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A választók akarnia
r

A törvényhatósági választásoknak nem tanulságnélküli eseménye az, hogy az országgyűlési képviselő urak közül többen saját kerületükben kibuktak.
H a a titkos és a nyilt szavazás közti különbséget valaki érzékeltetni akarná, nem is
találna ennél demonstrálóbb példát. A képviselő urakat nyiltszavazás mellett megválasztják, de titkos szavazással kibuktatják.
Országgyűlési képviselők lehetnek, mert a szavazás nyilt, de törvényhatósági bizottsági tagok nem lehetnek, mert a választás titkos.
Ilyen szemléltető oktatás mellett lehet-e
még arról beszélni, hogy a titkos választás
»sötétbeugrás*, vagy: »a magyar nép jellemével nem fér össze a titkos szavazás«, avagy:
»a magyar nép még nem érett a titkos szavasásra«. A tények állnak szemben a frázisokkal s az élet tényei a papirosfrázisokkal
szemben azt igazolják, hogy a választók nem
éretlenek a titkos választójogra. Nem a választók ugornának sötétbe a nyilt szavazás
eltörlésével, hanem azok, akik a leplezetlenül
megnyilatkozó népakarattól félthetik uralmuk
«ötéibe ugrását.
A nyilt és titkos választások rendszere köícötti különbséget szegedi példákkal is lehetne
demonstrálni. A szövetkezett balpárt például
az első választókerületben alig tudott négy
választót találni, akik a bizalmiférfiak tisztségét el merték volna vállalni. Ennek elvállalása nyilt helytállást jelentett s a mai viszonyok között, amikor a kormányzati rendszer majdnem tökéletessé építette ki uralmi
helyzetét a társadalom minden tényezője és
a társadalom minden tagja felett, alig egypáran mertek arra vállalkozni, hogy dokumentálják is a nyilvánosság előtt állásfoglalásukat. Négy bizalmiférfit alig lehetett találni, de nyolcadfélszáz választót m á r lehetett. A választóknak hetedrésze nem irta alá
az ajánlási ivet. Mit jelent ez? Azt, hogy
minden heiedik választó szavazott volna nyílt
szavazás mellett a baloldali listára. S ez volt
a helyzet a többi kerületben is, ezt a tanulságot nyújtják a választások körüli jelenségek
az egész városban.

gének titkos szavazáson megnyilatkozott akarata adott mandátumot. A titkos választáson
kapott mandátum sokkal nagyobb felelősséggel jár, sokkal fokozottabb lelkiismeretességet
követel meg, mint az a megbízás, ami a
nyilt választás kinevezéses rendszerében született meg. A politikai morál nemcsak azért
követeli a szavazás titkosságát, hogy a választók akaratukat szabadon befolyásolástól és
fenyegetéstől mentesen fejezhessék ki, hanem
azért is, hogy a választók kinyilatkoztatott

Borsaimas

akaratát a megválasztottak tiszteletben tartsák. A választás harcából győzelmesen kikerült akarat képviselete nem függ a megválasztottak tetszésétől. A választásból diadalmasan kikerülő álláspont szabja meg a
megválasztottak cselekvésének és mag-tartásának irányát. Ebben rejlik a titkos választásnak nagy erkölcsi fölénye minden kinevezéses rendszer s minden érdekképviselet mellett. Ezért van nagy jelentősége a most végbement törvényhatósági választásoknak is.

reöülégépkatasztréfa

L o n d o n meSiett

A London -berlini utasgép beleakadt a fák koronáiba, amelyek leszakították
szárnyalt — Hat halott
rádióiéi efonista szörnyethalt, ktssőbb a mecha(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
nikus is belehalt sérüléseibe. E r n ő schamLondonból jelentik: Az angol főváros közeléburg-lippei herceg, aki a gépen másodpilóta
ben szerdán délelőtt szörnyű repülőgépkavolt, súlyosan megsebesült.
tasztrófa történt. A gép, amely a London—
berlini légijáratot látta el. Caterham közelében
Kidston elbeszélése szerint a repülőgép a
lezuhant. A szerencsétlenségnek hat ember- sürü ködben túlságosan alacsonyan repült á t
élet esett áldozatul„
egy dombos vidék felett, a gép szárnyai belea fái; koronáiba és a hatalmas
A repülőgépnek négyfőnyi személyzete és akadtak
ágak leszakították a szárnyakat. A szárnyanégy fizető utasa volt. A fizető utasok közül
szegett gép lezuhant, a benzintartály
felrobhárman bennégtek a repülőgép
kabinjában,
bant és a kabin is pillanatok alatt lángbaa negyedik utas, Kidston angol milliomos,
borult. Kidston ugy menekült meg, hogy még
könnyebb sebesülések árán megmenekült. A
idejekorán kiugrott az "égő kabinból
személyzet közül Rodzinko kapitány és a

Л jóvátételről és atz optánsporröl
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Budapest, november 6. A felsőház külügyi bi- ! kormány a megfogadod diszkréciót megszegje és
zottsága szerdán délutáo ülést tartott, amelyen
egyébként is ez kétségtelenül nagyobb hátrányt
A nyilt szavazás — erkölcstelen szavazás.
Walkó külügyminiszter a párisi jóvátételi tárgyajelenteti volna a magyar állam politikai hitele
Titkos szavazás mellett sorra buknak el az lásokat ismertette.
szempontjából, mint azok a* ala>!a>an vádaskodások, amelyek Magyarország rép iselőinek kény«
Báró Szíerénvi József azt fejtegette, hogy egyes
országgyűlési képviselő urak. Minél kélscgbeszerű hallgatása ícMán elharapó íakhatalmak velünk szeretnék megfizettetni azokat a
ejtőbbek a gazdasági viszonyok, annál hőtartozásokat, amelyeket a békeszerződés bizonyos
Kifejtette továbbá hogy maga is észlelte, hogy
sibb elszántság, heroikusabb elhatározás kell
szakasza
alapján
magukra
vállaltak.
A
jóvátételi
Bomlnia
mindig ujabb és ujabb 'órumot keres,
olyan politikának és olyan elhatározásnak a
bizottságnak sincs joga a békeszerződés értelméhogy a 250. §-ban i l l á i t kötelezettségtől szaoanyilvánosság előtti hitvallására, amelyik a korben Magyarországot jóvátételi terhekkel megróni
duljon. Nyomatéiban kijelenti, hogy semmifele
mányzat exponenseinek elismerésére лет száanélkül, hogy mérlegelné a kirovás pillanatában
magyar kormány elvez segédkezet nem nyújthat
mithat. A kormányzat exponenscinek jóinduMagyarország fizetőképességét. Ha volt Trianon óta
és n m fog hozzájárulni ahoz, hogy a magyar
lata, a végrehajtó hatalom kezelőinek támoolyan helyzet, amelyben a magyar nemzetnek egynépet jóvátételi terhekkel róják meg azért, hogy
ségesen kellett helyt állani politikai pártállásra
gatása sok elszerencsétlenedett exiszienciáju
mások helyett tiztSOTvaló tekintet nélkül, ugy ez a pillanat most beember előtt az egyetlen Jóreménység-fokaö tuaga semmifél' befolyást nem kiván gyakokövetkezett. Akár yan kifogásunk a kormány poként lebeg. Minél nagyobb a gazdasági lerolni az úgynevezett optánsügyre. amely egyrésze
litikája ellen, akár nincs, függesszük fel kritikána 250. §-ból folyó :-5v*teléseknek, mert abból szeromlottság, annál kíméletlenebb az államhakat, amig ez a mostani hadjárat befejeződik.
mélyReg is érdekelve van. Tudomása van arról,
talom kezelőivel szemben a függőségi viszony
Egry Aurél után dr. Papp Géza arra kérte
hogy többé-kevésbé burkoltan külföldön és bels annál erkölcstelenebb a nyilt szavazás.
a kormányt, hogy ne engedjen álláspontj-í.ból.
földön támadták, hogy mint érdekelt léi, erkölcsi
Mindezek a megfontolások arra intenek,
inkompatibilitásba került, tehát nem vezetheti a
Utána Walkó Lajos külügyminiszter ismertette
hogy a titkos szav-azás eredményét, a titkos
a bizottsággal azokat a feltételeket, amelyek mel- nemzet ügyelt. A maga részéről komolyan és beszavazás eredménye állal kinyilatkoztatott
ható megfontolás tárgyává tette az inkompatibililett Csehszlovákia a hágai döntőbíróság fakultatás kérdését és arra a meggyőződésre jutott,
tív záradékát aláirta. A kisantánt másik két álakaratát a választóknak dogmaként fogadják
hogy ez csak akkor következnék be, ha hozzálama a jegyzőkönyvet még nem irta alá.
azok, akik titkos választás utján jutottak manjárulna ahoz, hogy a magyar kormány bármiEzután gróf Bethlen István miniszterelnök szódátumhoz. Akik harcolnak a választójog titlyen formában is jóvátételi fizetéseket vállaljon
lalt
£el.
Kétségtelen
—
mondotta
—,
hogy
a
korkossá tételéért, azoknak legelső kötelessége
el a magyar nép nevében azért, hogy akár őt,
mánynak ugy kifelé, mint benn az országban
az, hogy a választóknak titkos szavazással, teakár a magyar állampolgárok bizonyos kategóriákényelmesebb lett volna, ha a közvéleményt a
hát őszintén megnyilatkozott, valódi akaraját a magyar adófizetők terhére kártalanítsák.
jóvátételi tárgyalások minden egyes fázisáról résztát szolgálják. Alkudni, kompromisszumokat
Mivel azonban ehez sohasem fog hozzájárulni^
letesei tájékoztathatta volna, i.iert aljkor n ténylétesíteni csak azoknak szabad, akiknek nem
nem látja (eunforogni az erkölcsi inkompatibilis
állás ,'smerete feleslegessé tette volna a .magyatás ecetét.
a választók tömése s nem a választók tömerázatokat Nem lehet arról szó. hogv a magryaí
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Hulgáriíi
A miniszterelnök

ujabb

'Paris

beszédben
rozatot

f (Budapesti
tudósítónk
telcfonjetcntése.)
Szófiából jelentik: Liapcseu bolgár miniszterelnök ma egymásután két nagy beszédet
mondott a jóvátétel kérdéséről. Mindkél beszédében újból leszögezte, hogy a bolgár kormány a Párisban tervezett megoldáshoz nem
járul hozzá. Délelőtt a többségi pártok ve-

támadta

M'AGYAWlRSZírt

i

ellen
a Jóvátételi

hatá-

zéreit tájékoztat la a miniszterelnök, délután
a szobránje ülésén mondott beszédet és kijelentette, hogy Bulgária a keleti' jóvátételi
konferencia áüal kivetett összeget semmi
esel re sem fizeti meg és a maga részéről reméli, hogy a második hágai konferem ia nagyobb megértéssel lesz Bulgária iránt.

A &ágai Konferencia elé Jterfessztíls.
a jóvátételi hissottság Jelentését
Páris, november 6. A keleti jóvátételek
kérdésével foglalkozó bizottság ma délután
ülést tartott, amelynek során az osztrák bizottság Jelentését hallgatták meg. Holnap a
bolgár bizottság jelentése kerül sorra. A. bi-

zottság körében remélik, hogy a hét vége előtt
sikerül megszerkeszteni azt az általános jelentést, amelyet a hágai értekezlet elé terjesztenek, teidntet nélkül arra, hogy a tárgyalások eredményesek lesznek-c vagy sem.

