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A törvényhatósági kisgyűlés 
szerdai ülése 

(A Déhnafhiar'orszáa munkatársától.) Szer-
dán dclután ülést tartott dr. Pálfy József 
polgármester elnökletével a törvényhatósági 
kisgyűlés gvönge érdeklődés mellett A 
hivatalnok-tagokon kivül mindössze nvolc kis-
gyülési tag vett részt az ülésen. 

A tátgysorozat egyik érdekesebb pontja az 
ftz ajánlat volt, amelvet a Kőbányai Polgári 
Serfőző tett a városnak. A vállalat bérbe kér-
te a Zsótér-há- Széchenyi-téri frontjának több 
üzlethelyiségét, amelyekben vendéglőt kiván 
berendezni és amelynek bére fejében évi 2800 
pengő bért ajánlott fel. A kisgyűlés felhatal-
mazta a polgármestert n, szerződés megköté-
sérc. miután ezen a helyen állnak meg a vi-
déki autóbuszok és ebben. az épületben van az 
idegenforgalmi hivatal is. 

A kisgvülés ezután apró-cseprő Jcözszálli-
tási ügyeket tárgyalt, majd köztérhasználati 
kérelmek következtek. Ezután illetőségi ügye-
ket tárgyaltak. Schicarz Ede, a szegedi izraeli-
ta hitközség kántoia kérte a. községi kötelék-
be való felvételének kilátásba helyezését. A 
polgármester javasolta a kérelem teljesítését, 
miután Schwarz Ede a törvényben előirt ösz-
szes felte feleknek megfelel. A rendőrség igazo-
lása szerint politikailag megbizható, a rendőr-
ség által kiállított lakhatási engedéllyel ren-

delkezik, nvugdijas állása van, fizetése bizto-
sítja megélhetését, 1899 óta lakik Szegeden 
és 38 év óta állandóan adót fizet. 

A kisgyűlés hozzászólás nélkül, egyhangú-
lag kilátásba helyezte a községi kötelékbe való 
felvételét és 100 pengő felvételi dij megfizeté-
sére kötelezte. 

A szegedi görögkatolikus egyházközség lel-
készig hivatala 1000 peixgő segélyt kért, Az 
egyházközség jelenleg a várostól kap lakást 
lelkészi hivatala számára. Az egyházközség 
házat vásárolt és igy feleslegessé válik az in-
g.venlakás. A polgármester nem javasolta a 
kerelem teljesítését, mert a lakbérmegtakaritás 
ós a segély közti különbözetre nincs fedezet. 

Bakó László méltányossági okok miatt a 
kérelem teljesítését javasolta. Elmondotta, 
hogv az egyházközség házat vásárolt, mert 
nem számitott arra. hogy a. belügyminiszter 
törli_ a költségvetésből az egyházközség segé-
lyezésére szánt összeget. 

A polgármester fenntartotta javaslatát, 
mért fedezet nélkül nem adhat a város segélyt. 
A kiégyülós a polgármester javaslatát fogad-
ta el. 

Több betegszabadság iránti kérelem letár-
gyalása után a kisgyűlés öt órakor véget 
ért. 

-— A 3-as huszárok emlékműi é. Szerdán dél-
elöli H e r m a i i n Miksa nyugalmazott hu-
ízára lezredes a tényleges és tartalékos hu-
szártisztek küldöttségéi vezette dr. P á l f y 
József polgármesterhez, akinek bejelentene, 
hogy a volt 3-as huszárok művészi emlékmű-
vel kivannak felállítani a tábla épület előtt 
levő park tükörbe. Az emlékmű szoboralak iá-
nak elkészítésére felkérték T á p a i Antal 
szobrászművész!. A szobor költségeit a volt 
hármas huszárok adják össze, a várostól esak 
a talapzat Cikészil le lését kérik. A polgármes-
ter ki jelenlétié, hogy a bejelentést örömmel 
©eszi tudomásul és igyekezni fog fedezetet 
teremteni a városra háruló költségekre. 

