/

<

PELM ftGVAKORSZA
l i e O E a lcerk«Mtfl*«g: Somogyi ncoa
u . 1. eoa. T e l e f o n i « 3 - 3 3 . ^ K l n d ö h l r a t e l ,
KWHTHP^—*i»T - H »
laflftroda • Aradi
noca s . T e l e f o n : f 3-oe, # N y o m d a < L B w
H a M n o c a i v . T e l e f o n « 20-34. TATlrntl
ét l e v é l c í m • D é l m a a y a r o n c A f l Scened

Szombat, 1932 dec. 31
Arcs N l f l l é r

Vitt. évfolyam, 298. »2.

Somogyi

maga alá gyűrte a hazafias aggodalom is fellángolás tüze.
Legáltalánosabb és legmaradandóbb sikere
Az év folyamán őt illetjük legtöbb kritikákielégíval. Mondanunk se kell, nem személyeskedés- nemzeti szempontból ls föltétlenül
ből. Ha szabad ezen a helyen szubjektív szem- tendő jogos szegedi aspirációk hangoztatápontokat hangoztatni, személye hánt rokon- sával volt Beszéde ennél a részénél élő szobra
szén", sok értéses tulajdonságával szemben volt Somogyi annak a polgármesternek, akit
elismerés és megbecsülés él bennünk. De a mintaképül állit mindig polgártársai elé s akit
közigazgatási szervezet élén a szegedi polgár- most méltóképen testesített meg. Az ünnepi
mester autokrata hatáskört teremtett magának hangulatban ls volt méltatlankodása szegedi sémár akkor, amikor ilyen törekvéseiben törvé- relmek miatt, a lelkes atmoszférában Is gondot
nyes rendelkezések még nem támogatták. Az fordított szegedi jogok és szegedi gondok hanuj közigazgatási törvény — mindössze két éves goztatására. Az ünnepi öltözetű városatyák a
és már is a reformjára készülnek — a pol- terem minden oldalán helyeseltek. A miniszgármesteri egyeduralmat törv ényes alapra he- terelnök figyelt A földmivelésügyl miniszterlyezte. A közigazgatás ballépéseiért, ingado- nek nyomban a beszéd alatt voltak me-rjsgyrézásaiért, tévedéselért, célkitűzések hiányaiéri
vagy kisiklásaiért kié legyen tehát a felelősség,
ha nem a polgármesteré és kit illessen a jogos
kritika tárgyilagos szava, ha nem a polgármestert?
A felelősség súlyát sokan vélik azzal enyhíteni, hogy a polgármesternek gyönge referensei vannak. Ezt Így általánosságban nem
lehet mondani. Bizonyos, hogy nem váltak be
(Bnéapeatl tedósttónk Meloojelaatées.) Páriáazok a remények se, amelyeket egyik-másik ból jelentik: Pénteken a szenátus Is letárgyalta as
tanácsnok munkásságához fűztek. De a város Ausztriának nyújtandó népszövetségi kölcsön franjelenét és jövőjét nem lenne szabad áldozatul cia garanciáján vonatkozó törvényjavaslatot A
hoxni Ilyen csalódásoknak. Véjül ls az a t.bn,
hogy neuk.1¿ív. fiMWrtvUelő nem áll]a meg a r&irmtatott a r r a , Hogy F r a n c i a o r s z á g n e m nézheti
sarat, nem helyrehozhatatlan. A legutóbbi Kép- közömbösen as államok átcsoportosítását aa Aszaviselőválasztáson jelölni akarták a polgármes- ld tengertől aa Adriiig a Duna völgyében. A bitert Nem fogadta el. Aigner Károly lemon- zottságnak as a véleménye, hogy n€ui lehet kodása után a főispáni állást legelőször neki
ajánlott? fel a kormány. Elhárította ezt a megtiszteltetést Is. Akik Ismerik a polgármester gondolkodását, azok tudják, hogy két szempont
vezette. Az egyik az, hogy a polgármesteri állást díszesebbnek, a munkakört szebbnek tartja
ugy a képviselőségnél, mint a főispánságnál.
A másik szempont, amely vezette, az volt,
hogy ennek a kétségbeejtő válságnak rettenete(Budapesti tudósttónk telefonj elsütése.') Genfsen súlyos esztendeiben nem akarta kifenni ből jelentik: A francia és jugoszláv kormány
a várost a polgármesterváltozás
esélyeinek. értesítette a Népszövetség főtitkárságát, hogy a
Somogyi Szilveszter ugy érezte, hogy vannak
ügyek, amelyek nem maradhatnak vissza utána
elintézetlenül. Éreznie kell azonban azt is, hogy
a tisztviselői karban általánosan tapasztalt és
megállapított hiányokon is segítenie kell. Ezt
sem harvhatja utódjára.

