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Dr. Katona Tstván tanácsnok ja 

vaslatára a kisgyűlés hozzájárul t 

hogry a Szeged városfejlesztési ter 

veivel kapcsolatban a Dóm-téren é-
kőrnyékén a Hor thv Miklós-tudo-

mányegyetem további bővítésére al-

kalmas területeket kijelöljék és java 

*olja. hogy a közgvf-'é- határozat 

ban mond ja ki ezeknek a tprületek-

aek kizárólag vsak középületek cél 

ja i ra való igénybevételét. Buócz 

Károly itt felszólalásában ezt oda 

kéri módosítani, hogy 

ne kizárólag, hanem elsősorban 
középületek építésére tartsák 
azt fenn, de amennyiben ilyen 
kn/.épiiletek emelésére nem ke-
rülne sor és es'lleg magánvál-
lalkozó hajlandó lenne olyan 
bérházat építeni, amelynek kül-
ső kiképzése harmonikuson il-
leszkedik bele a városképbe, 
ng> ennek elvi Ii be tőségét ne 

zárják ki. 

A főispán és a polgármester hozzá-

szólása u tán a kisgyűlés az eredeti 

szövegezést fogadja el. tehát a ma-

gáuépítke/.ést a javaslat erről a köz-

ponti területről eleve kizárja. 

A város magasság felmérésével 

kapcsolatban felmerült kiadások Te 

dazésere az ingatlantulajdonosok a 

községi pótadó 2.8 százalékát fizetik, 

ami végösszegben 38.000 pengőt lesz 

ki. A kivetés a községi pótadómeates 

ingatlanokra is vonatkozik. A ke 

gyesretidiek vezetése alatt á l ló váro-

si g imnáz iumhoz második testneve 

lési lauár i ál lás szervezésére tesz-

nek javaslatot, ezt a kulttisznii irsz 

tórium 50 százalékos fizeteshuzzájá-

rulássttl támogat ja . Dr. Tóth Imre 

hozzászólása után a kisgyűlés elfő 

gadja dr. Pá l fy György kul turta 

uáesuok előterjesztését, amelynek 

értelmében a belvárosi községi ele 

rui f iúiskola épületére emeletet ház-

nak. Vitéz dr. Szabó Géza tanács-

nok javaslatára ahhoz ia hozzája 

m lnak , hogy tápéi komp váinsze 

dési jogának gyakorlására enge-

délyt kéruek és a komp szállítási 

d i ja i t az eddiginek dup lá jára eme-

lik, azonban az érvényben lévő 

kedvezményeket, így a tápéi rét 

bérlőinek, dí jmentes közlekedését 

érintetlenül hagyják. 

Ezu tán dr. Tíőth Dezső .tanács-

nok ismertette az utcanévvátozta-

lásról beérkezett közgyűlési indít-

ványt. 
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Magisfro Donieli 
telepatikus-bűvész e'őadása a Városi Színházban. 

A szegedi rendőrség 
rendszeresíti 

a gépko$$irazziákat 
A vasárnap d é l u t á n megtar tot t razz iából kifo-
lyólag hat személyautó »E« betűjét kobozzák eí 

(A Délinagyarország munkatársától) 
Amint ismeretes, az üzemanyagokkal 
való takarékoskodás miatt a kor-
mány tobhizben korlátozni volt kény-
telen a magángépkocsik és a bérautók 
forgalmát. A tavaszi idö beálltával, 
különöséé pedig a közelgő ünnepekre 
való tekintettel az. elmúlt hét végen il-
letékes helyről újból nyomatékosan 
figyelmeztették az autótulajdonosokat, 
hogy a gépkocsik használatára vonal 
kozó reade'kczésekel lelkiismeretesen 
tartsak be: a kocsikat az engedélye-
zett célokra használják, semmiképpen 
sem magántermészetű utakra, hétvégi, 
vagy egyébh kirándulásokra. II lel ékes 
helyről egyidejűleg utasították a 
rendőrségnek a gépkocsik felügyeleté-
vel megbízott szervéi, hogv szigorúan 
ellenőrizze a forgalomban hagyott gép-
kocsikai és visszaélés cselén vonja® le 
a kocr.i >H< betűjét. 