— Dr. Biedl Samu emlékezete. A községke-
rtilet i elnökök ülése, a Magyarországi Izraeli-
ták Országos Irodája és a Pesti Izraelita Hit-
község dr. Biedl Samu emlékére csütörtökön 
déli fél I órakor Budapesten, a Dohánv-uceai 
Fősök Templomában gyászistentiszteletet, ren-
dez, amelyen országos keretben kívánja le-
róni kegyeletét a magvar zsidóság nagynevű 
vezérférfiáuak emléke iránt. Az emlékbeszódet 
dr. Kecskeméti Ármin makói főrabbi, egyete-
mi magántanár mondja. A szegedi Dolgozó 
Nők csoportra március 31-én este fél 7 órakor 
adózik dr. Biedl Samu cinlékének, a gyűlésen 
dr. Lőw Lipót né mond emlékbeszédet. 

— Munkásgvüíések. A szegedi festőipari 
munkások csütörtökön este fél 6 órai kezdet-
tel nz Épitőnm'nkásotthonbán (Fodor-U. 10.) 
szakértekozletet tartanak, melyen a bérmegál-
lapitó bizottság határozatát Széli Mihály 
szövetségi titkár ismerteti. — A Magyaror-
szági Famunkások Országos Szövetségének 
szegedi csoportja csütörtökön este 6 órai kez-
dettel a Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9.) 
tisztujitó közgyűlést, tart, melyen a szakma 
gazdasági helyzetét Lájer Dezső titkár ismer-
teti 

-- ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-, 
egyetem Barátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabad-
egyetemi előadást tart. Előad dr. S i k Sándor 
egyetemi tanár ..Kölcsey" (Halálának századik év-
fordulójára) cimmel. 

Stautfer dobozos Rocliefortof kérjen! 

-— Az epekövek, az id(>siill epehólyaggyul-
Iadás és a hurutos sárgaság kezelésében reg-
gelenként éhgyomorra egv-egy pohár termé-
szetes „Ferenc József' keserűvíz, kevés forró-
vizzel keverve és kortyonként bevéve, gyakran 
rendkivül hatásos. Kérdezze meg orvosát. 
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IV. PROHÁSZKA 0.-U.8. VI.TEREZ-KRT. 8. 

GYÁR BUDAPEST. XI. LEHKE-UT 117. 

— Eljegyzés. K n i 11 e 1 Klára és dr. B r c i c h a 

Béla fogorvos jegyesek. (Minden külön értesítés 

helyett.) 

— Megérkeztek Blau Ignátz céghez a legújabb 
tavaszi női és térti ruhák és felöltők. Kelemea u. 5. 

Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál. 

— Elegáns kosztüm, köpeny Kelemennél, Fcke-
(esas-ucea 17. 

Revolverrel rálőtt 
kegyetlen apjára a 

17 éves fiu 
Egy évi fogházra iléllék 

7.4 Délmagyarország munkatársától.) A 
mult év november 19-én hajnalban Felgőpusz-
taszer községben ertet 17 éve8 f j u gyilkossági 
kísérletet követett el édesapja ellen. Az apa 
a hajnali óiákban felkelt, hogv a kisteleki 
vásárra menjen. A konyhában, gyufát gyúj-
tott és a fiu a szoba ajtajában lesbon állva a 
fellobbanó gyufafénynél rálőtt édesapjára. 
akinek azonban töak a kezét találta el és isv 
életveszélyesen nem eebesitetto meg. A fitt 
a csendőrök előtt bevallotta, hogy meg akarta 
ölni apját. Elmondotta, hogv nyolcan vannak 
testvérek, apjuk kegyetlenül bánt velők, 

éhezteti őket anyjukkal együtt. A gyerekeket 
egyre-másra elzavarja a háztól, legutóbb pél-
dául őt zavarta, el, hogv ne kelljen neki enni 
adni. Minden pénzét egv nőnek hordja, aki-
vel hosszú idők óta barátságot tart fenn. A! 
nő kedvéért képes családját is mellőzni ra 
üldözni. Emiatt elhatározta, hogv végez ap-
jával. 