IiíferpeSiáci a
a magyar hadifoglyokról és a íirvéiwiiafesáp
választásokról

Áttérve
az interpellációkra,
Kélhly Anna nem vette tudomásul a népjóléti
miniszter Írásbéli válaszát a lakásrendelet ügyében elhangzott egy régebbi interpellációjára.
Fábián Béla a magyar hadifoglyok hazahozatala
érdekében interpellált. A szolovjevSzki szigeteken
— mondotta — 208 magyar hadifogoly ét kényszermuflfctbBn. Megbízható adatai szerint tiibb, mint
tízezer hadifogoly sínylődik
Oroszországban és
nem tud pénzhiány míaU hazajönni. Kérdi a kormányt, hajlandó-e nemzetközi akciót
kezdeményezni a hadifoglyok hazaszállítása érdekében. Az
interpellációt kiadták a külügyminiszternek.
Farkas István
a törvényhatósági választások
során történt szabálytalanságok
ügyében interpellált
Scltovszky Béla belügyminiszter válaszában azt
mondotta, hogy a belügyminiszternek nincsen ingerenciája a választásokra. A választások szerte
az országban csendbe« és rendben folytak le.
Szórványosan ujynn előfordulhattak viszásságok,
de azokat nem lehet általánosítani. A hatóságok
mindenütt a törvény értelmében jártak el és tw>
valaki törvénysértést topasztalt, forduljon panaszával a közigazgatási bírósághoz.
Farkas István viszontválaszában
kijelentette,
hogy a miniszter személyében nyilvánul meg az
erőszakosság szelleme és válaszát nem fogadja el.
Seilovszky miniszter ujabb felszólalásában Farkas István állítását visszautasította.
Az ölés délután négy órakor ért véget.

Vliaros ülés volt a Házban — 8 szocaíísták nem vesznek részt a katonai
javaslat tárgyalásában
Budapesl, november 6. A képviselőház mai ülésén megkezdték a katonai biintetöíörvénykönyvjavaslat vitáját. Erödi-liarrach Tihamér csaknem
teljesen üres padsorok előtt ismertette a törvényjavaslatot. A katonaság politikai működése nem
helyeselhető, valamint az sem, hogy katonatiszt
poljllkai lap szerkesztésével foglalkozzék. A szolgálati szabályzat eltiltja a katonatiszteket politikai napilap szerkesztésétől, egyéb lapok szerkesztését megengedi nekik, de ehez is a honvédelmi miniszter eugedélye szükséges. A törvényjavaslat kibővíti a tisztek fegyverhasználat! jogát
becsület elleni jogtalan támadás esetén és behozza
a halálbüntetést a fiatalkorúak elieu is hűtlenség,
hazaárulás eseteiben.
Farkas István a szociáldemokrata párt nevében
deklarációt olvan tel,
amely szerint a párt tiltakozik az u| katonai
bünteiftlörvénykönyv tárgyalása ellen, amellyel a
kormány a feülső én belső ellenség ellen való felkerülést szolgálja. A magyar nem ismer sem
külső, sem belső ellenséget, ellenfeleinek azokat
tekinti, akik a nyíliszavazásos reakcióval gazdasági
boldogulását és politikai fölszabadulását megakadályozzák. A javaslat tárgyalása ma jógos bizalmatlanságot kelt Magyarország békés törekvései
iránt. A magyar nép soha semmiféle körülmények
között nem akar háborút, élesen Muiasiija magától a háborús szellemnek és gondolatnak még a
látszatát is. A szociáldemokrata párt állandóan
sürgette egy uj, a modern büntetőjogi alapelveknek, a haladás és béke szellemének megtelelő
katonai büntelötörvcöykönyv megalkotását a régi
katonai páteus embertelen és a háború szellemétől
átitatott rendelkezései helyébe. Ezen álláspontunk
fen tartása melleit tiltakozunk az elölerjes/is'il javasíal tárgyalása elieu — mondja a deklaráció —,
mert az az erkölcsi és fizikai terror, anieiy a
katonai kérdések teljesen őszinte megvitatását minden fórumon lehetetlenné leszi, meggátolja a szociáldemokrata frakciót abban, hogy tiszta elvi
álláspontját a militarizmus és a háború kérdésében kifejtse. A szociáldemokraták ennek köveikeztéiwn a javadat lúrgyaiitsánitn réazt nem vesznek.
Szilágyi Lajos a szociáldemokrata párt deklarációjára kijelenti, hogy a Ház minden egyes
tagja aláifja a deklarációnak azt a megállapítását, amely szerint a magyar ncp nem akar háborúi. kénytelen azonban visszautasítani azokat
a megállapításokat, amelyek ezzel a törvénnyel
kapcsolatban azt a vádat akarják emelni, mintha
Magyarország háborúra készülne fel. A magyar
nép igenis ismer külső ellenséget azokban az államokban, amelyek Triauounul megnyomorították :í l
országot s minden törekvésük oda irányul, hogy
IrtCteUenné tegyék az ország fejlődését. Belső
ellenséget is ismer, azokat,
akik egyszer már
tönkretették az országot s akiknek visszatértétől
joggal fél.
Foglalkozott ezután a bolbünletés bevezetésével,
»melyet ugyan töröltek a javaslatból. A botbüntelé-s* bevezetését egyes bűncselekményeknél éppen
a haditapasztalatok alapján tartaná érthetőnek,

mivel ezáltal sok felesleges kivégzést lehetne elkerülni ott, ahol a betű holt és rideg szava
halálos Ítéletet kövelel.
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter szólalt fel
ezután. A szociáldemokrata párt deklarációjára
az a válaszom, hogy ez nem szolgálja az ország
érdekét. Nem szolgálja azért, mert beállítása sértő
az országra. A honvédségről szóló törvény első
paragrafusa értelmében a honvédségnek a belső
rend és biztonság fentartása és az ország határainak a megvédése a feladata. Olyan értelemben beállítani a kérdést, hogy ez a rendszer és
ez az állam háborúra készül, röviden hazafiatlatiság.
— Nekünk titkolni valónk nincs és bárkinek,
akinek ehez joga van. rendelkezésére állunk minden kérdésben! Azt állítani tehát, hogy terrort
gyakorolunk azokkal szemben, akifc nyilatkozatra
szólítanak fel...
A honvédelmi miniszter továbM szavai belevesznek a szélsohaloldator.1 kitörő zajos ellentmondásokba.
Gömbös Gyula: . . . de vannak kérdések, amelyekben minden államY->oIgárnak kötelessége egy
nézetet vallania.
Farkas István: A halálbüntetésben lehetnek véleményeltérések.
Propper Sándor: A bot és a honvéd.
Az elnök Propper Sándort rendreutasítja
Gál Jenő: A törvényjavaslat negyedik szakasza,
amely szerint a háború idejére szóló különös
rendelkezéseket határvédelmi zavarok, vagy lázadás idején is alkalmazni kell a minisztérium
rendelete alapján, a legnagyobb veszedelem a magva'- atkohnány szempont iából.
Friedrleh István: A lázadást az ellenzéki képviselőjelöltekre lógják kimondani.
Gál Jenő tiltakozik az eilon, hogy mlniszierí rendelet alapján poljári elemeket katonai bíráskodás
| alá helyezzenek. Jöhet idő. amikor netn az urak
lesznek i t t . . .
Friedrich István: Mondjuk harminc-negyven év

és a liultiiszmliiiszteri tárca
(Budapesti
tudósítónk
l elefon jelentése.)
A keresztény gazdasági párt az egyik esti
lap közlése szerint akciót kezdett abban az
irányban, hogy a kultusztárcát Klcbe.lsbe.rg
Kunó gróf adja át Zichy János grófnak, miután a keresztény párt felfogása szerint a
pártot még egy tárca illeti meg. Szerdán az
esit órákban Zichy János gróf éles hangú
cáfolatot adott ki, amelyben különösen annak a feltevése eilen is tiltakozóit, mintha
ő kultuszminiszter akarna lenni.

az
London, november 6. Dublinben ezerfőnyi
munkanélküli zajosan tüntetett a parlament
ellen. Áttörték a rendőrkordont és meg akarták ostromolni a parlament kapuját, amelyet
rendőrök csak nagvnehezen tudtak gumibotokkal megvédeni. Kgy szocialista képviselő
kövelelte az ülés felfüggesztését, hogy a kormány fogadhassa a tüntetők küldöttségét.
Ugyanakkor a terem karzaláról egy ismeretlen férfi a munkanélküliek követeléseit kiabálva röpiratokat
dobott a terembe, mire a
teremszolgák kivezették. Ezalatt a rendőrség
hosszabb küzdelem után szetoizlatla a tüntetőket.

O t r á i űl Monza w é M

Róma. november ü. Durini di Monza gróí
budapesti olasz kövelett a rendelkezési állomúlva. (Derültség.')
mányba helyezeit Barbusso helyébe, SantiaguKun Béla: Ha lesz Ijtkos választójog, «"ögíön
I ba nagykövetté nevezték ki.
elmennek.
Gái Jenő: F.z a javaslat az 1912. évi kivételei
hatalomról sróló törvény konzerválása.
Rassay Károly: Civil fele'.! ne iíéljen katonai bíróság. Ezt követeltük.
Gál Jenő: Ez a törvényjavaslat még ott tart,
hogy a katonatiszt maga itéli meg, hogy becsülete
Newyork. november 6. Tegnap választotta meg
védelmében mikor használhatja kardját mások- Newyork városa uj polgármesterét. A hetek óta
kal szemben. A minimum az, hogy a iíszt nincs
tartó izgalmas választási harc a régi polgármesjogosig a fegyvert használni polgárral szemben
ter, Walker fölényes győzelmével végződött. Ké&ö
a saját megélése szerint.
éjszaka volt, mikor mind az ezernégyszázötven
Határozati javaslatot nyújt be, amely szerint választókerületből beérkezett a végleges eredmény.
utasítsa a Ház a kői-mányi, hogy a katonai bírásAz egész város ujjongva vette tudomásul a hírt,
kodásról szóló reformjavaslatot vonja vissza.
hogy Jímnii YVaikcr 384.446 szavazatot kapóit,
mig köztársasági párti ellenjelöltjére, Guardiára,
CzeíHer Jenő Dlnök bemutatja a Kiskundorozscsak 155.886 szavazat eseti. Walker tehát két és
mán megválasztott Stewer György megbízólevefélszer több szavaza o* kauutt, rnluí ellenjelöltje.
lét, amelyet kiadnak ai igazoló-bizotüságnak.

