főünnepségcinek szinterére 
való belépésre cs Budapest, Esztergom és Szé-
kesfehérvár látnivalóinak (muzeumok, kiállí-
tások, stb.) kedvezményes megtekint ősére jo-
gosít. Az igazolvány ára 2.50 pen»ő. Fentieken 
kivül ezzel az igazolvánnyal a MFTR és DGT-
ha jókon a kongresszus és Szent István heté-
ben 50 százalékos, a MA VAUT- a u tóbu szokön 
május 20.—szeptember l-ig Budanest—Wi°n 
között 35 százalékos, az ország többi MAVAUT-
vonalain 12—50 százalékos kedvezménnyel le-
het utazni. 

Aki a kongresszus egész tartama alalt Bu-
dapesten akar maradni, az csak a menetrend-
szerű vonatokat veheti igénybe, amelvekre a 
75 százalékos kedvezmény nem vonatkozik s 
igv csak 50 százalékos meneteli iUedvezményt 
kaphat. Ugvancsak 50 százalékos kedvezményt 
kannak azok, akiknek a filléres gyors kiin-
duló. vagv csatlakozó állomásáig való utat 
rendes vonaton kell megtenniük. 

Akik nem vonaton (ha ión), hanem gépko-
csin. kerékpáron, vagv gyalogosan utaznak 
Budapestre, a főürinenségek színhelyére ecak 
taftéei jegy megváltása ellenében léphetnek 
be. Ennek az ára 1 pengő és általában csak ál-
lóhelyet biztosit a tulajdonosának. A mérsé-
kelt áru ülőhelviogyeket az utazási igazol-
vány. vagy a tagsági iegy felmutatása ellené-
ben lehet inaid megváltani. 

A kongresszuson való részvételnek és a kon-
gresszusi különvonatok igénybevételének egvtk 
feltétele a kongresszusi jelvény viselése. 

Árleszállítás 
Egészen lefölözött tej literje 7 fillér, 
Pasztörizált tejszínből tejfel 1 pengő. 

Központi Teicsarnok Rt. 
fiókjaiban. 

Betörőket fogott el 
a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

rendőrség csütörtökön elfogott három régóta ke* 

resett betörőt, akik az eddigi nyomozás adatai 

szerint három betöréses-lopást követlek eL Ká-

dár Mihály 44 éves, Markovics János 21 éves és 
Hegedűs László 28 éves rovottmuliu napszámosok 

voltak a betörök, akik legutóbb ördög Károly 

ősz-ucca 24. szára alatt lévő szatócsüzletét törték! 

feL Elfogatásukkor beismerték, hogy ők hatoltak 

be a Boross József.ucca 26. szám alatt lévő apó-
cainterndtusba is, ahonnan baromfiakat és egyéb 

értékes holmit loptak el, betörést követtek el 

Kellner Márton látszerésznél, ahonnan egy ke* 

rékpárt vittek el. 

A betörök elmondották, hogy a lopott holmi, 

kat értékesítették, a pénzen megosztoztak. Tagad, 

ták, hogy ezeken Kivül más betörést elkövettek 

volna, azonban a rendőrségnek az a gyanúja* 

hogy más cselekmény is terheli őket. 

Csütörtökön délelőtt az őrszemes rendőr el-

fogta Gabora Béla szegedi lakost, aki lopott ba. 

romfiakat akart értékesíteni. Beismerte a lopáso. 

kat. A rendőrség mind a négy betörőt letartóz-

tatta. 

P e z s g ő k 
• « • » 
• • • • 

Nagy üveg Gentry Club , , , , 

Törley Reserve 

Törley Talisman 

Törley Casino , • , 

Littkc Casino , , , , 

Littke Cremaut Rosé , , 

Littke For England 

Special demi Sec , , , , > 

Louis Francois Cremant Rosó 

Louis Francois Transylvania 

Louis Francois Brout 

• • • • 

« 
• • * 

4.50 
4 -
4.30 
450 
4.40 
170 
270 
4.60 
4— 
4.60 

Eredeti töltésű borok 
Badacssonyi Esterházy Kék nyelű 220 P 

Badacsonyi Esterházi szürke barát 320 P 

Badacsonyi Esterházy Muskotály 2.20 P 

Badacsonyi Esterházy Rajnai rizling 2 P 

Badacsonyi Esterházy Zöldszilvámi 2 P 

Csopaki édes . . . . . . 2.20 P 

Ürmös elsőrendű « . . . 1.30 P 

Fehér vagy vörös csemege édes 1.20 P 

Debrői hárslevelű • • • « 2.— P 

Sanvignon • « • • • « 2.— P 

Tokaji Windisgraetz borok 
1931 aszú bor márkázott , • , 

Tokaji édes furmint , , , 

Tokaji medoe . • • • , • 

Alföld Gyöngye öreg bor , , , 

2.40 P 
2.20 P 
2.20 P 

-.90 P 

Szemelt nemes burgundi , , , —.90 P 

A borok eredeti töltésüek a legnemesebb fajok-

ból Üvegbetét 20 fillér 

Sehorr Ottó 
bornagykereskedő 

CÉGNÉL, KOSSUTH LAJOS SUGÁRUT 5. SZ, 