A szegedi törvényszék HabermannJí&nácsS, 
mint fiatalkorúak bírósága most tárgyalta a 
fiatalkorú legény ügyét. A biróság zárt aj-
tók mögött tárgyalta az ügyet és szándékos 
emberölés kísérlete miatt egyesztendei fog-
házra itélte a fiatalkorút. Az itélet jogerős. 

Dobrowen 
április 8 

Természettudományi előadások az egyete-
men. Az Egyetem Barátai Egyesülete természet-
tudományi szakosztálya szerdán tartotta heti e'.ő, 

adói szakülését nagy érdeklődés mellett. K > cl-
\ e s Miklós főiskolai tanár, üléselnök megnyitó 
szavai után dr. S t i l l c r Jolán egyetemi tanárse-
géd tartotta meg beszámolóját tanulmányútjáról. 
Az előadó a Tudományős Akadémia támogatásá-
val három hónapot töltött különböző németorszá-
gi bfologiai cs közegészségügyi intézetekben. Ki-
emelte a helgolandi tcngcrbiologiai intézetet, ille-
tőleg annak madárvártáját. Az előadását számos 
vetitclt képpel tette szemléltetővé. A következd 
előadó ifj. dr. S z a b ó Zoltán a műszaki gáz vé-
delem eszközeiről szóló tanulmányát ismerteit'}, 
A kémiának a harcászatban nemcsak támadó, ba-
nem védekező szerepe is van és pedig a gáztáma-
dások megsemmisítése, illetőleg csökkentése tekin-
tetében. Mindezekkel kapcsolatban vetített képek* 
kisérctében ismertette -a rendelkezésre álló eszkö-
zöket cs azok használatát. 

— A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi heti-
piacra felhajtottak 38 borjut, 84 hizott sertést, 013 
sovány sertést, 1' juhot. 30 bárányt. Az árak a kö-
vetkezőképen alakultak: Jószág, borjú 85—99, 
hizott sertés 83—92, juh 62. bárány 68—70, évea 
sovány sertés 60—70, féléves 33—10, válasz-
tási malac párja 30—33. Hus. Marhahús I. r. 1.60—< 
1.80, II. rendii 1.50—1.70, III. rendű 1.20-© 
160, borjúcomb 2.40-2.80, eleje 1.60—2.60, pörkölt-
nek 1.60—1.80, sertéskaraj 1.80—200, comb 160-
180, oldalas 1 40-1.50, zsirszalonna 150-1.60, 
háj 1.60—1.70, zsir 1.60—180. Baromfi: csirke pár-
ja 2.80—5.50. kilója 1.50-1.70, tyúk párja 3.10—. 
5.50, kilója 95—1.05, sovány kacsa párja 3.60 — 
5.50, hizott 95—1.05, sovány kacsa párja 3.60—5.50, 
hizott kilója 1.30—1.10, sovány lud párja 7.00 -

13, hizott kilója 1.30—1.45, tojás kilója 90—1.10. 
Gyümölcs: Alma nemes fajta kilója 1.20— 2.00, kö-
zönséges 60—1.00, dió 70—90, citrom 6—10, narancs 
70—1.10. Zöldség: bürgonya nvári rózsa 6 -S, Ős/l 
rózsa 5—7, Ella 4-6, Gülbaba 6-8, oltott 6-8, 
takarmány iák való 3—5, vöröshagyma kilója 8—• 
16, fokhagyma kilója 4—12, petrezselyem kilója 
10—70 fillér, sárgarépa 10—2 i, zeller darabja 4—< 
14, kelkáposzta kilója 35—45, téli karaláb 25—« 
35, tormp 30—60, spenót 8—11, sóska 10-60, fűzés 
rcs paprika 1—2.60. Gabona: buza mázsája 19 80-* 
20.10, rozs 18.00-18.20, árpa 14.50-15, zab 15-< 
15.50, szemes .tengeri 12—12.10. Takarmány: réti 
széna 3—3.00, lucerna 5.50—G.50, alomszalma 1 80 -i 
200, tengeriszár kévéje 5—C fillér, tnkarmánvré* 
pa 1.10-1.20. 