1929 november 7.
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A város tisztikara nem mond le
az uj közgyűlés alakúié üléséé, de közösen
pályáznak minden állásra
November 20-ig megalakul az uj közgyűlés, szabályrendeleíekei alkol és bizottságokat válaszí
(A
Délmagyarország munkatárcától.)
Az
érdekképviseletek most már gyors ütemben
megválasztják közgyűlési képviselőiket és igy
tizedike után komplett lesz Szeged u j törvényhatósági bizottsága. A törvény értelmében
az u j közgyűlésnek legkésőbb november huszadikáig meg kell tartania alakuló ülését.
Eredetileg — mint ismeretes — ugy volt,
hogy ezen az alakuló közgyűlésen jelenti be
a város tisztikara a lemondását és ez a közgyűlés rendeli el az általános tisztujitást.
Ujabban ez a terv, amelynek végrehajtását
kategórikusan nem rendeli el a törvény, megváltozott. A polgármester szerdán érdeklődésünkre kijelentelte, hogy a tisztikar nem
mond le, nem végzi el ezt a felesleges formalitást.
— Ugy lesz, hogy a tisztújításra kerülő állásokra kiírjuk a pályázatot és a város érdekelt tisztviselői egyetlen közös iven jelenlik
be a főispánnak,
hogy állásukra
ismét pályáznak. Azok ugyanis, akik tisztújításra kerülő állást töltenek be, állásukra egyszerű
bejelentéssel pályázhatnak, az u j pályázóknak
kell csak kérvényüket a szükséges okmányokkal felszerelniük.
Megkérdeztük a polgármestertől, hogy az
Yij közigazgatási törvény nyujt-e lehetőséget
a külső aspiránsoknak
a pályázásra, mert
hiszen a törvénynek olyan rendelkezései vannak, amelyek kimondják, hogy közigazgatási
állásra csak azok pályázhatnak, akiknek közigazgatási gyakorlatuk van és ezt szabályos
bizonyítvánnyal igazolják. Mivel pedig eddig
közigazgatási szakvizsgát még egyetlen külső
aspiráns sem tehetett, nagyon valószínű, hogy
a közgyűlés az általános tisztújítás alkalmával
mást nem is választhat meg, mint aki m á r
régebben betölti a kérdéses állásokat,
— Nem tudom, hogy lesz. de ugy gondolom,
hogy azért vannak olyan külső emberek, akik
résztvehetnek a versenyben, mert működtek

m á r régebben is közigazgatási pályákon —
mondotta a polgármestejv A kérdést különben esetről-esetre a jelöm bizottság tisztázza
majd.
Az alakuló közgyűlés — értesülésünk szerint — megválasztja a közigazgatási bizottság
tagjait, nagyrészben a régieket, megalkotja
a kijelölő választmányt
és megválasztja az
összeférhetetlenségi bizottság harminc tagját.
Ez a választmány vizsgálja majd meg az u j
városatyák mandátumait és a később megalkotandó szabályrendelet alapján dönt majd
az összeférhetetlenségi esetekben. Az alakuló
közgyűlésen valószínűleg sor kerül annak a
szabályrendeletnek a megalkotására is, amelynek alapján a közgyűlés megválaszthatja m a j d
a tanács hatáskörét betöltő kisgyűlés tagjait.
Ez a szabályrendelet állapítja majd meg azt
is, hogy a kisgyülésnek hány tagja lesz. Mivel
Szeged a legnagyobb vidéki város, valószínű,
hogy a kisgyülésnek huszonnégy tagja lesz,
tehát a legtöbb a törvényben meghatározott
keretek között.
November huszadikáig azért még sem lesz
teljesen komplett az u j törvényhatósági bizottság, mert az egyik érdekképviselet, még
pedig oz Országos Társadalombiztosító Intézet szegedi kerületi pénztára egyelőre még
nem küldheti ki képviselőit. A törvény rendelkezései értelmében a Társadalombiztosító
Intézet választmányának kell megválasztania
a biztosításra kötelezettek soraiból azokat —
Szegeden két rendes tagot —, akik a közgyűlésen képviselni fogják az intézetet. Az intézet választmánya azonban még nem alakult
meg, igy működését sem kezdhette meg, tehát
ezt az ügyet nem is intézheti el. Valószínű,
hogy rövidesen megalakul az OTI választmányg és igy a Társadalombiztosító Intézet
képviselői csak később foglalhatják el helyüket a város uj közgyűlésén.

A kereskedőknél és az Iparosoknál is
két lista Indul a választási harcba
A kereskedők lisiáíl szerdán nyilvánosságra hozíák

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
szerdai nap folyamán reggeltől estig tartottak a tárgyalások az ipartestületben a kamarai érdekképviseleti választások ügyében. Az
a bizottság, amely a jelöléseket végezte és
amely a döntésre kibővítette magát, a késő
délutáni órák h m megtartott ülése uiáu a következő kommünikét
adla ki:

Este 8 órakor újból összeült a bizottság,
amelyen

az Iparosjelöllek
személyéről kellett volna most m á r véglegesen dönteni. A tárgyalások rendkívül sokáig
elhúzódtak, egyik küldöttség a másik után jelentkezett, úgyhogy még szerdán este sem
tudták publikálni
a jelöltek
névsorát.

A Kereskedők Szövetségében
hat órára hirdették a döntő értekezlelet, de
m á r jóval elmúlt hét óra is, amikor a bizottság ülését megnyithatták. Ennek oka az
volt, hogy az ülés előtt bizalmas
értekezletre
ült össze a szövetség vezetősége. Varga Mihály elnökölt az ülésen, amelyre 25-en gyűltek össze és bejelentette, hogy a bizottság
már első ülésén is eaghanaulaq jelölte Bokor
Adolfot.
Az elnöki bejelentés után Bokor Adolf
emelkedett szólásra, megköszönte az iránta
megnyilvánult bizalmat, majd kijelentette,
hogy a jelöltséget
nem vállalja,
miután
egészségi állapota
nem engedi, hogy mégegyszer kitegye magát a választás izgalmainak. A jelölő bizottság Bokor Adolf bejelentését nagy sajnálattal azzal vette tudomásul,
hogy értesülése szerint Bokor Adolf lemondás
folytán mint rendes tag bekerül a Város törvényhalóságába. A jelölő bizottság Bokor Adolfot meleg ünneplésben részesítette, m a j d megkezdődött a szavazás, amelynek eredményeképpen a Kereskedők Szövetsége a négy rendes és két póttagságra a következőkel jelölte:

'

Benedek P á l
Fenyő Hugó
Hoffer Jenő
i. j
bástyái Holtzer Tivadar
Neumann Gyula
Pollacsek Lajos

"*";,

Varga Mihály elnök azzal zárta be az ülést,
hogy ezt a szavazólistát minden szavazásra
jogosult kereskedőnek kikézbesitik.
Minthogy Hoffer Jenő jelölésével szemben
különböző oldalakról aggodalmak merültek fel,
kérdést intéztünk

dr. Tonelli Sándor
kamarai főtitkárhoz, aki a következőket válaszolta:
— Egyénileg Hoffer Jenő nekem nagyon
szimpatikus, de mert nem kereskedő, vagy;
iparos, hanem magántisztviselő, a törvény és
rendelet alapján nem mondhatok mást, minthogy a kamarai érdekképviselet1 választásoknál sem akliv, sem pedig passziv választójoggal nem rendelkezik. E z nemcsak a kamarai intézmény természetéből folyik, amely nem
az alkalmazottak, hanem az önálló kereskedők és iparosok érdekképviselete, hanem expressis verbis kimondja az érdekképviseleti
választásokról intézkedő 3217/1929. B. M. rendelet is, mely szerint a választói jogosultság
iparlgczolüánnyal
és kamarai illeték fizetését
igazoío iidókönyvvel igazolandó. Önmagában
az illetékfizetés nem elég, mert kereskedelmi
és iparkamarai illetéket fizet a tantiéme adó
után az orvos, ügyvéd és tisztviselő is, anélkül, hogy ezáltal választói jogosultságot nyerne. Viszont Hoffer Jenő a vállalata által
sem delegálható, mert a Foncíére nem szegedi vállalat, Szegeden nem fiókot, hanem
csak ügynökséget tart fenn, amely kamarai
illetéket nem fizet. Részvénytársaságok a kereskedelmi miniszler leirata ériemében aktív és passziv választói jogukat egyébként is
csak meghatalmazott igazgatóik (igazgatósági
tag") utián gyakorolhatják.

»Régi óhaja a szegedi iparostársadalomnak, hogy
az az áldatlan személyi harc szűnjön meg, amely
Ugyanekkor komoly tárgyalások folytak a
az ipartestületben minden komoly munkát eddig
szocialista és a jelölési akcióval elégedetlen
lehetetlenné tett. Most végre az érdekképviseleti
kisiparosság között, akik — most m á r biztosra
választással kapcsolatban sikerült megegyezni, hogy
vehető — külön ellenzéki listával fogják fela jelölés olyképen történjen, hogy az mindkét ol„Ellenzéki Kereskedők Páríja"
venni a választási küzdelmet. A tárgya ások
dalt kielégítse, amelynek következménye lesz a
Marosán
Emil
vezetésével
igen
előrehaladott
Nyomban a jelölő értekezlet után kialakult
végleges béke helyreállítása. Ennek a célnak az
stádiumban vannak, a jelöltek névsorát ez
egy - ellenzéki lista is. Többen nem voltak
érdekében a mindkét oldalról kiküldött bizottság
hosszas tárgyalások után, Gombos István kívánsáa iábor is holnap fogja nyilvánosságra hozni. megelégedve a jelöléssel, mire rögtönzött meggára, belement abba is, hogy a kifejezetten szociáldemokrata Marosán Emil is jelölve legyen. AzonA Magyar Filmalap
ban Marosán az összesen négy rendes tagsági hely-világhírű filmje:
ből két szociáldemokrata helyet kivánt, amelynek
a következménye az lett, hogy a bizottság ezekután
az ő jelölésétől is eltekintett. Marosán most már
szereiml történet ÍO felvonásban.
kijelentette, hogy külön fog a választásba beleBelvárosi Moziban.
menni. Amidőn minden iparosnak örömmel kellene tudomásul venni a hosszú évek óta tartó testvérharc megszűnését, akkor az iparosság összessé- :
Az idény legnagyobb fiimeseményel
gére bízzuk, a vasárnapi választáson szavazatával
TOLSTOJ LEÓ remekének f ü m v á i t o z a t a :
ítéljen afelett, hogy melyiket tartja az össziparosság részére célravezetőbbnek: a békés megegyezést,
vagy a további meddő küzdelmet. A hivatalos I
listával történt szavazással már inejg is adja rá i
m á t ó l -vasárnapig a K o r z ó M o z i b a n , jj
a választ.«

Aaj élei

!i.oMáesi
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beszélést tartottak és elhatározták, hogy megalakítják az » Ellenzéki Kereskedők
Pártját«.
'A lista összeállításával is hamarosan elkészültek, amelyen ugyancsak biztosították a közép- és kiskereskedők érdekeit. Eszerint az
ellenzéki lista a következő:

bástyái Holtzer Tivadar
Fenyő H u g ó
Korda Jenő
Löffler György
Pétreffy Ferenc r
Pirick János

39 helyen elvágták a vásárhelyi villanyvezetéket
Hódmezővásárhely,
november 6. Ismeretlen
lettesek a kutasi országúton 39 helyen elvag(losták és lerombolták a Vásárhely kutasra vezető 10.000 volt feszültségű távvezetéket. A
javitás még most is tart. A tetteseknek még
nein sikerült nyomára jutni, dc annyit meg-

állapiloltak mindejfc kétséget kizáróan, hogy
a villany vezet ékrombolás szakértő kéz müve.
Ma éjszaka a rombolók újból garázdálkodtak, úgyhogy egész városrészek maradtak világítás nélkül. A rendőrség nagy arányban
látott hozzá a tettesek kinyomozásához.

