Szerein, 1939. április 5.

Bombamerénylet Chilében
a német követség ellen
Santiago de Chile, április 4. Kedden reggel
az itteni német nagykövetség ellen bombamerényletet követtek el. A robbanás elpusztította
a kert kapuját és az épület valamennyi ablakát.
A tettesek eltűntek. Itteni körökben azt hiszik,
hogy a tettesekét azokban a körökben kell keresni, amelyek az utóbbi időben németellenes
magatartásukkal tűntek fel.
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flz iraki király halálos
autószerencsétlensége
Bagdad, április 4. Az iraki király autószerencsétlenség következtében meghalt..
A király saját maga vezette gépkocsiját s midőn éjfél körül a királyi palotába visszatért,
teljes sebességgel beleütközött
egy'villanypóz
nába. Azonnal elvesztette eszméletét s éjfél
után koponyaalapi törés és agyrázkódás következtében meghalt.
Irak királyság a világháború uíán keletkezett
közeikeleti arab utódállamok egyike. Első uralkodója Fejszál volt, a legendás Lawrenee ezredes világháborús fegyvertársa. Fejszál rejtélyes körülmények között hirtelen halt meg
európai körútján, egy svájci szállodában. Utóda lett I. Gházi, aki most 27 éves korában
ugyancsak váratlanul halt meg- Az elhunyt
uralkodó egy fiúgyermeket hagyott hátra, a 3
éves Fejszál herceget s ő lesz most a kincses
petróleum-királyság uralkodója.

Csury Ferenc órás, aranyműves és toronyórakészito,

márkás kar, zseb és faliórák, ékszerek, evőeszközök, dísztárgyak tiagy raktára. Nagy javítóműhely! Kárász utca 16 szám.
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Harc a kutyafronton
flz áprilisi közgyűlés tárgyalia a módosított szabályrendeletei
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi kutyqfronton néhány hét óta csend honol. Mint ismeretes, Pál/y József dr. polgármester a legutóbbi közgyűlésen levetett a kutyaadószabályrendelet módositását a napirendről. Azóta a kulisszák mögött folynak az egyezkedő tárgyalások. Kiss Károly, a kutyatulajdonosok megbízottja szinte naponként tárgyalásokat folytat a város illetékes ügyosztályával és
kitartóan ragaszkodik ahhoz, hogy a szabályrendeletet olyképpen hiódositsák, hogy a patkányfogó kutyák adóját egy évre öt pengőben állapítsák meg.
A városházán a legnagyobb dillemában vannak, mert ilymódon az előirányzott bevételből
mintegy tízezer pengő leesik és a kutyaadcból
harmincezer pengő folyik majd be a város
pénztárába. A^alószinü, hogy a módosított szabályrendelet, amely azonban az idei kivetést
még nem érinti, az áprilisi közgyűlés elé kerül
abban a formában, ahogy az érdekelt kutyatulajdonosok kívánják. A yáros más oldalról
igyekszik majd o bevételi hiányát fedezni.
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Április 22-ig lehet benyújtani a pályázatot
a városi főügyészi tisztségre
(A Délmagyarország munkatársától.)
Simkó
Elemér dr. hódmezővásárhelyi főispánná való
kinevezése után megüresedett a városi tiszti
főügyészi állás és azt még ebben a hónapban
betöltik. A tiszti főügyészi állás mellett betöltésre kerül egy műszaki tiszti, egy műszaki
segédtiszti és két fizetéses végrehajtói állás is.
A városi tiszti főügyészi állás betöltésére a
városházán elkészült a pályázati hirdetmény.
Április 22-ig lehet a pályázatokat
benyújtani
Tukats Sándor dr. főispánnál. A kijelölő választmány jelölése alapján a tiszti főügyészt

az áprilisi közgyűlés választja meg. A kijelölő
választmány tagjai az albizottságok múltkori
választása alapján Koltay Alajos, Körmendg
Mátyás és Tóth Imre dr. Bár az albizottsági
választásokat
annakidején
megfellebbezték,
ma még nem bizonyos, hogy melyik összetételű
kijelölő választmány ejti meg a jelölést. A
kijelölő választmány másik három tagját a főispán nevezi ki. A megalakult kijelölő választmány ezután három pályázót jelöl a főügyészi
tisztségre és ezek közül választja meg a közgyűlés a liszli főügyészt.

Női kalapot, márkás férfi' kalapujdonságokat
férfi inget, nyakkendőt, pizsamát, és minden
egyébb uri divatárut
legolcsóbban

Knittelnél

vehet. Kárász u. 5. Nemzeti
Takarékosslg és Unió tag.