sel A többségi pfct elnöke a polgármestert
beszéd szegedi részének Jól felfogott pártokokból ls egészen blztoaan fokozott figyelmet szentelt
Azok a hlvel, akik kérrd asoklak v a g ^ r nak tőle, hangos szeretettel veazik körül Somogyit Különösen szombaton Szilveszter napján. Ml gyakran kertlünk sasmbe vele, közös
nagy céljainknak, a város fejksatáeének, szellemi és pénzügyi fellendítésének azolgálatában.
De most amikor méla csendben múlik el huszonötödik esztendeje annak, hogy a várót szolgálatába lépett, megilletődéssel állunk meg néhány pillanatra, hogy meleg megbecsüléssel köszöntsük as alkotó polgármestert i s a kitűnő
polgártársat

A francia szenátus Is megszavazta
Ausztria kölcsönét

moly és szollá egyttttmflkóóéat Mtraboad
két nagyhatalomnak a kftapesaUsával,
ezekben a kérdésekben legalább olyan érdekeltek,
mint Franciaország Anaürlávri eremben. A M>
zottság egyébként a Javaslatot elfogadásra ajánl• • -JaaaWa-w. iu.<m 11
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A pénzügyi bizottság jelentésének előterjesztése
után a szenátus 144 saóvml 68 ellenében elfogadta
aa Aaastríáaak nyújtandó kölestaréi ssélé javallatot

Meghosszabbították
a francia—jugoszláv barátsági szerződési
francia— Jugoszláv barátsági szerződés érvényét egy évvel

meghosszabbították.

7 millió pengő hiány
az állami költségvetés
első öt hónapjában

De mi most nem ezeket a hiányokat latolgatjuk és nem az utódot reklamáljuk. Ellenkezőleg. Az évvégi közéleti események kritikai méltatásának lapjait nem zárhatjuk le anél- 8.9 millió kiadási többlet az üzemeknél — További visszaesés a posta te a vasul
kül, hogy ne a legmelegebb elismeréssel emforgalmában
lékezzünk meg a polgármester magatartásáBudapest,
deoember
30.
A
Magyarország
pénz- lió pengő hiánnyal sáralt As Isemoknfl
ról a főispáni installáción. Somogyinak két
ügyi
helyzetéről
szóló
november
havi
pénzügymiberben együttvéve 8.9 millió pengő kiadási többlet
évtizedes gyakorlata van az elnöki emelvényen. Szóncki sikere senkit sem lepett meg. niszteri közlemény szerin* novemberben az állami jelentkezett A nagyobb üzemekről szóló statisztiDe feltűnt hangának finom rezerváltsága, ami- közigazgatásban végeredményben a kiadás 1 millió kai táblázat startot a poéta és as
800.000 pengővel haladta meg a bevételt
mében a forgalom as eUM évvel
kor a minisz*ertinök jelenlétében a miniszterAz 1932-33 költségvetési óv első 5 hónapjában
elnök érdemeiről s a többségi párt elnökének M állami közigazgatás végeredményben 7.1 mil- •emberben is általában vl——ett
füle ballatárc- a többségi párt hivatásáról beszélt Somogyi Szilveszter egységespárti. Ne
vegye se malijának, se rosszmáj uskodásnak azt
a kijelentésünket, hogy más párthoz — demokratikusabb, a gyengékkel szemben megértőbb, várospolitikai szemportból
átfogóbb
Bőcsbffl kiutasítanák; az olasz halárnál kiugrott a robogó gyorsvonat ablakáa
£ogramu párthoz - melegebb kötelékekkel
« mélyebb meggyőződéssel tartoznék De egy(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) BécsFerrarit kát detektív kísérte pénteken az
Jtges párti, mert azt hiszi, hogy ha. fias emből
jelentik: Ferrari antifasiszta vezér, aki olasz határra. Amikor a gyorsvonat a határ°er nem tartozhaíik más párthoz, mint az egységes párthoz. A főispáni installáción mon- olaszországi ténykedései miatt kénytelen volt hoz közeledett, Ferrari hirtelen kiugrott az
ablakon a robogó gyormnmatbál.
A kerekek
dott beszéde ls ezt dokumentálta. A pártpoli- Ausztriába monekülni, az osztrák kormány ki
gázolták.
swrvjlizmust majd minden mondatában utasította, mert Ferrari Béosban is politikai mO- halálra

Ferrari antifasiszta vezér halálos tragédiája

kódást

fejtett kL
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A gázgyári szerződés ugye a minisztériumokban

Elleniéi a kereskedelmi és a belügyminisztérium Álláspontja között — A kereskedelmi minisztérium nem javasolja a szerződés Jóváhagyását
(A Délmarpjarország munkatársától)
Dr.
Somogyi Szilveszter polgármester megbízásából Budapesten járt ar. Szekerke Lajos főügyész, hogy iámét megsürgesse a gázgyári
szerződés jóváhagyását. A közgyűlés gázgyári
határozatának jóváhagyása — mint ismeretes
— a város szempontjából azért sürgős, mert a
gázgyár csak akkor fizeti ki a szerződésben
megállapított összegeket, ha a határozat jogerőssé válik. Ezek az összegek pedig, illetve
az összegek egyik jelentős része a jövő évi
költségvetés beyéieiei között szerepelnek.
Annakidején, amikor a város elküldötte a
belügyminiszterhez a közgyűlés határozatához
tartozó iratcsomót, a belügyminiszter átadta
véleményezés végett az iratókat a kereskedel-