BUnpör egy munRásnő
a Kendergyári ssaráfte
Három

napi fog&áxia

Ítélték

Takács

ellen
miaíi
Máriái

Takács Mária szintén azok közé tartozott, akiket
(A Délmagyarország munkatársától.') A szegedi
hajlandó volt a gvár visszafogadni, de ő is kijelenkendergyár tavalyi emlékezess sztrájkjának végső
epilógusa került szerdán a szegedi büntetötörvény- tette, hogy szolidáris a többiekkel. Ekkor jöttek
az uj munkásnők, akik azonnal felvették a munkát
szék elé.
Amint ismeretes, a szegedi kendergyár az elmúlt ; Amikor Takács Mária látta, hogy az újonnan
jöttek hozzáfognak a munkához, erősen kifakadt
év őszén leszállította munkásai bérét A munkások
két nő, Kecskeméti Jánosné és Németh Jánosné
ebbe nem nyugodtak bele és tiltakoztak az igazellen, sőt Némethnéhez dühében egy vasorsót is
gatóságnál a" bérek leszállítása ellen. A munkások
hozzávágott.
ezután sztrájkba léptek. Hosszú hetekig tartott
a munkások bérharca. A gyár később ahoz a takA feljelentés után a detektívek' elvitték Takács
tikához fordult, hogy a munkások egyrészének
Máriát, majd később az ügyészségi fogházba szállílehetőséget adott a munkára, ellenben a másik
tották, ahonnan csak hat nap elmultával bocsájrésznek kiadta a munkakönyvét és kizárta a gyártotlák el.
ból, majd uj munkásnőket is felveit, akik azonnal
A szerdai tárgyaláson a sértett asszonyok azt
megkezdték a munkát. Azok a munkások azonban,
vallották, hogy Takács Mária elkövette a terhére
akiknek a gyár »amnesztiát« adott, kijelentették,
rótt cselekményeket. A törvényszék Takács Máriát
hogy szolidárisak kizárt társaikkal és addig folymagánosok elleni erőszak vétsége miatt háromtatiái; a sztrájkot, mig azok vissza nem jöhetnek.
napi jogházra ítélte, a büntetést azonban a vizsEzek az események előzték meg TaMcs Mária,
gálati
fogsággal kitöltöttnek vette.
a kendergyár munkásnőjének ügyét, melyben szerTakács Mária az Ítéletben megnyugodott.
dán hozott Ítéletet a törvényszék.

flbiimigyi nyilvántartó negyvenhét választét töröltetett
a képvlseleváiasztsk 1930. évi névjegyzékéből
(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
központi választmány, szerdán délben ülést
tartott a városháza tanácstermében dr. Somogyi Szilveszter elnökletével. Az ülésen —
amely nem az uj, hanem még a régi választm á n y ülése volt, bár az újnak is ugyanazok
a tagjai, mint a réginek — igen sokan jelentek meg. Ugy látszik, a városatyaválasztásolc izgalma felkeltette a választmányi tagok
érdeklődését minden politikai vonatkozású dolog iránt,
Dr. Tóth Béla főjegyző bejelentette, hogy a
szegedi képviselőválasztók 1930. évre összeállítóit ideiglenes névjegyzéke ellen a törvényes határidőn belül egyetlen birói panasz
sem érkezett be, így m á r most meg lehet
kezdeni a végleges névjegyzék
összeállítását.
'A végleges névjegyzéket december harmincegyedikéig össze kell állítani és a meghatározott számú példányokat el kell küldeni a
belügyminisztériumnak, a statisztikai hivatalnak, a közjegyzőknek.
Bejelentette ezután a főjegyző, hogy az
Ideiglenes névjegyzék összeállítása alkalmával néhány olyan nevet is találtak, amely —
a személyazonosság kétségleien megállapítása
u l á n is — kétszer fordul elő a névjegyzékben.
Ennek a leglöbb esetben az a magyarázata,
hogy a kétszer fölvett választópolgár időközben lakást vállozialoll és így régi lakásán is
fölvették, de fölveltck uj lakásán is. A központi választmány a főjegyző javaslatára ugy
határozott, hogy a kétszer fölvett választók
nevét a második bejelentés alapján és helyén
hagyja benn a névjegyzékben, az első helyen
azonban törli, mert valószínű, hogy a máso<ük fölvétel felel meg a tényleges helyzetnek.
A választmányi ülésnek legérdekesebb tárgya az a bejelentés volt, amely szerint az
Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, ahofel kellett terjeszteni, az ideiglenes név«.

jegyzéket, értesítette a központi választmányt,
hogy a névjegyzékben negyvenhét polgár nevét találta, akinek a törvény értelmében nincs
választójoga,
mert
nyereségvágyból, vagy
egyéb okból
olyan
bűncselekményt követeti cl és azért jogerősen el ítélték a bíróságok, amely megfosztja őt választójogától. Ezeket a neveket most törlik a névjegyzékből, de
az érdekeltek a törlésre vonatkozó értesítés
kézhezvételétől számított nyolc napon belül
birói panaszt nyújthatnak be a közigazgatási
bírósághoz.
A bűnügyi nyilvántartó egy egészen különleges esetre vonatkozóan felvilágosító magyarázatot is kért a központi választmánytól. A
hivatal ugyanis a múlt évi névjegyzékből is
töröltetett egy szegedi választót azon a cimen, hogy nyereségvágyból elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elitélték és az
Ítélet kizárja a választópolgárok közül. Most
az 1930. évre összeállított ideiglenes névjegyzékbe ismét fölvették ezt a polgárt. A bűnügyi nyilvántartó hivatal arra kíváncsi, hogy
m i ennek a magyarázata.
A központi választmány értesíti a magyarázatot kérő hivatalt, hogy nem történt semmi szabálytalanság, mert a kérdéses választópolgár időközben pörujitást kért és ennek során jogerősen fölmentették az ellene emelt
vád alól. A választójog tehát kétségtelenül
megilleti, ha neve még szerepel is a bünügyi
nvilván tarlóban.

Esős Mő
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Hazánkban a D u n á n t u l kisebb esők voltak. A hőmérséklet a nap folyamán 9—10
fokig emelkedett. Prognózis: Enyhébb, esőre
:
v
hajló, idü várható./
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Csengery János professzor
a Kisfaludy Társaságban
Budapest, november 6. A Kisfaludy Társaság szerdán tarloüa felolvasó ülését, amelyen Kozma Andor meleg szavakkal emlékezett meg báró Bánffy Gvörgyné, gróf Bethlen
Margit elhunytáról, aki a társaságnak négy
évtizeden keresztül leghívebben érdeklődő látogatója volt. Szabolcska Mihály titkári jelentése ulán dr. Csengery János nyugalmazott
szegedi egyetemi professzor muíatía be uj
Iliász-fordításának
azt a részletét, amelyben
Priamos király felkeresi Achillest sátrában,
hogy elkérje fiának, Hektornak, holttestét. A
nagy tetszéssel fogadott felolvasás u l á n számosan gratuláltak az agg tudósnak kitűnő
magyaros fordításához, majd Pékár Gyula egy
novelláját, Sík Sándor pedig »Ember« cimü
költeményciklusát olv'r. 'a fel.

Nagy tüz Budapesten
Budapest, november 6. Ma délelőtt egynegyed 11 órakor kigyulladt a Károly-körut 3.
számú ötemeletes ház tetőzete. Á tüz csakham a r lángbaboritotta az egész tetőzetet és a ház
padlását is. A ház tűzfalát kőmivesek meszelték, hogy arra uj hirdetéseket festhessenek. A kőművesek állványon dolgoztak, amikor a tüz kitört. Négy ember dolgozott az
állványon, akik kötélen gyorsan leereszkedtek. Mintegy tíz perc múlva az állvány lezuhant, egyik része a szomszédos ház udvarára,
a másik része a líároly-körutra, ahol elszakította a villanyvezetéket.
A tűzoltók nagy készültséggel vonultak ki
és teljes erővel vették fel a küzdelmet a
tüz ellen. A ház lakóit kilakoltatták. Tizenegy,
órakor a tüz teljes erővel dühöngött. A forgalmat a Károly-köruton elzárlak.
A tüzet 12 óra ulán sikerült lokalizálni
A tűzoltók közül az oltási munkálatok során
egy tűzoltó súlyosan megsebesült, akit azonnal kórházba szállítottak. Ezenkívül még 12
tűzoltó sebesült meg könnyebben,
akiket a
helyszínen részesítettek első segélyben. A villamosforgalmat délután két órakor állították
helyre és ugyanekkor megkezdték azon munkások kihallgatását is, akik a Károly-körut
3. szám alatt dolgoztak. A tüz által okozott
kár biztosítás révén megtérül.

Asr o l v a s ó r o v a í a
Klinika és idegenforgalom
Igen tisztelt .Szerkesztő Urt Kérem jeleti
soraimat az »Olvasók rovatában« közzélenni.
A napokban egy. rokonom Aradról látogatóba jött Szegedre, itt a régi fülbaja kiujult.
Elmentem vele a klinikai rendelőbe, ahol
egy fehérköpenyes ur egész ridegen, majdnem
gorombán, avval utasított el, hogy vagy hozzak szegénységi bizonyítványt, vagy menjek
a tanár ur privát rendelőjébe.
Mármost arra vagyok kíváncsi, hogy miért
építették az adófizetők nehezen kiizzadott pengőiből a klinikákat, ha a betegeket elutasítják. Ez hát az idegenforgalom 1
Szerény véleményem az, hogy ennek a városnak eminens érdeke az, hogy minél többen jöjjenek át az elszakított területekről,
de ilymódon nem ezt fogják elérni.
Kiváló tisztelettel: Egy olvasójuk.

A párizsi Olor-müvek tisztelettel meghívják a szegedi hölgyközönséget a
legújabb párizsi találmánynak, az
j»

radioaktív bőrápolószernek díjmentes
bemutató kezelésére.

Sierczegné Lengyel Greíe
kozmetikai Intézetében, V á r u c c a 7 . s z .

Négyszáz halottja van
a guatemalai vulkánkitörésnek
Gouadcloupe, november 6. A Santa Maria vulkán kitörésének a legújabb megállapítások szerint
legalább négyszáz halottja van. Az áldozatokat
elborította a forró lávatömeg s így eddig még
csak huszonhét holttestet találtak meg. A vulkán
déli lejtőjén fekvő két falut teljesen eltemette a
láva. A két falu lakosai közül senki sem menekült
meg. A hajléktalanok száma többezerre rug. Az
anyagi kár szintén óriási. A környék dus kávéültetvényei teljesen elpusztultak. Az izzó láva által
előidézett rettenetes hőség széles körzetben minden növényzetet elszáritott. Két folyóban, amelyeknek forrása az erupciós területen van, forró
víz folyik. A gyász jeléül az egész szigeten egy
hétre valamennyi színház, mozi és szórakozóhely
bezárt.