Uíabb boniiodalmah
a szedem heguhözsegeft megalakítása körül
Nem lehet tovább halogatni a törvény végrehajtását, a gazdák tiltakoznak az ujabb megterhelés ellen
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
hegyközségi törvényt már hetekkel ezelőtt végre kellett volna hajtani Szegeden is. Az illetékes
hatóságok a törvény rendelkezésének megfelelően elkészítették a gyümölcsösök és szöllőterületek kataszterét és kifüggesztették közszemlére. A gazdaközönség körében nem volt
kifogás az összeírások ellen, ugy annyira, hogy
a kataszter jogerőre emelkedett, illetve a hogyközségi törvény módot ad a hatóságoknak,
hogy a hegyközséget hivatalból
megalakítsák.
Legutóbb az alsótanyai gazdaközönség előtt
tartottak propagandaelöadári a hegyközségi
törvény végrehajtásának előnyeiről- A gazdák
azonban tiltakoztak a törvény
végrehajtása
ellen, mert álláspontjuk szerint ez ujabb megterhcltelését jelenti a gazdaközönségnek. A
gazdák tiltakozására akkor Hunyadi-Vas Gergely dr. országgyűlési képviselő kijelentette,
hogy közbejár a földművelési kormánynál, hogy
a hegyközségi törvény végrehajtását elhalaszszák.
A bejelentést a gazdák kitörő örömmel vették tudomásul, a hegyközségi törvény életbeléptetését azonban
ujabb határidőre
kitolni
czidöszerint lehetetlenség. Máris az a helyzet,
hogy mindenütt működnek a megalakult hegyközségek, csupán Szeged kivétel. Gsak itt nem
sikerült még az érdekeltek bevonásával végrehajtani a hegyközségi törvényt.
Valamit azonban cselekedni kell, mert a törvényt végre nem hajtani lehetetlenség. Valószínűleg arra kerül majd sor, hogy a polgármester elrendeli egy hegyközség
megalakítását,
miután az érdekelt gazdák, nem nyilatkoztak:
hány hegyközséget kívánnak alakítani.
Azt mondani sem kell, hogy az egy hegyközség tizenegyezer hold területen, amikor egyik
rész ötven kilométernyi távolban van a másiktól, 'nem felel meg annak az intenciónak, amelyet a földművelésügyi kormányzat kijelölt- .Miután semmiképpen nem lehet a törvény végrehajtását kitolni, vagy mellőzni, a gazdák jól
tennék, ha a hegyközségeket a célszerűségnek
megfelelően megalakítanák. V törvény világo-

san kimondja, hogy a hegyközségekkel az a
célja, hogy a termelést minőségileg
megjavítsák. Minden hegyközség élére szakember kerül, aki ellenőrzést gyakorol afelett, hogy a
gazdák helyesen kezelik-e gyümölcsfáikat és a
szöllötelepeket, eivégzik-e mindazokat az előírásokat, amit a gyümölcstermelés minőségi
javítása megkíván. Ha egy hegyközséget rendelnek el megalakítani, akkor a hegyközség
élére kirendelt szakember korántsem tudna
feladatának eleget tenni. Eltekintve attól, hogy
a szövetkezeti gondolat jegyében nem lehet
keresztülvinni azt, hogy a permetezőszereket
és egyéb a termelés zavartalanságának biztosításához szükséges kellékeket kollektive beszerezzék és ezáltal a termelés költségeit csökkentsék.
A Szegedi Gazdasági Egyesület előadásai a
hegyközségi törvény végrehajtásáról — ugy
látszik — nem bizonyultak kielégítőnek. A munka a gyümölcsösökben és a szöllőkben megkezdődik és a hegyközségeket Szegeden nem lehet megalakítani. Gazdakörökben kíváncsian
várják a fejleményeket, Hunyadi-Vas Gergely
dr. beígért közbenjárását, hogy a törvény végrehajtását későbbi időpontra halasszák.

A z eperjesi letartóztatások
Pozsony, április 4. Eperjesen és környékén
hetven őslakost letartóztattak- a szlovák állam
biztonságát veszélyeztető tevékenység vádjával. Az eperjesi »[//' Világ:: cimü magyar újság
meg sem jelenhetett, mirt mindkét
szerkesztőjét
elfogták. Tegnapelőtt Eperjesen a zsinagógát,
felrobbantották.
SZÉCHENYI MOZI
Szerdán 5, 7, 9
WALLACE világhírű bűnügyi kalandjában
ANNA MAY WONG és AKIM TAMIROFF.