mi minisztériumnak. A kereskedelmi miniszter
véleménye mostanában készült éL A miniszter
elvi okokra való hivatkozással nem javasolja a
szerződés jóváhagyását, ezek az elvi okok azonban olyanok, hogy nem egyeznek a belügyminiszter álláspontjával.
Dr. Szekerke Lajos megállapította Budapesten — és erről hazaérkezése után beszámolt a
polgármesternek —, hogy a belügyminisztériumba visszaküldött Iratokat most a pénzügyminisztériumba küldöttek át, ugyancsak véleményezés végett A pénzügyminisztériumban
megígérték Szekerkének, hogy a véleményt
rövidesen megszerkesztik és eljuttatják a belügyminiszterhez, aki igy néhány héten belül
meghozhatja döntését

Újévi változások a városházán

A polgérmesterhelyettes lesz a kuliurögyosztély vezetője, dr. Szabó Géza az
elöljáróság! agyosztály élére kerOl
(A Délmagyarország munkatársától.) Beszámoltunk legutóbh dr. Somogyi Szilveszter polgármesternek arról az elhatározásáról, hogy január elsején átcsoportosítja az ügyosztályokat,
a közművelődési ügyosztály vezetésével dr.
Pálfy József polgármesterhelyettest bízza meg,
aki eddig az elől járósági ügyosztályt vezette;
dr. Szabó Gézát pedig, az eddigi kulturszenátort az elől járósági ügyosztály élére állítja.
Az elhatározás már régebben megvolt, de végleges határozat csak pénteken ltíít belőle, mert
időközben különböző nehézségek támadtak az
ügyosztályokhoz beosztott jegyzők és fogalmazók áthelyezése körül. Hosszas tárgyalások 's
tervezgetések eredményeképen pénteken végre
aláirta a polgármester'a határozatlót.
A határozat szerint dr. Pálfy József polpárinesterhelvettes ér- dr. vitéz Szabó Géza tanacs.január elsején ügxjosztálvt cserélnek. A
polgarmesut-iw.voi«"« VRjTnfivelődéai ügyosztályt, Szabó tanácsnok pedig az elöljáróság! ügyosztályt de a népjóléti ügyosz-

tályt továbbra Is megtartja. Az el51 járósági
ügyosztály keretében működő elsőfokú közigazgatási hatóság vezetését dr. Horváth Lajos
aljegyző, tb. tanácsnoktól dr. Katona István
al jegyző, a kihágása biróség eddigi vezetője veszi át A kihágási biróság élére viszont
dr.
Horváth Lajos kerül.
Az elöljárósági ügyosztály jegyzője dr. Biacstf Béla fogalmazó, tb. aljegyző marad, dr.
Vícsay Emil irodasegédtiszt, tb. fogalmazó
megmarad a közművelődési ügyosztályban, dr.
Pálfg Györgv fogalmazó, tb. aljegyző jegyzője
lesz a közművelődési és a népjóléti ügyosztálynak,
egyszersmind
helyettese
a
közművelődési
ügyosztály
élén
álló
dr.
előljárósági ügyosztály élén álló dr. vitéz Szabó Géza tanácsnoknak.
Ugyanebben a határozatában a polgármester
az Idegenforgalmi
ftgjrí-lr
* előadásával Tierzc.nczeg Domokos miiszaki főtanácsost,
a mérnöki hivatal vezetőjét bízta meg.

1/ városaiyaválassiás
a JX.
kerületben

Horvdif} Jóxset lemondott

törvényhatósági

(A Délmagyarország munkatársától.') Horváth József szociáldemokrata tőrvényhatósági
bizottsági tag levelet intézett Bárányt Tibor
főispánhoz és levelében bejelentette, hogy megváltozott életkörülményei mi :tt lemond törvé y
hatósági bizottsági mandátumáról.
Horváth József a IX. választókerületben Jutott mandátumhoz a legutóbbi városatya-válasz,
tás alkalmával. Először póttaggá választották
meg, a kerület egyetlen póttagjává, mivel ez a
kerület csak két tagot küldött a közgyűlésbe,
dr. Dettre Jánost és Lájer Dezs5t. Dr. Dettre
Jáncs azonban ebben a kerületben nyert mandátumáról lemondott és igy hivta ba a polgármester a póttaggá választott Horváth Józsefet, aki egvik legharccsabb tagja volt a közgyűlés szociáldemokrata csoportjának.
A törvény rendelkezései szerint most a soron
következő póttagot kellene behivni ;i IX. kerületben azrn m behívható pót tan már uhes

SjzécJpenyi Mosil
Szombaton, december hó 31-én

Szilveszteri műsor.

A legszebb kaland
Bűbájos pikáns viffjáték 10 felvonásuan.