Öngyilkosság torién!
a Vadaskertben

Bz adáfelszálamlási bizottságok
tárgyalásai
A szegedi

'
II. bizottság

^

tiovember 7-én a következő tételeket tárgyalja:
Nagy Albert háztulajdonos, füszerkereskedő Valéria-tér 4. Gutfreund Károly háztulajdonos, fűszerkereskedő, Tisza Lajos-körut 79, Meisl Ignác háztulajdonos, füszerkereskedő, Valéria-tér 7. Áchim
és Zachorán háztulajdonos, füszerkereskedő, Szentháromság-ucca 2. Pogány Sándor terménykereskedő, Petőfi Sándor-sugárut 25. Rotter Sándor lollkereskedő, Vitéz-ucca 30. Rosner ödön tollkereskedő, Petőfi Sándor-sugárut 12. Orondi és társa
szappangyára Szentháromság-цсса 27. Ozv. Glück
Balázsnó ügynök, Mars-tér 12. Schmidt Antal vendéglős, Londoni-körut 8. Batta Antalné italmérő,
Korona-ucca 28. Wolf Mái-top vendéglős, Káilayliget 78. Ketter Ferenc vendéglős, Mérey-ucca 6/c.
Szécsi Mihály vendéglős, Török-uoca 7. Juhász N.
Vendel kocsmáros, Szenthárotnság-ucca 61. Raffay
Ferencné vendéglős, Kossuth Lajos-sugárut 4. Osznovits István vendéglős, Tábor-ucca 8. Takács
László vendéglős, Brüsszeli-körut 5. Pregitzer Antal
vendéglős, Kei-tész-ucca 12. özv. Csiszár Gyuláné
vendéglős, Kálvária-ucca 7. Újvári István kocsmáros, Római-körut 39. Jenei Ferencné kocsmáros,
Debreceni-ucca 18. Tombácz Istvánné kocsmáros,
Fertő-ucca 18. Gyenes János kocsmáros, Hétvezérucca 38. Bálint Sándorné kocsmáros. Felsővárosi
feketeföldek 186.
Az I, bizottság
november 8-án a következőket tárgyalja:
Bach Miksa fakereskedő, Szentistváa-tér 12.
Eisenstadter és társai kézmüárukereskedő Kárászucca 3. özv. Szász Emiiné füszerkereskedő, Kigyóucca 1. Beregi és Solti füszerkereskedő, Deák Ferenc-ucca 20. Lőwy Adolf és társai fürészgyár,
Csanádi-ucca 1. Wagner F. A. és fiai fehérneműkereskedő, Klauzál-tér 7. Schermann Kálmán szállodás, Széchenyi-tér 3/a. Dr. Kovács József háztulajdonos, Tisza Lajos-körut 22. Csejik János
cipész, Tisza Lajos-körut 37. Holtzer S. és fia
textilkereskedő Kállay Albert-ucca 3. Dr. Láczay
Szabó Kálmán fogorvos, Kálvin-tér 2. Dr. В erényi
János ékszerész, Klauzál-tér 9. Fischer Testvérek
^Bszerész, Kárász-ucca 10. Schwarz Manó szabó,
Kárász-ucca 6.
Az /. számú adófelszólamlási bizottság ezzel
tárgyalásait befejezte.
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Szerdán délután
egyórás sötétség borult a Belvárosra
Üzemzavar az egyik transzformátorállomás biztosítéka mlalí

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) [ után is teljes sötétséget terjesztett és a közönség
Szerdán este 5 órakor a Belváros villanylámpái | hiába várta gyertyák mellett a villany fellobbanását. Végül 6 "óra tiz perckor kigyulladtak
elaludtak és teljes sötétség borult a városrészre.
a lámpák.
Az üzemzavar sokféle kellemetlenséget okozott,
A gázgyár igazgatósága a Délmagyarország kérmár csak azért is, mert szokatlanul sokáig tartott.
dezőskődésére azt a felvilágosítást adta, hogy a
A közönség már gyakorlatból tudja, hogyha kihiba a postai transzformátorállomás egyik biztoalszanak a villanylámpák, tiz percen belül helyresitékánál keletkezett. A zavar mindössze 25 perállítják a hibát és tovább zavartalan az áramclg tartolt és ez is azért volt, mert nehezen siszolgáltatás. Ez, a téli idők kezdetét jelentő üzemkerült a szerelőknek helyére tenni a biztosítékot.
zavar a Belváros egyes uccáiban még hat óra

Szerdán két öngyilkosság történt
Szegsden

Budapest, november 6. A budapesti rendőrség
tovább folytatta a vizsgálatot a hűvösvölgyi Vadaskertben talált összeégett Sleirerics Mária ügyében.
Megállapítást nyert, hogy október 21-én délután
i órakor Steirerics Mária egy Stefánia-uti füszerés csemegekereskedésben járt, ott egy máafélliteres üvegben petroleumot vásárolt Az üveget egy
gyékényszatyorban hozta magával és vett még
néhány skatulya gyufát is. A kereskedő pontos
személyleirást adott a cseléqleányról, miután azt
üzletében azelőtt nem látta. A nyomozás adatai
tehát csaknem kétségtelenné teszik, hogy a cselédleány öngyilkosságot követeti el és nem bűntény
áldozata lett

VINCE,
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(A Bélmagyarország
munkatársától.)
Napról-napra szaporodik az öngyilkosságok száma Szegeden. Tizenhét öngyilkosság történt
október folyamán, novemberben pedig m á r
6-áig hatan vetetlek véget életüknek.
Szerdán délelőtt egyszerre két öngyilkosság
is történt. Fiatal, 15 éves cselédleány az
egyik öngyilkos jelölt, Rástik Rozália, aki a
Rákóczi-ucca 8. számú házban szolgált. Reggel 8 órakor bement a gazdája éléskamrájába,
vizben feloldott egy doboz marólúgot és kiitta,
életveszélyes állapotban szállították a mentők

az életunt cselédleányt a kórházba, ahol a
rendőrség kihallgatta, azonban az öngyilkosság okáról megtagadott minden felvilágosítást.
A másik öngyilkos Nagy László 20 éves
Vasasszentpéter-uccai
gyógyszerésztanhallgató, aki az ágyában revolverrel mellbelötte magát. Semmiféle levelet nem hagyott hátra. A
mentők rendkívül súlyos állapotban szállították be a közkórházba. Amikor eszméletre
tért, a rendőrség kihallgatta, de ő is megtagadott minden felvilágosítást arról, hogy miért
akarta eldobni magától az é ! r M

irp
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Csütörtök. Rőm. kath. Engelbert pk. | — A polgármester a rádióban. S z ó t s Ernő,
' * Protestáns Rezső. Nap kél 6 óra 52 j a budapesti rádió igazgatója, már régebben felkérte dr. S o m o g y i Szilveszter polgármestert,
perckor, nyugszik i óra 35 perckor.
A Somogyi-fcönvvlár nyitva délelőtt 10-1-ig, dél- hogy tartson előadást Szegedről, Szeged probléután 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt lO-i/al-ig. máiról a rádió budapesti stúdiójában. A polgármester közbejött akadályok miatt legutóbb elhadélután zárva.
most
Egyetemi könwtár (központi egyetem I. eme- lasztotta már műsorra tűzött előadását,
azonban uj terminust két és kapott rá. Pénteken
let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3-7-ig.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar- este hét óra huszonöt perckor kezdi meg »Szeged
múltja és jelene« cimen előadását, amelyre nagy
tanak: Barcsay Károly^ Széchenyi tér 12. (Tel.
ambícióval készül már napok óta.
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.)
— Házasság. Zeisler Margit és Dobos Béla (BuGergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel.
dapest) folyó hó 6-án házasságot kötöttek. (Min62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Moldványi Lajos, Újszeged. Vedres u. 1. '(Tel. 846.) den külön értesítés helyett.)
— Nyilatkozat. A VIII. kerületi választás eredSelmeczv Béla. Somogyi-telep. (Tel. 5.)
ményének közhírré tétele után, amint halljuk, Petrik Antal ugy nyilatkozott, hogy a felsővárosi
Mécs László Szegeden
gazdák elárulták őt, a szocialistákra szavaztak a
A Felvidék ismert pap-poétája, Mécs László
»buta parasztok«. Bennünket nem lep meg ez a
látogatott le szerdán Szegedre. Irodalmi estjére,
sértő hang. Vegye tudomásul Pelrik és minden
melyet az ipartestületi nagyteremben tartottak meg,
hozzá hasonló ember ebben a városban, hogy a
a szegedi irodalombarát közönség rég nem látott
felsővárosi gazdák mindig balpárEíak voltak és
tömegben vonult fel, de még így is sokan kényhogy a szavazás utján a maguk érdekét szolgáltelenek voltak eltávozni, mert már nem kaptak
ták és védték. A sértő hangot öaérzeJte' visszajegyet.
utasítjuk. Horváth Pál, Kopasz György, Förgeteg
Dr. Galamb Sándor pár szóval ismertette Mécs
József, Komlósy Imre, Szekeres György.
Lászlót, a költőt, utána hatalmas tapsvihar köx A Szegedi Zsidó Nőegylet hólabda összejövezött Mécs László lépett a pódiumra és elszatelét ma délután, november 7-én, a Virágh-cukvalta néhány megkapó versét. A legnagyobb sirászdában rendezi. Háziasszonyok: dr. Fránkel
kert a Hajnali harangszó, Kóborló elődöm, A
Jenőné, Hesser Lajosné és Váradi Imréné uraszkirályfi három bánata, Emberek vagyunk és Roszonyok.
hanás a tavaszba cimü verseivel érte el. Mécs
x A Szegedi Polgári Dalárda hangversenye az
László mint előadó is kiváló készségről tett tanúuj ipartestület márványtermében, november 9-én,
ságot a közönség előtt, amely szűnni nem akaró
szombat este.
626
tapssal honorálta a pap-költőt. Az estet dr. Bella
Ferenc hegedűszólója, T. Szent-Tamási Alma és
Kázhérva!lom&sok beadása
Arany József operaáriái tették változatossá.
A szegedi kereskedelmi és iparkamara az érdekeltségei körébe tartozó adózókkal közli, hogy
— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem földminden házra nézve a tényleges birtokos köteles
rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma je- november hóban a ház nyers jövedelméről vagy
lenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmagahaszonélvezetéről bevallást adni. A bevallás célsabb állása 10.8 fok Celsius, legalacsonyabb 5.0
jaira hivatalosan készített bevallási iv 6zolgál,
fok Celsius, a barométer adata 0 fokra és tengera városi adóhivatal épületében lévő tőzsdében
szinre redukálva reggel 765.3 mm., este 761.0 mm.,
kapható.
a levegő relatív páratartalma reggel 80.0 százalék,
Az adóalap bérbeadott épületeknél (épületrészekdélben 70.0 százalék volt. A szél iránya reggel
nél) az épület s az esetleg hozzátartozó házi kert
északkeleti, este nyugati, erőssége 1—3.
után az adóivet megelőző utolsó házbérnegyedben
—- Verik a kétpengösöket. Budapestről jelentik: (jelenleg 1929 november hóban) járó nyersházbérAz Üllői-u ti állami pénzverdében október óta ál- jövedelemnek egy teljes évre átszámított összege.
landóan folyik a munka, szünet nélkül készítik
Az adóalap a bérbe nein adoít épületeknél (épüaz uj pénzeket, még pedig elsősorban a kétpenletrészeknél) a tényleg bérbeadottakkal történt ösz.
gős érméket. December 15-ig ötmillió pengő értékű
szehasonlitás utján megbecsült haszonérték.
kélpengőst vernek, osak ezután kerül sor a más
AUandóaa mentesek a házadó alól a tulajdopénznemekre.
nos által a gyárak és gyárakban hasonló iparx Esős időben megbízható védelmet nyújtanak telepek területén az üzem céljaira szolgáló épüleDel-Ka közismerten jó és olcsó bőr. és gtiml- tek és épületrészek. ir.odahflyigégek és ipari muncipői. Fiák: Kárása-ucca 14, ,
'
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Megtámadják a XV. kerOleí válaszlásáí egy vitás, de feientös
szavazat miatt