A szegedi rendőrség jármiikö/.leke-
dési osztálya az utasításnak megféri 
lőcn vasárnap mcetnrtntf.a az első 
nazy razziát A motoros őrs rendőre 
la szágii'do/lák az csesz város terüle-
tét. valamennyi uton levő ©épkocii 
leálViti.ttjik és kikórdc/tók a sofőrt. 

Píncetüz oltásánál 
súlyos gázm rgezést szen-

vedett két tűzoltó 
(A Delimig} aruozág munkatui-atijJ) 

Hétfőn délután ü óra után telefonon je-
lentették a tűzoltóságunk, hogy a Kos 
vuth-ulca 10. számú házban tüz ütött 
ki. A kivonult tűzoltók megállapítot-
tak, hogy a jelzett ház pineejében fel-
halmozott 00 mázsa koksz öngyulladás 
folytán tüzel fogott és mire az oltás-
hoz kezdtek mar sürü íustgouioiyuk 
törtek elő a pinceablak résein. 

Az oltási munkánál szercncsé'tan-
•eg is tórlént, mert a pincehelyiségben 

g koksz égése szénmonoxidot fejlesz-
tett és eltol Biró István törzstüzmes-
lor, valamint Tátrai Sándor segédeső-
vezető olyau súlyos gúzniérgezést szen-
vedett. hogy az előhívott menlőkuek 
mindkettőjüket a városi közkórházba 
kellett szúliilaniok. 

Az oltási munkálatokat vezető Hor-
váth István tüzollófüparancsnok intéz-
kedésére a tűzoltók gázmaszkiaiba 
SÍ óngáz vllaui betétet szereltek és igy 
folytatták tovább az oltást. Kétó'ai 
rr.egtes+latt munka árán végül :s si-
került a (özet eloltani. 

vagy a tulajdonost i ia ugy találtál-., 
hogy az auló nem megengedett célból 
van uton. a rendőrök elvettek a sofőr 
betétlapját és a betétlap adatai alap 
ján megindul az eljárás az autótulajdo-
nos ellen, ami abból áll, hogy a k'»esi 
»K« betűjét bevonják, vagyis az autót 
leállítják. A moloros rendőrök megj."-
leniek a szórakozóhelyek, a sportpá-
lyák bejárata elölt is cs sorra igazol 
tatlak minden várakozó autót. A raz-
zia során hat olyan kocsit írlak fej, 
amelynek vezetője nem tudta igazolni, 
hogy unióját megengedett célra hu-z-
r.álja ezen a vasárnapon. Ezek ellen az 
aulólulajdouosok ellen megindult az 
engedélymegvonás iránti eljárás. 

Dr. M á I v á s Samu rendőrtanácso.*, 
a szegedi járinüközlekcdési osztályá-
nak vezetője ezzel kapcsolatban felhív-
ja az autótulajdonosok figyelmét,hogy 
vigyen magával igazolást, ha kocsiba 
ül. vagy sofőréi lássa cl nyílt paranc-
csal arra vonatkozólag, hogy megen-
gedeti célra használja a kocsi!, m rt 
u közeljövőben a razziák sűrűn ismét-
lődnek és azok ellen, akik nem Indiák 
igazolni, hogy autójuk megngedell ; éI 
hói van ulon. megindítják az eljárás'. 

A hoHcia flotta atéUa^ MK... 
fűink — vaskót ís JUucyMM* 7Átas macskát enni... 