FSsze-ep'ók:

Nagy Kató, Ottó Welburcj, Hugó
Thimig. Adele Sad?>rock.
Előadások 6 , S ** ÍO \V<or

less
mandátumáról

és Igy választás nélkül nem lehet betölteni Horváth József közgyűlést helyét. A városházán
az első pillanatokban azt gondolták, hogy Ilyen
körülmények között éppen ugy gazdátlan marad Horváth József mandátuma, mint amilyen
gazdátlan maradt volna gróf Klebelsberg Kunó
országgyűlési képviselői mandátuma, ha halála
után az egységes párt lajstromán szereplő öazszes pótképviselök lemondtak volna. A választóra
Sze&len,

iSzeaziclÉs
|Sz"fesztef
|a PrAfélábaa1
llsil sak a
aaadls ball.
•aHraimii M
OlMsif kara
taiavM
1
•aldzsárláhaisl
•ntlUI « • • I

jogi törvény ugyanis nem Intézkedik llven esetekre.
.
A városatya-mandátumok flgye azonban más.
képen áll. Amikor utánanéztek a törvényben,
kiderült hogy a törvény nemcsak lehetőséget
nyújt az uj választásra, hanem azt kifejezetten
el Is rendeli Kimondja a törvény, hogy olyan
esetekben, amikor valamelyik kerületben nincs
behívható póttag, a választás kiírása végett
haladéktalamil meg kell keresni az Illetékes hatóságot, a törvényhatósági városokban a közgyűlést amely kötetes gondoskodni arról, hogy
a pótválasztás három hónapon belül megtörténjék. Az érdekelt kerület Ilyen esetekben egy
rendes és egy póttagot választ
A polgármester a törvény értelmében a januári közgyűlés elé terjeszti a IX. karületl
választás kiírásra vonatkozó javaslatát
és
Így három hónapon belül meg lesz a választás
ebben a kerületben. Értesülésünk szerint a szociáldemokrata párt dr. Valentlnu Ágostont telöll.

Felmentették a zuglrászattal
fidolt mindszenti bankigazgatót
(A DélmagyarorMág munkatársától.) Azügyéscség kétrendbeli zugirászati kihágás miatt emelt
vádat Scbwaroa Jósad, a Mindszenti Takarékpénztar igazgmoja ellen. A vád ugy möIok, hogy
Schwarcz József a bank két ügyfele, Lantos Nikodémus és Mihály Antal kőlosönügyében a magaoeTkesiterdő törlési kérvényért pénzt kért volna. Az
igazgató ügyét most tárgyal*« a járásbíróság.
Schwarcz József tagadta a vádat Elmondotta,
hogy a két ember valóban járt a bankban, de tőlük semmiféle kérvénvirásért pénzt nem kért és
nem ls fogadott el. As ügyfeleknek annyit mondott
hogy máskor ügyvéddel állíttassák let a Mrléal engedélyt. Dr. Nenwirth József ügyvéd aet vaHotta,
hogy Lantos ax 6 ügyfele volt és azzal Jött hozzá,
hogy az Igazgató ajánlkozott a törlés megeste álására és ezért pénzt kért
A bíróság több tana kffiaUgstám utSr « igazgatót felmentette a zugiráazat vádja alól, mdvel a
cselekmény nem nyert beigazolást.
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Díjtalan bemutatás a következő cégeknél:

Csányi Antal, Feketesas-ucca 22.
Csűr! Ferenc, Kárász-ucca 16.
Deutsch Albert, Kárász-ucca 7.
Fonyó Soma, Kölcsey-ucca 4.
Hrabák Károly, Kossuth La)os~sugáruf 6.
Jani András, Széchenyi-tér 8.
Kelemen Márton, Kelemen-ucca lt.
MÍ skovitz Lajo * " ey-ucca 10.
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Estélyi cipők

