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Ősbemutató 
Csütörtökön a 

Belvárosi moziban 
Magyarországon először, Buda 

pestet is megelőzve: A magyai 

filmgyártás büszkesége: 

Barabás Pál »Esküvő ulán« c. 

közismert müve filmen. 

Muzsika: FÉNYES SZABOLCS 

A legpompásabb szereposztással: 

E l m a 

stmor rrzsl, 
Rácz Vall, 
C s o r i o s C j u u l o . 

L c h ^ a i i , 
liosmássu, 
Tímár es 
Petnes. 

Külön is felhívjuk a közönség 

figyelmét erre a páratlan érde-

kességü magyar filmre, melyet 

tárgyánál fogva 

CSAK FELNŐTTEKNEK 

e n g e d é l y e z e t t a cenzúra. 

5, 7, 9 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) Az áprilisról elmaradt tör-

vényhatósági közgyűlés szerdán 

délután 4 órai kedettel folyt le 

a városháza dísztermébe. A köz-

gyűlés iránt nagy érdeklődés nyil-

vánult meg, miután a tárgysoroza-

ton szerepelt 

Varga József miniszter dísz-
polgárrá választása is. 

Dr. Tukats Sáudor főispán nyi-

totta meg a közgyűlést és a hatá-

rozatképesség megállapítása után 

, bejelentette. hogy a Kormányzó úr 

Papp József kisgazdának a gazda-

sági főtanácsosi címet adományoz-

ta, majd Hunyadi-Vas Gergely és 

Zsembery Károly törvényhatósági 

bizottsági tagok elhunytáról emlé-

kezett meg kegyeletes szavakkal. 

A közgyűlés néma felállással adott 

kifejezést kegyeidének, az elhuny-

tak érdemeit jegyzőkönyvben örö-

kilik meg. Hunyadi-Vas Gergely 

helyére Séhwann Jánost hívták 

be. Zsembery helyére póttag hiá-

nyában nincs hehívás. 

Napirend előtt Ugi Géza ujsze-

gedi plébános javaslatot tesz arra, 

hogy vitéz dr. Bonczos Miklós bel-

ügyi állam-titkárnak, aki szociális 

téren oly sokat tett a szegedi és 

környéki rögtörő magyar életszín-

vonalának emeléséért, fejezze ki a 

közgyűlés feliratilag háláját és kö-

szönetét. Az előző években mint ár-

vízvédelmi kormánybiztos, ujabban 

pedig mint az Országos Nép- é> 

Családvédelmi Alap áldásos tevé-

kenységének hivatott irányítója 

érző magyar szivével segítette, 

gyámolította az elesetteket. Az ő 

érdeme, hogy visszasegítette a szé-

kelyeket Bukovinából és letelepí-

tette az áldott bácskai televényen. 

Ezután dr. Pávó Ferenc felolvas-

ta a polgármesteri jelentést, amely-

nek keretéhen javasolja, hogy dr. 

Antal István és dr. Lukács Béla 

újonnan kinevezett minisztereket 

Szeged város törvényhatósága táv-

iratilag üdvözölje. A javaslatot a 

közgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

Beszámolt a polgármesteri jelentés 

arról a. kormányhatóságnál a mult 

hónapban eljárt küldöttség ered-

ményes közbenjárásáról a tudo-

mányegyetem jogi fakultásának új-

bóli felállítása és az alföldi vízügy 

végleges rendezése érdekébeu. 

Május 7-i évforduló 
Ez év május 7-én volt 23. évfor-

dulója annak, hogy a Szegcdi Anti 

Bolsevista Comité tagjai a volt 

16-os laktanyában garázdálkodó 

vörösőrséget életük kockáztatásá-

val leszerelték s a vörös rongyot 

letépve, a nemzeti zászlót régi mél-

tó helyére kitűzték. Bejelenteni, 

hogy ezen évforduló alkalmából az 

országos nemzet védelmi szervek 

bevonásával június 4-én nagys«a-

bású ünnepséget redeznek s ezen az 

ünnepségen részt fognak venni az 

újonnan kinvezett tárcanélküli mi-

niszter urak is és az ünnepi beszé-

det dr. Antal István nemzetvédelmi 

miniszter úr fogja megtartani. 

Közegészségügy 
A legutóbbi közgyűlés óta a 

zöldkeresztes egészségvédelmi szol-

gálatok megszervezése tovább fo-

lyik. elsősorban azon tanyai kerii 

letekben, abol a szolgálat bevezeté-

se iránti kívánság fokozódó mér-

tékben jelentkezett. Elkészült az 

egészségvédelmi szolgálat szerve-

zési egész tervezete, ebben foglal-

tak szerint külön költség nélkül 

módjában áll a hatóságnak az egész 

város területere ezt az ú j szolgála-

tot, bevezetni. A városi fertőzn-

befegkórház zavartalanul működik 

s a mostani nehéz körülmények kö-

zött is a kitűzött feltételeknek min-

denhen megfelelő, különösen fontos 

az az eredmény, amely abban nyil-

vánul meg, bogy a mult évben oly 

óriási pusztítást okozó diftérlajár. 

ványnak sikerült döfő módon ga-

rat vetn i . 

- — in in i i rwrrmmmrn 

Brilliáns 
arany, ezüst vétel. Ismét igen 

magas árat fizetek 

FISCHER 
óra, ekszerüzle'e 

Szeged, Klauzál-tér 3. 