— Levetek PÁüskót 
(A Délinagyaroi'szág imiiitóilaoa-

to|) A francia flotta uiosl mai otthon 
van és várja szerepét... Ez a halai-
inas cime a Marsoilleben megjelenő 
• Gruigoire* most megérkezett leg-
újabb szama első cikkének. Látnuto. 
hogy mialatt a franeia nyilvánosság 
ínég mindig a tragikus összeou'ás 
részleteit kutatja és mérlegeli, az-
alatt minden reménye, bizodalma és 
büszkesége a francia flotta felé for-
dul, amely még teljesen érintetlen, 
majdnem A flottán kivül talán ma 
már csak a Weygand állal megszer-
vezett északafrikai haderő áll érin-
tetlenül még a gloire lényének utol-
só sugaraiban, mert hol van már a 
gazdag és öt világrészre kiterjedő 
gyarmatbirodalom V 

Pelle des Forges ur, a lap tenge-
részeti szakértője hatalmas cikkében 
büszkén sorolja fel a francia Tlotla 
föerősségeit. Elsőhelyen említi a 
•Dunkerque* és a »Strassbourg pán-
céloskat, amelyek amaz emlékezetes 
afrikai csatákban jelentékenyen meg-
sérültek. -Je már annyira helyrehoz-
ták legnagyobb sérülésüket, hogy most 
már megjelenhettek a touloni hadiki-
knlönben talán azért is, hogy megerő-
sítsék a francia polgár meggvöngü't 
biztonságérzetét A • Riehelieu* és a 
>.Tean Bart* még mindig Dakarban 
horgonyoz, ahová az összeomlás utol-
só perééiben Darlan admirális vezé-
nyelte őket utolsó emlékezetes flotta 
parancsával. A veterán >Provence' 
cirkáló iné? az első világháború ide-
jéből ugyancsak Toulonban horgonyoz, 
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mig fájdaimasan sorolja fel Pell des 
Forges azoknak az egységeknek ne-
vét, amelyek angol Fogságban van-
nak, többek között a »Courbet«, a 
• Paris* és a >Lorraine< páncélosok. 
Szerepel a felsorolásban a •Marseille* 
cirkáló is. amelyet legutóbb Dakar-
ból Madagaszkárba irányítottak sür-
gősen. de a páncélos már csak későn 
érkezhetett és jelenleg nincs hir ro'a, 
hogy merre jár. a madagaszkári csa-
li ban nem vett részt. Végezetül feiso-
i , ' mint a franeia haditengerészet 
tov. bbi büszkeségeit: a »Béarn« repii-
lőgénanyahajót és az »Emilc-Bcriim 
páneélost, amelyek a francia bank 
aranytartalékját kisérték Martinique 
s/igetére és amelyekről a napokban ér-
kezett a hir hogy az amerikai—finn-
éi a vegyes bizottság megkezdte lefegy-
verzésüket. miután Amerika átvette az 
ellenőrzést az atlanlióceánia francia 
birtokok fölött. 

A további szines háborús heszá-
n olók közöli egv érdekes riportot ta-
lálunk a »Gringorie*-ben 

Alaszkáról 
Lapomarede ezredes ilyen cí-

men ir erről a filmekről ismert hideg 
északi amerikai birtokban lévő fél-
szigetről: Alaszka, ahol az amerika'- k 
bázist akarnak berendezni a japán-
eílcncs támadások céljára. Felsorolj i 
a különböző tervezett és kiépítés alatt 
vagy előtt levő támaszpont lehelösé-
geket: Sitka, Kodiak. Fairbanks és 
Dutcli-Harbour. És amikor megálla-
pítja, hogy még messze vannak ezek 
a támaszpontok attól, hogy az ameri-
kai flotta és légi erő bázisul felhasz-
nálja, azzal végzi beszámolóját, hogy 
Tokio jelenleg az ala-zkai horizont 
M é szögezi tekintetét. 

És egy hatalmas karikatúra az 
eísö oldalon Angliával szemben, a 
mai vicbyi irányzatnak megfelelően. A 

doverí ro?gas sziklás tengerparton 
gol Tommv-k üldögélnek, öreg e*a 
ládapák, szemüveges tudóspk és mc-
rengők, egy pipás fiatalúr rohamsi-
sakhan éppen tájképet fest. mig rgy 
• kutyamosó* éppen párolgó rekriét 
vagy whiskyt szervíroz. . . Idill a* in-
váziós tengerparton. És mialatt ro-
hamsisakban és gázálarcban az egyik 
hadnagy éppen horgászik a tengerben, 
azalatt igy kiált fel a torzrajz felitá-
sa: Oh. milyen gyönyörű az édes 
semmitevés, mialatt minden ég körü-
löttünk . . . 