Széles költségvetési vita
az iparkamara pénteki teljes ülésén

krepdesin

9zanálJAk a nyugdíjalapot, redukálják a fizetéseket és felemelik a tisztviselők
szolgálati lde|él — Egy százalékkal magasabb lesz a kamarai Illeték kulcsa
(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy érdeklődéssel várták a kereskedelmi és iparkamara
pénteki teljes ülését, amelynek napirendjére a kamara jövő évi költségvetésének tárgyalását 1* kifőzték. Wlmmer Fülöp elnök nyitotta meg az ülést,
majd dr. Tonelll Sándor főtitkár bejelentene, hogy
Popp József és társainak aláírásával indítvány
érkezett a kamarához, amelyben Javasolják, hogy
dr. Orffy Imre országgyűlési képviselőt válasszák
meg a kamara levelező tagjának.
Takács Ferenc (Hódmezővásárhely) tiltakozott
Orffy megválasztása ellen.
— Ez nem országgyűlési képviselik kamarája
— mondotta —, hanem az iparosoké és kereskedőkél Ilyen indítványokkal ne Jöj jenek idei
Papp József felszólalása után Kertész József
csatlakozott Takács Indítványához. Körmendy Mátyás az indítványt védelmezte. A kamara végül 22
szóval 18 ellenében örffy Imrét levelező tagnak
megválás rtrtta.
Tonelll főtitkár ismertette ezután
» kamara Jövő évi költségvetését
Elsősorban a nyugdíjalap problémájáról szólt,
amelyet valamilyen módon szanálni kell, mivel az
alap vagyonát a világháborúban hadikölcsönbe fektették.
— Minthogy a nyugdíjalappal szemben a kamarának szavatossági kötelezettsége van — mondotta Tonelll —, "Wagner Ferenc nyugdljblzottságl
Ing egyik legutóbbi teljes ülésén azt indítványozta,
hogy a kamara mindenekelőtt a nyugdijalapot szakítja, nehogv néhánv év mnlva, amikor* a vezető
i--Eiviar-luknoK a nyugdtjszanaiyza* ertelmenen
járó nyugdíjigényei élctbelépnek, a kamarai liletMkulosot egyszerre igen magasra kelljen feloi vélni. Az elnökség által végeztetett matematikai
s. mitások szerint a tőkeszükséglet 518 ezer pen/¡• •tek felel meg, vagy ehelyett évente külön 84
i>ewr pengőt kellene a nyugdijalap pénztárába befizetni Minthogy erre a kamara a jelen pénzügyi
helyzetben nem képes, az elnökség abból az elgondolásból indult ki, hogy egyrészt a kamara tulajdonában levő bérházat, vagy annak jövedelmét
a ayugdijdUpoak átengedi, továbbá a tisztviselők
nyugdiját 80 százalékban állapítja meg, a lakbérnyugdíjat beszünteti és a szolgálati időt 40 évre
tolja Id. A nyugdijszabályzat azonban kétoldalú
szerződés lévén, es mindenesetre nem kívánatos
magánjogi komplikációkat idézett volna elő, miért
is az elnökség a tisztviselőkkel való tárgyalás
alapján azt a megoldást terjeszti a teljes ülés elé,
hogy a tisztviselők hozzájárulásával egy 20-10 százalékos llletményredukeiót vigyenek keresztül,
amely automatikusan a nyugdijaknál is érvényesülni fog, tehát a legnehezebb pénzügyi kérdés őnmagától megoldódik. A nyugdíjjogosult alkalmazottak fízetéslevonásait a kamara az ő hozzájárulásukkal a nyugdijalap szanálására használja fel.
Kzenkivül a kamara a nemsokára megjelenő állami nyugdíjtörvény intézkedéseinek figyelembevételével uj nyugdijszabálvzatot készít amelynek intézkedései azonban azokra a tisztviselőkre nézve, akik ezt az áldozatot már most vállalják, nem
nyernek alkalmazást
Tonelll főtitkár ezután a költségvetés főbb tételeit sorolta fel, rámutatva arra, hogy a költségvetés egyensúlyát csuk ugy biztosithatja a kamara, ha
az Illetékkulcsot
öt százalékról hatra emeli fel. Egy személyre ez
csak jelentéktelen, filléreket jeleniő megterhelést
jelent a körülbelül 100 ezer pengős illetékbevétel
ugyanis 53 ezer tag között oszlik meg
A kamara kiadásait 1933-ra 100 ezer pengőben,
,levételeit ugyancsak 109 ezer pengőben irányozták
elő A kiadások a folyó évihez képest 21 ezer pen-

gővel csökkennek, ugyanilyen csökkenést mutat az
előirányzott bevétel. A kiadásokból 59 ezer pengő
a személyi járandóság (11 ezer pengővel kevesebb,
mint 1932-ben), a dologi kiadásoké 38 ezer pengő.
(1932-ben 57 ezer pengő), 10 ezer pengő rendkívüli
kiadást jelent a nyugdijalap rendkívüli dotációja.
Wimmer Fülöp elnök ezután kiegészítette Tonelli Sándor fejtegetéseit majd öt percre felfüggesztette az ülést Az ülés újbóli megnyitása után
megkezdődött
a költségvetési vita.
Stelnberg József nem fogadta el a költségvetést
és azt indítványozta, hogy a kamarai illeték a muK
évinél ne legyen nagyobb.
Papp József sem hajlandó megszavanal a kamara bugdetjét mert annak átvizsgálására nem
volt módja. Inditvánvozza, hogy adják vissza a
költségvetést az elnökségnek és küldjenek ki egy
nyolctagú bizottságot, amely a költségvetést letárgyalja, a nyugdijkérdést rended és javaslatait
rendkívüli ülés elé terjeszti.
Dr. Blantz Béla hozzájárult Papp Javaslatához.
Bástyát Holtzer Tivadar felvilágosltja a kültagot bogyan folyt le az előkészítő ülés.
— Olyan magasnivóju testület főtisztviselőiről
van szó — mondotta —, akiket nem lehet a ezükaégmnnkáeok dotációjával egyvonalban elbírálni.
Bástyái Holtzer Tivadar ezután kijelentette,
hogy nem járul hozzá a költségvetés tárgyalásának elhalasztásához.
Wagner Ferenc a 8 százalékos kulcs mellett
szólalt fel. Üdvösnek tartaná, ha egy bizottság
állandóan foglalkozna a bödzsé kérdéseivel.
A kulcsnak egy aiiXiallkkaí -»trfA felemelése esek
filléres terheket Jelent: személyenklnt az évi 1 pengőt se haladja meg.
Piek Jenő szintén a kulcs felemelésének szükségességét hangoztatta. A kamara nvugdi jalapját
feltétlenül szanálni kell.
Joanovitf Ferenc, Rózaa Gusztáv, Takáea Ferenc után Groeí Marcel körvonalazta a költségvetés tételeit, majd kijelentette, hogy nem látja értelmét annak, hogy a költségvetés tárgyalását elódázzák. Javasolta, hogy a jövőben a kamara november 30-ig terjessze be a költségvetését
Kaknszi István, Sséesl Dénes, dr. Blanta Béla
szólaltak még fel, majd az elnök