— A vak leány balesete. Szerdán reggel 9 órakor
sajnálatos
szerencsétlenség ért egy
világtalan
leányt. B o d ó Veronka, 30 éves vak leány, a
Petőfi Sándor-sugárut elején át akart menni az uttestén, miközben egy kocsi elütötte. A leány jobbA városatya választás egyik legérdekesebb eselábát
összetörték a lovak. A mentők Bodó Veronménye az, ami dr. Tóth Imrével történt. Dr.
kát beszállították a sebészeti klinikára.
Tóth elnöke volt annak a bizottságnak, amely öszx Ha a Jó kávét szereti, tegyen kísérletet a
szeállitotta a Nagy szeged Párt jelöltlistáját. Ez a
Vincze-féle kávékülönlegességgel.
Naponta friss
bizottság Tóthot három kerületben jelölte, a hepörkölés villanyerőre berendezett uj kávépörkötedikben, Klcbelsberg Kiraó kerületében,
ahol
lőjén. Vincze Lipót, Aradi-ucca. Tel. 4-60. 753
nem volt ellenlista. Ebben a kerületben a jelölő
bizottság dr. Tóth Imre számára a harmadik he— A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület november
lyet biztosította A választás itt egyhangú volt, 9-én, szombaton körhelyiségében, Brüsszeli-körut
mert — más lista hiányában a választók csak
5. szám alatt, karácsonyi segélyalapja javára szépa Nagy szeged Párt listájával szavazhattak. A sza- ségversennyel, konfetti- és szerpentin-csatával egyvazás eredményének összeszámlálása után, kiderült,
bekötött sportbálat rendez.
hogy a harmadik helyre jelölt dr. Tóth Imre
— A Délmagyarország jegyirodája nyitva reggel
leszorult az utolsóelőtti, tehát az ötödik helyig
9—12, délután 3—7. Színházjegyet kívánságra házés így ebben a kerületben csak pótíagságot kapott.
hoz küldünk. Teiefon ?0S.
.Magyarázat: a VII. kerületben a választók csak
törlésekkel fejezhették ki véleményüket és Tóth
Imre nevét körülbelül 2(10 választó törölte.
A XV. kerületben szintén jelölték dr. Tóth Imrét,
még pedig az első helyen. Itt a választás hivatalos
eredménye szerint 688 szavazattal az utolsó helyen
választották meg rendes taggá. Az utána következő
farkas Józsefnek 687 szavazata volt. A szavazatok
összeszámlálása alkalmával azonban néhány szavazat érvényessége vitássá váll^ de a szavazatszedő elnök Tóth Imre javára döntött. Ugy hírlik,
hogy ezt a döntést megfelebbezik áz érdekeltek
és nem lehetetlen, hogy dr. Tóth Imre ebben
a kerületben is elveszti rendes tagságát

Aranyérnél és az evvel járó béldugulás,
repedés, kelés?, cjyakori vizelési Inger, derékfájás, mellszorulás, szivdobooás és szédülés!
rohamoknál a természetes „Ferenc J ó z s e f
keserűvíz használata mindig kellemes megkönnyebbülést, sőt gyakran teljes gyógyulást
eredményez. A belsó balok orvosai az Igen
enyhe hatású Ferenc József vizet sokszor mindennapi használatra reggel és este egy-egy fél-

pohárnyi mennyiségben rendelik. A Ferenc
József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és íöszerözletekben

kaphaló.
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4 nagyobb
leadóállomások
mai mii sor a

Budapest. 9.15: A Fejes-szalonzenekar hangversenye. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. Vízállásjelentés magyarul és németül. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból. IdőjárásjelenA színházi Iroda hsref:
tés. 12.05: A rádió házikvartettjének hangversenye. 16: Rádió Szabad Egyetem. 17.10: A m. kir.
Traviata ma es?e premierbprie?ben. Nemcsak
főldmivelésügvi minisztérium rádióelőadássorozazenei körökben, hanem a közönség minden réteta. Lenek Jenő dr., miniszteri osztálytanácsos: »A
gében fokozott érdeklődéssel várják Verdi egyik
tagosításról«. 17.45: Radics Béla és cigányzenelegértékesebb, legmelódikusabb és legnagyobb sikarának hangversenye. 19: Gyorsirási tanfolyam.
kerű operájának újbóli műsorba illesztését. Az
(Szlabey Géza.) 19.35: Angol nyelvoktatás. (J. W.
Jelölték még Tóth Imrét a XVII. kerületben is, operatársulat legjelesebbjei szólaltatják meg Verdi
Tompson.) 20: Lóversenyeredmények. 20.10: Erörökszép muzsikáját és gazdagítják
a színház
még pedig második helyen. A választók akarata
kel emlék-est. Közreműködik: Sándor Erzsi kamaoperarepertoárját
egy
színes
és
maradandó
éritt az öüidik helyre, a póHagok közé szorította.
raénekesnő, a m. kir. Operaház örökös tagja és
tékű előadással. A Traviata» melynek főszerepeit
Laurisin Lajos, a m kir. Operaház tagja, a m.
Lamberg Rózsi, Szórád, Arany, Bihari, Csiszár,
kir. Operaház tagjaiból alakult férfikar és zene— Börtönre tféP/ék a »Deutschland« kapiíányát.
Kemény Erzsi, Ajtai és Sümegi játszák. ma este
kar. Bevezetőt mond: Papp Viktor, a rádió zenei
Stettinből jelentik: A tengerészeti bíróság egyhavi
premierbérletben és szombaton A. bérletben kerül
tanácsosa. Vezényel: Berg Ottó karnagy. Utána kb.
bőrtönre ítélte a Deutschland személygőzös kapiszínre.
21.40: Pontos időjelzés, időjárás.jelentés,
hirek.
tányát, aki ezév augusztus 17-én éjszaka Stettin
Pénteken este a Diákszerelein foivíafja hódító
Majd gramofonhangverseny. — Beri»n. 16.30: Hangés Warnemünde kőzött egy tehergőzösnek vezette
útját. Az idei szezon nagy slágere állandóan visza hajóját. Az összeütközés következtében a tehersza-visszatér a színház műsorára és szerez a kö- verseny. 18.30: Szórakoztató zene. 20.30: Tirol zegőzös elsülyedt és két matróz a tengerbe vezönségnek mindannyiszor egy-egy kedves, hangu- néje. 21.30: Felolvasás. Utána a hatnapos verseny
utolsó órája. Majd 0.30-ig tánczene. — Daventry.
szett. A bíróság megállapította, hogy a Deutschlatos és kacagó estét. Pénteken este ismét műsoron
land kapitánya és tisztjei nem voltak a helyükön
szerepel ez a végtelenül kedves, mulatságos, bű- Exp. 16: Szimfónikus hangverseny. 19.30: Orgonahangverseny. 20: Tánczene. 21: Dorothy Eaves:
a végzetes időpontban és teljes felelősség terheli
bájos muzsikáju amerikai diáktörténet, melynek
»Szultán« cimü hangjátéka a birminghami stúdióőket az összeütközésért,
főszerepeit ezúttal is Sz. Patkós Irma, Sárvay
ból. 22: Katonazene. 23.15: Kamarazene. — FrankRózsi, Páger, Cselle, Kiss Manyi, Kádár Margit,
— A Felsővárosi Levente Egyesület 17-én, hafurt. 16: Hangverseny. 19.30: Mandolinhangvertározatképtelenség esetén 21-én, délelőtt fél 11 Kemény Erzsi, Vágó, Veszely, Ajtai, Bognár, Herseny. 20.15: Strauss Oszkár »Az utolsó keringő«
czeg és Rónai játszák.
órakor tartja meg rendes közgyűlését a Sziliért
cimü három felvonásos operettje. 22: Dal-est. UtáMa déhitán rendkívül mérsékelt helyárakkal: na: Tánczene. — Kőin. 13.05: Zene. 17 30: Graiskola tornatermében.
Marusje. Ma délután rendkívül mérsékelt hely- mofon. 20: Házi zene. 21: Szimfónikus hangver— UJ könyvek a Délmagyarország kölcsönbönyvárakkal, népies előadás keretében, mutatja be
seny. 24-ig: Gramofon-jazz. — Milánó 13.10: Házi
(árában. Sinclair L<*wlS: Sam Dodoworth Európá- a színház a csütörtök délutáni előadások közönzene. 20.45: Chiarelli: »Theodosius gyűrűje« című'
ban (két kötet), Haith Tivadar: Az Irodaüzem
ségének Marusjá.t, az orosz irodalom egyik legrádiódrámája. 21.45: Kamarazene Torinóból. —
nagyobb sikerű, újszerű remekét, a címszerepben
racionalizálása,
Prága. 12.30: Zene. 16.30: Kamarazene. 19.05: Hanga máris nagy népszerüségü Könyves Tóth Erzsiverseny. 22.15: Gramofon. — Róma. 13.15: Kvin— Diákiam-tanfolyam Révész Béla táncintézevel, a többi főszerepekben Táray. Cselle. Vágó,
tett. 21.02: Tizennégy számból álló hangverseny
cében pénteken délután 6 órakor tartja első tanHerczeg, Nagy György, Kemény Erzsi, Hegedűs
az állatokról szóló zenemüvekből. — Toulouse. 19:
óráját. Pontos megjelenést kérnek.
Rózsi, Uti Giza és Egyed Lenkével. Helyárak
Tánczene. 20: Dalok. 20.30: Tánczene. 21.15: Operax Bútorok olcsó beszerzési forrása, az Asztalos20 fillértől 1 pengő 30 fillérig.
dalok. 21.45: Zongnrahangverseny, közben műdamesterek Bútorcsarnoka, Szendrényi G. és Társai,
Szombaton délután ifjúsági előadás: Cyrano de lok. — Wien. 14: Zene. 16: Silving-négyes. 18.45:
Dugonics-tér 11.
585
Bergerac.
Japán zene gramofonon. 20.05: Humperdinck »Ki— A Képzőművészet novemberi száma. A dr.
rályi g-"?r>mekek' cimü zenés miséjeG y ö n g y ö s i Sándor szerkesztésében megjelenő
K é p z ő m ű v é s z e t , művészeti folyóirat ezúttal
is hü képét mutatja a mai magyar mozgalmas
- S Z A L L O D A U T A L V A N Y a budapesil Bristolművészeti életnek. A luxuskivitelben előállított foba vagy Royalba egész nap kapható a D é 1 m alyóirat nehéz műnyomó papirosán sorra vonulnak fel a M ű c s a r n o k , az E m s t-m u z e u m, a
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a félN e m z e t i S z a l o n tárlatainak pompás illusztránek nem kell hnl, sürgönyözni, vagy telefonálni,
ciói. A nagy műgonddal előállított folyóirat évi
a
szobát lefoglalja Kiadóhivatalunk és gondoskoelőfizetési dija 24 pengő. Szerkesztőség és kiadódik efyébfcerfvezménvpkrőlIs.
hivatal: V., Katona József-ucca 27.
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Teljes forduló az L ligában
Vasárnap teljes forduló lesz az I. ligában. Mind
a 12 csapat starthoz áll. A hat mérkőzésből négy
a fővárosban kerül eldöntésre, kettő vidéken. Újpest—Ferencváros, III. ker. FC—Bocskay, Kispest
—Hungária, Budai 33-as—Attila Budapesten, PécsBaranya—Nemzeti Pécsett és Somogy—Bástya Kaposvárott.
Ebből a teljes fordulóból, általános soprtszempontból, az Újpest—Ferencváros összecsapás bir
legnagyobb jelentőséggel. Ez a mérkőzés az őszi
szezon nagy derbije. Valaha a Hungária—Ferencváros meccs állt az ország érdeklődésének központjában, ma azonban a Hungária legyengülése
folytán a remekül feljavult Újpest vette át tőle
a vezetőszerepet. Az utóbbi események ezt a találkozót páratlan érdekességüvé tették. Itt fog eldőlni az őszi listavezetés. Aki ezt a mérkőzést megnyeri, az lesz az őszi fordulóban a listavezető
és egyben — komoly bajnokaspiráns,
A többi mérkőzés a helyezésekért, néhol pedig a
veszélyes zónából való menekülésért megy. Elkeseredett küzdelmek lesznek ezek is.
A szegediek számára Kaposvárott fog lezajlani
A szegediek számára Kaopsvárott fog lezajlani
Somogy meccstől várjuk a szegedi csapat pontszerzését és emelkedését a bajnoki tabellán.