A családvédelem 
továbbra is az eisö helyen szerepel 
a megcsökkent népességű Franciaor-
szág vichyi kormányának programjá-
ban. Mennyivel nagyobb szükség van 
most erre az állandó propagandára, 
amikor nemcsak a lecsökkent gyer-
meklétszámmal kell megküzdeni és a 
kihűlt tűzhelyekkel, dc amikor más-
félmillió fiatal francia férfi van né 
met hadifogságban. A legújabb jel-
mondat, amelyet ugy látszik minden 
propaganda szervnek és újságnak is-
mételve kell közölni, a következő: 

• Addig épifs, mig fiatal vagy, 

Ne mtila-sz el tnzlielyet teremteni!* 

'Visszatérés a vaskorszakhoz*4 

fejezet címen ir Lorudan ur Fárisbol 
iovelet. Azt panaszolja, hogy milyen 
melyre zuhant az ezüst tinink, először 
bronz-alumínium lett belőle, majd kö-
vetkezett a tiszta és könnyű alumi-
iiiuin, a legnépszerűbb aprópénz, a 
két sous érmék pedig bronzból átvál-
toztak először nikkellé, majd nikkel-
ből cinkké. Most pedig megérkeztek 
a vasfeankok . . . Loredan ur c pre 
miert azzal kommentálja keserű sztl-
icniesen, hogy most már nyugodUr, 
várhatják a párisiak a következő uj 
pénzeket, amelyek levegőből és víz-
ből készülnek majd . . . Valóban, teszi 
hozzá keservesen rosszalkodva — ezek 
már a zsebünkben is vannak . . . 

Utána egy érzelmes történet kö-
vetkezik Mocmieről, a kis párisi lány-
ról, aki a rendőrőrszo'bára került és 
enenk. a történetnek az a cime: Tilos 
macskát fagyasztani. . . 

A párisi esték 
ujabb szép eseményekkel szolgáltak 
az ulolsó hetekben. A Hébcrtot szin-
uaz például bemutatta Charles dc 
l'eyret-Chapuis uj darabját >Az éj-
szaka isteuei* címmel. A téma hason-
lít Phédrára. állapítja meg a levél, 
csakhogy a szerző nagyon keveset vett 
át Racintól c-s sokat Zolától. .Ican 
1 tervé, Ml.'e. Dermoz és Jacques Ber-
liner alakították a főszerepeket. A Co-
médie I-rancaise Goethe Iphigénáját 
mutatta be érdekes előadásban. A 
filmszínházak eseménye pedig Ber-
liozról szóló nagy romantikus heroi-
kus nagy zenei film: <A fantasztikus: 
szimfónia*. Ugy látszik ez megint egy 
reprezentatív francia film tökéletes 
z.enci kidolgozással. 

A Pleyel teremben pedig a »Pour 
Éllé* cimü nagy párisi divatlap a mi-
nap élő újságot rendezett, mint a pá-
risi levél irja, nagy szeánsz volt, a 
legújabb bemutatók itt sorakoztak fel 
a legszebb párisi mannequinek se-
regszemléjén a párisiak előtt, akik 
jelenleg azon törik a fejüket, hol le-
helne egv valamirevaló félcipőt, eset-
leg egy könnyű nyári nadrágot szo-
rozni . . De. azért Páris Páris ma-
rad és a divatból nem enged. Igaz 
hogy a művészetből sem. 

Herzfeld Ilona, lim-c, Mi-
hály és Erzsébet gyermekei 
fájdalommal tudatják, hogy 
Édesapjuk 

H e r z f e B d M i k s a 

e hó 18-án, 70 éves korában 
elhunyt. Temetése e hó 20-
án, szerdán d. e. 10 órakora 
cititeremböl. Gyászolják meg 
veje. menyei és unokái. 

Nyugodjék békében. 