„ELIT" cipőáruház, széchttrHÉf«.
Párja Q
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I juhászbojtár
halálos verekedése a bor miatt
(A Délmagyarország munkatársától.) Gáspár András 22 éves csongrádi juhászbojtár
ezév novemberében megölte társát, Gémes*Ferenc legénvt Gáspár¿k a gyilkosság éjszakáján gazdájuk tanyáján borozgattak többedmagukkal. A legenyek hordták a bort, folyt
as ivás és éjféltájban • hangulat már magasra emelkedett
Gáspár kiment
az udvarra,
hogy a birkákat kihajtsa. Az udvaron találkozott Gémes Ferenccel,
akivel a bor miatt
összeszólalkozott
A két legény egymásnak
esett és a földön hempergett Gáspár ekkor
előrántotta kését és azt Gémesbe döfte.
A
súlyosan sebesült legényt bevitték a kórházba,
de segiteni már nem lehetett rajta, rövidesen
meghalt.
Gáspár András ellen halált
okozó snlyw
testisértés büntette miatt fndult meg as efjárás. Pénteken vonta felelősségre a juhászbojtárt a szegedi törvényszék Vlld-tanácsa. A
legény azzal védekezett,
hogv önvédelemből
szúrta meg társát, de nem volt szándékában
megölni őt. Gémes megtámadta, földreteperte és megöléssel fenyegette. Szorongatott helyzetében húzta elő a kését
és azzal vaktában
Gémes felé döfött A kihallgatott orvosszakértők Igazolták, hogv a szúrás
alulról felfelé
V a LÓ« T Í n »lag -fakisátnily sa tből TÖRTÉM "*L'Éfcctv TLA.it.iff »eooin:.>J5eue után a bíróság erői
felindulásban elkövetett halált okozó sulvos
tf stisértés bűntettében mondotta ki bűnösnek
Gáspár Andrást és ezért egyesztendei börtönre itélte. A legény fellebbezett, mert nem vette beigazol tnaV a bíróság az önvédelmet de
fellebbezett dr. Szarvas János ögvés* fs az
ítélet súlyosbítása végett.

névsierlntf szavazást
rendelt A. A teljes ülés St MÓval 18 ellenében a
költségvetést általánosságban elfogadta.
A részletes vita során Papp József, hártyái
Holtzer Tivadar nyolctagú bizottság kiküldetése
mellett foglalt állást amely a költségvetés részleteit tárgyalná la
Boda Bertalan után Irlts Béla a kültagolt 10
pengős nanidilalra felvett összeg törlését Javasolta.
— Felesleges —* mondotta
<— 10 pengő napidíjat kiutalni a kültagoknak azért niert bejönnek az
ülésre, amikor még ez útiköltséget Ts megtérítik.
A kültagoknak elég a III. osztálvu útiköltség és
5 pengő napidíj.
Löffler Béla, Varga Mihály felszólalásai után
nem szavazták meg a napldijredukdót
A teljes ülés ezulán a költségvetést részleteiben Is elfogadta.
A napirend kővetkező pontjait ezután gyors
tempóban tárgyalták le. A teljes ülés
II MT
I járult
hozzá a szombat délben kezdődő munka szünethez,
amelynek ügyében a Munkaadók Szövetsége legutóbb elvi határozatot hozott és Javasolta, hogy a
kormány kössön nemzetközi egyezményeket legalább a szomszédos államokkal. A teljes ölés végül elutasítani kérte Pusztamérgesnek azt a kérését, hogy a községben még két országos vásárt
tartsanak. '
Az ülés 2 óra után ért véget.
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Teaestékre, táncmulatságokra, táborozásokra, összejövetelekre
I N G Y E N

küt&n termek
a H ágiban.

Állandóan elsőrendű jazz és cigányzene.

Ttlll, b á r s o n y , c s i p k e , s e l y e m
s t b . h o z o t t a n v a b ó l fa v á l l a l o k

Estélyi <. divatkeztyük

késitté sét

PAULUSZ

Kelemen-«. 7.

Pezsgők "
m é l y e n l e M A U U o H Á r b a n ixvAr p Z - f t O l A l

vaPatcMkban

K O C S i S V l á l .