Kétnapos országos vidéki
ping-pongversenyí rendez a KEAC
A KEAC asztali tennisz szakosztálya 9-én és
10-én, szombaton és vasárnap rendezi meg a mult
hónapról elhalasztott versenyét. A verseny eredetileg egy kisebb fajta szezonnyitó verseny akart
lenni, most pedig mindjobban bővül. Körülbelül
30 vidéki versenyző jön be Szegedre, hogy itt öszszemérje erejét a szegediekkel. Különösen a kezdők
versenyén lesz nagy mezőny, ahol a jövő bajnokai
lépnek porondra.
A csapatversenyre sikerült lekötni a vidéki bajnokcsapatot, a Kecskeméti AC csapalát
A női egyes és a vegyespáros Gál Magda, illetve
Gdl—Csányi indulásával máris eldőntöttnek tekinthető. Ugyancsak Csányi nyeri a férfi egyest is.
A nagy érdeklődéssel várt versenyt az egyetem
tornatermében (Tisza Lajos-körut, természettudományi intézet) tartják meg. Belépődíj nincs, csak a
műsor megváltása kötelező.

A MTE blrkozóversenye
Az MTE vasárnapi birkozóvtvsenyét sportkörökben nagy érdeklődéssel várják. A ceglédi MOVE
már leküldte válogatott birkózóinak névsorát A
versenyzők a következőképen veszik fel egymással
a küzdelmet:
Szanberger (Cegléd), országos MOVE-bajnok—
Bunkóczi (MTE) délkerületi bajnokkal szemben.
Pehelysúly: Nagy Béla, Keletmagyarország többszörös bajnoka—Tóth Ferenc, Délkerület bajnoka.
Könnyű sulv: Kovács Károly, Keletmagyarország
bajnoka—Katona Sándor délkerületi válogatott. Kis
középsúly: Nagy István, Délkerület bajnoka—Györkéi Sándor, a munkásbajnokság harmadik helyezettje. Nagy középsúly: Nagy Sándor vidéki bajnok
—Tóth András. Délkerület második helyezettje.
Kis nehézsúly: Nagy Lajos többszörös nehézsúlyú
vidék bajnoka—Kurucz Lajos kis uehézsulyu vidék bajnoka.
A verseny propagandacélt szolgál, ezért a vezetőség belépődijat nem szed, csupán a műsort árulja
50 filiéres áron A verseny vasárnap este fél 6 órai
kezdettel az egyetem tornacsarnokában lesz.
A Mnve LL régi tervét valósítja meg, amikor
az ország különböző részén kerületeket állit fel.
A Move vezetősége most a vidéki egyesületeket
felszólította, hogy nevezzenek a Move bajnokságra.
Tervbe van véve a Délkerület megszervezése is,
amelynek minden valószínűség szerint Szegeden
lesz a központja.
A szegedi amatőr I. osztályban érdekesen vaniiak tömörülve a csapatok. Az elsőt a kilencediktől mindössze 3 pont választja el. A vezető KTK
11 ponttal áll elől és a Zrinyi nyolc- pontjával
kilencedik a helyezésben. Egv-egy megnyert mérkőzés tehát hatalmas ugrással viheti előre a ma
még lemaradt csapatokat. Érdekes és nagyon jellemző a szegedi csapatok legyengülésének bizonyítékául, hogy a lista három első helyezettje vidéki
egyesület és csak a negyedik helyeu következik
Szeged. A sereghajtó szintén szegedi csapat, az
újonc SzíKE. .

Soós és .lakube, Somogy két játékosa, egyelőre
beteg, de a klub vezetősége reméli, hogy vasárnapra rendbe jönnek és a Bástya ellen játszani
fognak.
Wébert, a volt Básiya-játékost megoperálták.
Tegnap már elhagyta a kórházat, de még egyelőre
nem trenirozik.

személy- és teherautón
és a

A

M i n m i m m s m ®

M. kir.

r e g e n y e

Gerfrude Atherton:

Vas-, Acél- és Gépgyárak
által

m u m A köd
E L O SJuhász
Z L IAndor
K

gyártott

Forditotia:

88

— Nem voltunk m i m á r itt ezelőtt is?
— Ezt már én is éreztem egyszer-kétszer,
akkor este, mikor jelmezben voltunk. Kár,
hogy ezt a dolgot a tudomány már teljesen
megfejtette. Félek, hogy nincs is benne semmi
különös.
— Én hiszek a lélekvándorlásban. — Teljesen elfelejtette, mennyire nem hitt' benne
sohasem.
— Én is. D e a tudomány kérlelhetetlen.
— Hányszor jött m á r rá a tudomány, hogy
tévedett. Vegyük csak az antropológiát. Sokat olvastam róla tavaly.
— Igaza van. Hiszen persze minden lehetséges. Akármilyen előrehaladott is a tudomány, még mindig nagyon sok van, amit
nem tud. A másvilágról mefl épen fogalma
sincs.
— Én például hiszem, — mondta Gita határozottan és egyenesen a Pelham szemébe
nézett, — hogy kétszáz évvel ezelőtt ugyanebben a majorban éltem és maga Bostonból jött hozzánk látogatóba, valószínűleg va| lami politikai ügyben, levelekkel és üzenetekkel. Nagyon tetszettem magának
akkor
este... és én megéreztem azt.
— E z szép játék, játszhatjuk tovább is^
ha akarja. — Pelham szeme fölcsillant. —
Kár, hogy ma m á r nem élünk ilyen romantikus korban. Különösen a háború óta nem.
— Minden csak külső máz. Mindnyájan
ugyanolyanok vagyunk, amilyenek voltunk.
— Alapjában igen. De szerencsére a legtöbben kénytelenek vagyunk külső okokból
lelkünknek csak a felszínén élni és ritkán
van csak alkalmunk rá, hogy időnként lelenézzünk a mélybe.
— Igaz, hogy ritkái), de néha azért mégis.
Pelham nem felelt. Gita nevetett összeráncolt szemöldökén. Szemei majdcsaknem feketék voltak. Gila is igyekezett jókedvet erőltetni a tekintetébe, hogyy Geoffrey valahogy
észre ne vegye azt a különös érzést, amely
ereiben bizsergett. Am a nevetésében valami
olyan kéjes melegség volt, hogy félig-meddig
m á r hisztérikusan hangzott.
— De magának igazán el kell hinnie, amit
mondok, tudja-e? Egy éjjelen, bál után, amikor finom ruhánk még újdonatúj volt, maga
rávett, hogy tűnjünk el a házból és együtt

ie3ieraEíS®&„ aisföbii&zaiii es
kiiiönieies auiűk
vezérképviselete és eladási központja:

MERCEDES-BENZ AUTOMOBIL R.-T.
"v-tfTfrsesrt, 5 V . , V á é l n c a n 2 4 . H.raj
_ KőrzsIkéoWseist: Fa&ritzky I s t v á n automobil
9 kereskedő, Szeged, Hossuft Lajcs sugárul 5. sz. e

barangoljunk ezen a tájon. Magán spanyol
köpeny volt, kék szatén ruha és fehér...
— Mága nagyon fair játékot játszik velem.
— Miért? — Gita fölemelte a hangját. —
Mi csak a multat rekonstruáljuk, a jövővel
nem törődünk. Azokban az időkben még nem
voltak akkora akadályok, mint most, bár bősz
atyám valószínűleg lekent egy pofont, amikor
haza jöttem. Magát meg betuszkolta a könyvtárszobába, hogy megkérdezze mik a szándékai,
— Erre az utóbbira m á r nem igen lett
volna szükség=
A Gita szemei ragyogtak.
— Nem. — mondta lágyan. — Biztosan
nem.
— Szeret? — kérdezte Pelham rekedten.
Gita visszahanyatlott és capejének csuklyáját arcára húzta.
— Geoffrey Pelham kérdezi ezt?
— Dehogy, az ördögbe is! Mi van magával?
Azt hittem, nem szokott flörtölnil
— Ugy van. — Hangját nemcsak a csuklya fátyolozta.
— Tolja hátra azt a csuklyáU
Gita azonban kezével is eltakarta az arcát,
ott, ahol a csuklya nem takarta=
— Félek, — suttogta. — Rettenetesen félek.
— Ne féljen, egy ujjal sem nyúlok magához. őrült voltam, hogy idejöttem magával.
De most m á r nem játszunk tovább.
{Folyt. Í:öv.)
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T r a ^ V l a i É c k
Opera 4 felvonásban. Irta: Piané. Fordította- Nádaskay.

Zenéjét

szerzetfe:

Rendezi: Sziklai Jenő.

G. VerdL

Vezényli: Fridi Frigyes.

S z e m é i yek:
Valérf Violetta — - — — Lamberg B<5zsi
Bfrvoit Flőra — — — — Kemény Erzsi
Anina — . — . — — — — Zelenka Margit
Germont Alfréd — — — — Szórád Ferenc
Germont György, Alfréd
atyja
— — — — — Bihari Sándor
Geston, Letorieres vicomte — Sümegi ödöa
Douphol báró — — — — Csjszár Lajos
Grenville. orvos — — — — Arany József
D' Obigny marquis — — — Ajtay K. Andor
Giuseppe, Vio'-í'n szolgája — Bereng József

A közkedvlet

Bútorozott szoba
kiadó.
Kállai, Petőfi S. sugárut
11., emelet jobbra
Elegánsan bútorozott uccai
szoba, lépcsőházi bejárattal kiadó. Tisza Lajos kórut 83.
Elegánsan bútorozott uccai
szoba 1—2 uriemhernek kiadó. Telefon, fürdőszoba.
Zerge u. 27., I. 11.

klrályhalml

UJBOROK

Idősebb, komoly úriember,
nek. tisztviselő vagy nyugdíjasnak. elegáns bútorozott szoba kiadó Szűcs u.
18. szím

kimérését megkezdtem.
Kivitelre Árkedvezmény.
L ő w l n g e r , Polgár ucca 20 szám. 812

Csinosan bútorozott szoba
15-re kiadó. Korona u c a
1, földszint bal.

Pénteki barchesz

Lépcsőházi kiilönbejáratu
feltétlen tiszta bútorozott
szoba egy-két úriemberi e k kiadó. Kossuth Lajos
sugárut 8. I. 10.

megrendelést elfogadok,

TreisíiscSi sütöde Kosaulh

1
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Szeged sz. kir. város polgármesterétől.
34643—1929. sz.

Versentftáwaláss hirdetmény.
Szeged sz. kir. város közönsége részére
1930 évi Január hó 1-151 1930 évi december
hó 3 1 é i g teriedő időre szükséges
I. kőműves,
II. üveges,
III. lakaios,
IV. bádogos,
V. ács.
VI. asztalos,
VII. szobafestő és mázoló,
VIII. vízvezetéki szerelési munkáknak vállalati ufón való biztosítása iránt
ez évi december h á n r n 5-én, csütörtökön
előtt 10 órakor

Mi-

11720 n n v p m R a r 7.

Azonnalra kii dó és elfoglalható teljesen modern 1,
2. 3 szobás lakások, valamint garzonlakások fürdőszobával. Bercsényi uccu 10.
és TTj tér 6. szám alatt

4 S Z O b á S
<>ls^ emeleli modern
lakás azonnalra kiadó.
Szentháromság
ucca
15, I. em. 1.
934
Egy szoba, konyhás lakás
mellékhelységekkel kiadó
Alföldi u. 3. Tud
Bécsi
körút, Juhász Lnios? fatelepe.

B e l v á r o s b a n
háromszobás modern uccai
és egy szobás alkovos udvari laVé« azonnel k ; adí.
Érdeklődni lehet 767. telefoeon
548

Kiadó 2 szoba, előszoba,
fürdőszoba és mellékhelyiségekhői álló lakás, elfoglalható azonnal, Mars
tér 6a.