Közellátás 
A város közönségének hússal 

való ellátása a sertéshús kivételé-

vel kielégítő volt, ugyanilyen 

volt a zsírral való ellátás is a napi 

2 dkg zsír, illetve 2 és fél gr zsír-

nak való juttatásával. A közellá-

tási hivatal a legutóbbi hónapban 

225 q uullás-, 5911 q kenyér- és 654 q 

rozslisztet osztott ki. A cukorellá-

tásban semmiféle zavar nem mutat-

kozott. Az igénylőknek rendelkezés-

re bo'Csájtottak 3669 cipőutalványt, 

azért ilyen keveset, mert a központ-

ból az igénylési lapokat későu bo-

csátották rendelkezésre a petró-

leumadag ezidőszeriut háztartá-

sonkint és havonként másfél liter. A 

legutóbbi időszakban bevezették a 

zsír váltó jegyet is. 

Pénzügy 
A városi pénztárak forgalma az 

elmúlt időszakban kielégítő volt, a 

mult hó végéig a házipénztárnál bo-

yé tel 4.310.912 pengő 50 fillcr. ki-

adás; 4,242.770 pengő 55 fillér, ma-

radvány: 68.141 P 95 fillér, a gyám-

pénztárnál bevétel: 137.783 P 30 fil-

lér, kiadás: 135.244 P 73 fillér, ma-

radvány: 2538 P 66 fillér volt. 

A városi adóhivatalnál különbö 

ző adónemekből 414.344 P 78 fillér, 

azaz 98.407 pengő 54 fillérrel több 

folyt be, mint az előző év ugyanezen 

időszakában. 

A városi javadalmi hivatalnál 

különböző illetékekből 120.668 pen-

gő 77 fillér folyt be, — összehason-

lítva az előző évi hasonló időszak 

eredményével, 14.424 pengő 34 fil-

lér többletbevétel mutatkozik, noha 

a sörfogyasztási adópótlékban 6804 

pengő 35 fillér, helypénzben 3613 

kőzik, ennek oka az, hogy a sörfo-

gyasztási adópótléknál a mult év 

ugyanezen időszakában a helybeli 

sörlerakatok egyévi különbözetet 

is fizettek a rendes havi forgalmon 

kívül a helypénz visszaesésének 

pedig az az oka, hogy a vadvizek 

kártevései, az esős időjárás, vala-

mint ezek következtében előálló 

terméskimaradások miatt a tanyai 

termelők nem jöttek be a városba 

a megszokott számban. 

Középitkezések 
Az elmúlt időszakban a követ-

kező fontosabb munkák voltak fo-

lyamatban: 

Városfejlesztés, Újszeged általá-

nos rendezési terveinek végleges el - í 

készítése. Hernyós dűlőben, Kátay-' 

közön, Szőregi úton és a Szent 

István-telepen, a Malom-, Bárka-, 

Tabán- és Gyöngy-utcákban vízte-

lenítések. nyílt árkok kitisztítása, 

Dugonics-téren, Tisza Lajos-kör-

úton, és a Kálvária-utcákban asz-

faltozási, a Kálvária-utcán és té-

ren kövezé. i munkálatok házilagos 

elvégzése. A rendőrségi székház el-

ső emelet falazása befejeződött, 

mennyezetkészítés kezdetét vette, 

— a Földműves-utcai óvódénál 

mennyezetkészítés, oldalfalak va-

kolása, az elemi iskolák mennyeze-

tének kicserélési munkái folynak. 

A mult évben megkezdett úttöl-

tésépítési munkákat a törvényha-

tósági köziitakon a legnagyobb erő-

vel folytattuk. Munkában van a 

mórahalmi, a várostanya-— király-

halmi. a felsőpusztaszer-*esengelei 

és a szeged—csorvai út kiépítése. 

Az útépítési kőanyagok vasúti 

szállítása lassan halad. A henger-

lési kőanyag zúzásét a helyszínen 

megkezdettük. Alsó- és Felsőtayán 

a belvizek által elmosott átereszek 

helyén három munkás Csoporttal 

fahidak építését vettük munkába. 

A vízműtelepen csővezeték javítá-

sa, karbantartása folyamatban van, 

felsőszivattyútelepen egy villany-

motoros szivattyút, a közvágóhídi 

hűtőháznál pedig egy ú j amino-

niák-kompresszort szereltek fel. 

Az útfenntartási munkálatok a© 

elmúlt időszakban az időjárás miatt 

nem haladhattak kedvező módon, 

az úti személyzet főképpen vízle-

eresztéssel és sárlehúzással foglal-

kozott. A 43. sz. berettyóújfalu— 

szegedi és az 5. sz. budapest—sze-

ged—belgrádi ál lami közutak épí-

tési munkálataihoz szükséges kő-

anyagok, homok, cement és beton-

vas legnagyobbrészt a helyszínére 

IS s é e f t e n y i M t o x i 
Ma 5, 7, 9 órakor 

. i i íeiaizia a terjeri 
Izgalmas történet a hajózás 

úttörőiről 
Főszereplők; 

p Donglas Fnirbanks és Margaret 
Lnckwood 

ummmmmmmamrymmm^KatK^nmmm^mmmm 
Szombattól: 
A szezon hatalmas történelmi filmje 

11§. R i c h á r d 
a középkor véreskezű uralkodója 

Látványos, izgalmas, mulatságos, 
borzalmas, káprázatos, 

I kedves, lélokzetfojtó! 

8 l e g n a g y s z e r ű b b f i l m i 
Csak 16 éven íeliilipknek! 