Fáidalomtól megtört sriwel tudatom, begy
felejthetetlen jó testvérem
ö z v .

N ö q r á d l

szili. P a p

P é t e m é

Anna

f. év december 28-ta vtoaOannl elhunyt
Temetése t h ó Sí-én d. a. 3 órakar a róm,
kath. egyhás nertartisai «érint a Kisfaludy
ueea 6. st. alatti gyischAsbót,
Szentmise áldosst 81-én reggel fél 8 órakor
as alsóvárosi ttmplombsn.

In. Rakoslavl Józsefrá.

a Szegedi Fészek Klub nagyszabású
Ifiállitácén
Mdlllldodlla

Iparosianoncislcola,
10-1-lg,

<L u.

3-7-la.
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Rejtélyes hultarészeket találtak
egy (elsőtanyai kukorlcacsurben
(A Détmagj/arorszóg munkatársától)
A felőtanyai rendőrség szombaton reggel borzaimsa felfedezésről tett jelentést a szegedi rendőrkapitányságnak. A jelentés szerint a fekete
széli íöldek közelében emlerl hullarészeket találtak. Az első percekben valamilyen vad ke
esetlenséggel elkövetett gyilkosságra gondollak. A bullaré /.ek egy kukoricacsür körül hevertek. Az oszlásnak indult fej mellett pár lé
pésnylre egy láb, közelében pedig egv kar.
A bullarészeken bus alig volt már, a nyomozó
hatóságoknak az volt a feltevése, hogy a lábat,
kirt és fejet alighanem kóbor kutyák marcan-

golták szét
A csűrben emberi nyomokra akadtak
a
rendőröfc, a kukoricaszárak besüppedtek, mintha valaki huzamosabb Ideig tartózkodott volna
Itt A nyomozás során még nem tisztázták a
rejtélyes ügyet, a jelek azonban arra vallanak,
bogy bűntényről nem lehet szó, minden valószínűség szerint egy vándor éjjeli szállásául
szolgálhatott a csűr, amelyben a téli vándor
hirtelen meghalt. A halál már hetekkel ezelőtt
bekövetkezhetett és az oszlásnak Induló holttestet a kutyák felfalták. A nyomozást folytatják.