Német kisasszony gyermekhez ajánlkozik. »Kinderpflege".
(Vakönvvelést.
magyar-német levelezést Í á l l a l , « perfekt mérlegképes könyvelőn ő Szíves megkeresést Kötelességtudó jeligére a kiadóhivatal
továbbit.

Költözködést
telelősség mellett, lulányosan váMe'

Kálmán
Zsigmond
szálllló, Tisza Latos kUnil
34. Telefon 5—8«.
616
Német gépírást tudót azonnalra keresek. — DélntAn
6—7-ig. Margit ucca 6,
földszint. 2. ajtó.
Elsőrendű fehérnemű varrónő ajánlkozik házakhoz,
mindennemű
fehérnemű
varrásra. »Pontos munka«
jeligére.

I
Egy fekete estélyi ruha eladó Kálvária u. 38., jobb.

„Ősszel" jeligére
van a kiadóban.

Világmárkás rövid fekete
keresztburos
keveset
használt zongora félárban
eladó. Horváth
Mihály
ucca 9., ajtó 7.

Urjleány ismeretségét keresi diszkrét uri fiu. —
»Figyelmes« jeligére.

| E l l á t á s
Tzr. uricsalád teljes ellátásra elfogad diákot. —
Anyahelyettes jelige.
F.av vagv két diák, vagy
magányos uriumber jó lakást, ellátást kaphat nyug.
tisztviselőnél, Üstökös u.
18, T. emelet 2. ajtó.
'-mi

Házassáq

célf&b61

szerelnék megismerkedni 48éven
fp'flli Szvepv. vaev nötlrn kereszlénv jobb ryiii?d'i-ss>i. .->kl
m ( " nincs nyuediiban. Nek»m
'Btdbirt.iVom van. I rve'ek .Eey
írva* tettére « kiadóba W d ™ dí>. K8zv?litök kizárva.
929

levM

Szegedre most került 36
éves mérnök szeretne barátságot kötni fiatal, csinos középtermetű asszonykával, aki nagyobb súlyt
helyez egy korrekt férfl
bizalmas, kitartó harátsácára, mint az anyagiakra.
Ez utóbbiak szerény mértékben azonban teljesíthetők. Jelige „Tisztázott
helyzet".

jim

NjFELÉK

Cserápftályliák
1
ih-akifá . (avHAsít

Meteorkályhák
schamDt'pzásátfatányosan,lóííMí-s-t vállalom
l í O V Ú C S kélyhásmester
'skola ucca 16. s«ám,
838

.Vica versa" Jeligére. MegElveszett. Szerdán reggel
beszéli nlvonalon számla
lanszor vártam, de rem 7—8 közt egy piros, kék
selyemmel hímzett ridikül
találkoztunk. Kérem szoma Kálvária-kápolna és a'
baton. 17 én, reggel nyolcDugonics tér között. Kérem
kor eljönni ugyanoda, aho!
¡utalom ellenében Báró Jóelsőbb találkoztunk, ollsn
sika ucca 4. sz I. emelet
várom. OdvSzli .Röze'ec
87

•

leadni.

Perfekt főzőnő uri házhoz
ajánlkozik. Korona ucca
1, földszint hal.
Magánnyomozó iroda Dugonics tér 12. sz., ajtó 5.
Házakhoz mennék varrni
szerény igényekkel. Választ „Felsőruha* jeligére
a kiadóba kérek.

Római körút 9. számú ház
eladó vagy az italmérési
hely kiadó. Ugyanott, egy
inteligens leány fölvétetik.

Mm

kályha

kSzépnaqys&gu
eladó. Tavasz ucca 14.
szám.
869

Zürichi deviza zárlat: Páris 20.32.75, London
2517 egynyolcad, Newyork 516 00, Brüsszel 72.17.5,
Miláné 27 03, Madrid 7260, Amsterdam 208.275,
Berlin 123.47. Bécs 72.57.5. Szófia 3.73 75, Prága
1528.5, Varsó 57.87,
Budapest 90 27.5. Belgrád
9 12 75. Bukarest 3.08 egynyolcad
Budapesti valuta zárlat: Angol font 27 80—27.95,
Belga frank 79 70—80.10, Cseh korona 16.85—16.95,
fián korona 152 80—153 40, Dinár 998—10.06. Dollár 569.65—571.65, Francia frank 22.40-22.70. Hollandi forint 230.15-231.15, Lengyel zloty 63.9064.20, Leu 3.38-3.42, Léva 4.10-4.15, Líra 29 7 5 3003. Német márka 136 40—137.00, Norvég korona
152 80-153.40, Osztrák schilling 80.10—80.50. Spanyol pezeta 79 45-80.45. Svájci frank 110.50-111.00,
Svéd korona 153.15—153.75.
Iránvrat: A mai tőzsdei üzlet teljesen eseménytelen volt Az árfolyamok nagvjából a tegnapi
nivón mozogtak, a minimális forgalom mellett
csak igen kis méretű hullámzás fordult elő, az
alaphangulat azonban kedvező. A befektetési papírok piaca csendes, az árfolyamok változatlanok,
a devizapiac üzlettelen, nagyjából változatlan őrfolyamokkal.
ilaláridös terménytőzsde zártai: Magyar bu*a
tnárc. kőt. 22.95. 23.11, 23 07. zárlat 23.07-23.08,
máj. köt 23.60. 23.82, 23.76, zárlat 23 76-23.77.
Rozs márc. köt. 16 02, 16.10. 16.00. 16.20, 16.15,
zárlat 16.14—16.15. Tengeri máj. kőt. 16.50, 16 58,
16.49, 16 64, 16.57, zárlat 16.56—16.57.
Irányzat
gvengén tartott, a forgalom élénk.
Budapesti terniénylfí/Sde Tárlat: Buwi 77-es tiszavidéki 22.80-23.10. 78-as tiszavidéki 22.90—23.25,
79-es tiszavidéki 23.35—23.65, 80-as tiszavidéki 23.50
—23.80 Bozs 14.20—14.40. Lucerna magyar 130.00
—170.00. Iránvzat gyengébb, a forgalom csendes.

az I. ügyosztály helyiségeiben (Városi bérház
I. emelel, 23 aitó) versenyfárgyalásl fopunk
Szoba, konyha, éléskamráÜzletberendezés, Wertheimtartani, illetve az aiánlalokat ugyanezen helyen
ból álió lakás gyermektelen
kassza. üvegpuld, tükör,
házaspárnak kiadó. Zoltán
és időben nyilvánosan bonliuk fel
ezüstóra, rövidáru olcsón
Az ajánlatokat a feni kitűzött napon délelőtt ucca 17.
eladó Kertésznél, Gróf-pa10 óráig a városi iklaió hivatalba (Városháza
lota.
Szép udvari si.oba-'.onyha
vízvezetékkel azonnal kibéföldszint 14. sí.) kell benyuitani és az ajénlsli
F I c j v e l e m !
borítékra rá kell írni a munka neméi a vál- relhető. Párisi körút 5.
E'ad'k N»me'
koca tengelyek,
,
drb.
eaéo Ag4piiez vsló i?m*ié
lalkozó, ilieive ajánlattevők nevét és pontos Azo6r»"lki«' ó esy ní-v-Stszoeey vas kfSí7»nifcó vá'yu, 200
bás
lakhelyéi.
literes ctnezett rízilit RAmsi
l a k á s
28. — Ugvanl't eiy «»<"b«,
Az ajánlatokat sértetlen borítékba kell el- é« e«r» kétszobá s. bútorozott vagy kírut
konvh's I s h A *
kiadó,
hu''
-^nullán
rtrzor.
lakát.
—
azonnal elfoglalható
933
helyezni és
Kfei.«k máiusra Be;v4r"«b8n
I. kőmtives munkára 240 P
komfnriog k í l i n b á a 'akis*. Klein
Egy jókarban lévő fekete
lakáakSzvetlt«. Pugontca tér 12.
160
II. üveges
férfi télikabát, középtermetre eladó. — »Jókarban«
240
„
III. lakatos
Kiadó lakás. Uj házban
jeligére.
240 „
IV. bádogos
3 szoba, konyha, előszoba,
fürdőszoba, kamra, azon240 „
V. ács
Vxletberende•
nal kiadó. Tud. Veresács
240
VI asztalos
ucca 17 b.
xés
VII. szobafestő és mázoló munkára 160 P
loH altos iiveqszekrénvek,
Kiadó: Kél szobából álló és
VIII. vízvezetéki szerelő
.,
350 P
üvegpuü, fiókos és rekeirodahelyiség céljaira igen
Csikáűől terménytőzsde zárlat: Buza csendes.
leiéibe helyezéséi igazoló nyugtával kell elszes éilvány. amerikai realkalmas lakás azonnalra.
Dec. 120 egynyolcad—120, márc. 127 egyketted—
dőnyös Íróasztal e'adók.
látni
Csekonics ucca 1. sz alatt.
háromnyolcad, máj. 130 háromnegyed—ötnyolcad.
Széchenyi tér 8 Tudako
Frankfurti Biztosító volt
Óvadékokat Szeged sz. kir. város közigazTengeri alig tartott. Dec. 88 háromnyolcad, márc.
zódni a házfelügyelőnél
gatási letétpénzfára az árlejtést megelőző na- helyisége, — Bővebbet a
csütörtfik d. e. 10 12-io.
94. máj. 96 egynegyed. Zab csendes. Dec. 46
Magyar—Francia Bizlositó
d. u. 3-4-lg.
923
pon déli 12 óráig foaad eí.
egynyolcad. márc. 49 egynyolcad. máj. 50 ötnyolTársaságnál. Telefon 513.
cad Bozs csendes Dec. 103 egvnvolcad, márc. 108
A vállalati feltételek és a költségvetés egyOtivarkövezéshez
hétnyolcad, máj. 109 háromnegyed
egy pengő költség megtérítése ellenében a Olcsó üzlethelyiség forgalmas helyen
azonnal
alkalmas terméskő, vagy
hivatalos órák alatt a városi mérnöki hivatal- kiadó. Ugyanott berende- erre a célra megfelelő
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
nál rendelkezésre állanak.
zés
pulttal jutányosán
egyéb kődarabot keresek
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Az ajánlattevők ajánlatokkal végleges dön- megkapható Mikszáth K. megvételre. Dugonics tér
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában.
12. Házmester.
517
tésig kötelezettségben maradnak és Szeged ucca 12.
város közönsége fenntartja magának azt a
jogot, hogy a beérkezeti ajánlatok között az
ajánlott árakra való tekintet nélkiil szabadon
Telefon 16 91. Villamos megálló.
választhat, esetleg az összes ajánlatokat mel- K á l v á r i a uti Honvéd-kórház mellett.
P 7* —
la dorongmeutes bükk tuskózott fa . . .
P -4*10
lőzi és a munkálatokat más uton biztosítsa, la Wildenstein—segeni porosz kőszén .
la Ostrau-karwini, vagy porosz diókoksz. P &\20
Ja
. kistuskósfa. . . . P 4'ZO
Szeged, 1929. évi november hó 5-én.

Nemzeti Hitelintézet Rí. fa«, szén« és koksztelepe

V.9A

Dr. S o m o g y i Szilveszter,
polgármester

la Kétszermosott Ignácz-aknai kovácsszén. P S'SO
la retorta faszén . . .
Pl4t* —
la doroncmentes bükkhasáb fa . . . . P 3 ' S O

la
la

,
,
aprított fa . . . P 4*30
.,
bükk hasábfa svagontételben P 3"50
Házhoz szállítás 20. behordás 10 fillér. 534