Szilveszterre
Harisnyát
Inget
Keztyflt
Báli

ZoknK
Gallért
Nyakkendőt
virágot
csak a

cegiuiss Széchenyi
BorostérMiksa
15.
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A szegedi távbeszélő hálózat fejlődés« a mér
emiitett 1886-ból származó térképpel szemben feltűrtető mai térkép egyéb okok miatt nem volt kösElegánclában a legszebb I
saemlére tehető, ezért az 50 év fejlődését eaak egyMinőségben a leglobb t
két számadattal ismertetem.
Árban a legolcsóbb 1
A szegedi távbeszélő hálózatban:
t w n U l l mtaAftAffQ k«dmank>!t
Gyári
lerakat:
ARADI
UCCA
6.
SZÁM,
ALTII
hABOLY
Clpflk, M- «• s/lraipOk Jarltt»»
1884
188S
1930 évek végén
a Délmagyarorszftg lapkiadón tul
«
h a wkaMrUn 4a oloaAa. .—t
24
46
8616 kilométer hosszúságú vezeték volt beépítve. Az eiőfiaetők száma
pedig:
1899 1900 1907 1912 1925 1927 1930 években
313 412 636 1222 1797 1970 1118-ra emelkedett.
Irta: K i n Jra6 postamOszaki igazgató
A szegedi helyi távbeszélő fejlődésének Ismer'
Féssek Klub rendezésében megnyílt
kedebni és Iparbank, akik ma Is előfizetőink.
tetése után rövidesen még Szegednek az taterurés Szeged újkorának 6a esztendejét ünneplő kiálAs 1887 év januárjában bekapcsolva volt elő- bán távbeszélőben való részvételéről egykét
lításon helyet kér a magyar posta is, hogy külöfizetők névsorát tünteti fel a kiáBitott eredeti 4. szót
nteen távbeszélő terén bemutassa azt a nagyszaszámú névsor.
Az első imterarbán vonal, mtnt már emltteMm,
bású kulturmunk&t, amellyel aa ugyancsak ötven
A Puskás-féle telefonközpont 1886 májusában a
1893-bnn nylk meg Budapest Őseged közt Az faéves Jubileumát ünneplő magyar távbeszélő Szeged
Nádor-ucca 7. szám alá költözött Ebből a s idő- terurbán hálózat fejlődése 19B6-lg aránylag lassú
tejlődésében résztvett.
ből származó eredeti térkép tünteti fel az akkori
volt Hatalmas lépés történt azonban 1906—1930
A szegedi távbeszélő gyermekkora magánvál- szegedi távbeszélő hálózatot. Az időközben a báró évek közt, amikor a magyar poatalgazgatás megNollendorf, majd a Grasselly és Ottovay cég tulaj- építette a nyugateurópai nagy tftvkábelbálözathoa
lalkozás kezei közt telt el. 1883 november 30-án
donában átment központ 1893-ban az Iskola-ucca
irta alá báró Kemény Gábor akkori közmunka és
csatlakozó budapest—bécsi és a 124 áramkört tar*,
30. számú, ma i s meglevő házba költözött és ezt talmazó budapest—eeegedl távkábelt ouielyuelí
közlekedésügyi miniszter Puokás Tivadarnak a
nevére kiállított „Engedélyokmányt, amely Sze- a központot vette át 1893 év szeptember hó else- végpontja a szegedi főposta épületben levő távkáged városában létesítendő távbeszélő központ és jén a magyar kincstár saját tulajdonába és birto- bel erősítő állomás. Ebben as erősítő állomásban
kába. A mai »postaépületben szükségessé vált át- csatlakoznak a Bukarest és Belgrád felől Jövő léghálósat felállítására adott 20 év tartamára klzár&l»|yv» «ingorifMvt
alakítást munkák <*r£gEŐM>tt«Aa-*SM<M*t• köz- TWtffllKft TBCgfcüclO mfi száki
közbeEzen engenny i n n u u w «.jiu
-iooi
pont nnnnU
«MÍ«tire 1894 ben.
iktatásával a kábelhez és kapnak az ttt átmenő
december 1-én a 100 elöflsető befcaposolására alA magánvállalkozásban levő telefon fejlődése beszélgetések megfelelő erősítést
kalmas első szegedi telefonközpont a Zsótéi^-hás- már az (izembe helyezést követő harmadik érvben
Ennek a távkábel erősítő állomásnak Jelentőban. Puskás Tivadar sajátkezű aláírásával ellámegakadt és majd egyazon nivón maradt az ál- ségét hosszas volna fejtegetni, csupán felsorolom
tott történelmi értfkfl eredeti rajzáról készült fény- lami kezelétbe vételéig.
a Szegeden átmenő nemzetközi nagytávolságú távmásolaton mutatjuk be az első központi kapcsoló
Az előfizetők száma:
beszélő összeköttetéseket amelyek jelzik annak
berendezés elvi kapcsol&sl és as akkoriban hasz1884
1885
1887 1893-ban
fontosságát és amelyeknek állandó ellenörsfise,
nált távbeszélő készülék rajzát.
27
60
65
76 volt
vizsgálata, mérése a szegedi erősítő állomás veNem hagyhatom e helyütt etnUMlenftl azt S
A telefon fejlődése nagyobb lendületet akkor
zető mérnökének és beosztott műszerész személyTényt — amit maga Edison is elismer —. hogy a
vett, amikor a berendezést állami kezelésbe véve, zetének egyik feladata. Esek a Szegeden lemenő
távbeszélő központi kapcsoló berendezés gondolaa magyar posta az eddigi 9, illetőleg 7 forint havi nemzetköz! összeköttetések a következők*
tát magyar agy, Edison munkatársának. Puskás
előfizetési dijat 5 forintra szállította 1« és rövidPáris—Bukarest, Berlin—Bukarest Bécs PaTivadar bátyjának. Puskás Ferencnek agya ter- del as átvétel után 1893 december 3-án Szegedet az karest, Budapest—Bukarest Budapest—Arad, Bih
melte.
újonnan épült első badapest—szegedi távbeszélő
dapest—'Temesvár, Berlin—Belgrád, Prága—BelÉrdeklődésre tarthat számot, kik voltak az el- vonal ntján as interurbán forgalomba ls bekap- grád, Bécs—Belgrád, BudapeM—Belgrád. Buda»8 telefrmelőflzetők. A rendelkezésre álló okmá- csolta és lehetővé tette, hogy Szeged Budapesten
pest—Újvidék, Budapest—Szabadka. Saeced—Nagynyok szerint 1884 december 1-én kapcsoltatott be kivül Pozsony, Győr. Temesvár, Arad városokkal, le ikiinda.
mint 1. számú állomás a Szeged-Csongrádi Taka- sőt Béoosel ls távbeszélő kapcsolatba Jusson. Ezen
További fényképeinken a kTáltttáaon Bemutatokok hatása alatt az előfizetők száma majdnem
rékpénztár, december 3-án 2. sz. alatt a szegedi
juk az uj Interurbán erősítő állomás vizsgáló és
I.égszesrgyár és 8. sz. alatt a Szegedi Lloyd-Tár- megduplázódott és 1894-ben már 140-re emelkemérő berendezését valamint a Bukarestig és Beldett.
snlnt, december 4-én 5. sz. alatt a Szegedi Keres
grádig menő távbeszélő ömsefeöttetések csatlakozó
A távbeszélő fejlődése a Puskás-féle primitív berendezéséit, továbbá ac erősítő állomás éa auépítési rendszer mellett a dijleszállitás mellett is tomatikus telefonközpont áram ellátására szolgáló
megakadt volna a berendezés technikai tökéletlen- áramátalakító berendezését
ségei miatt. A magyar posta a sorban tt telefonháSzombat, vasárnap
A fentiek mutatják várfatowm azt n nagyszalózatot a régi vasdrótoknak bronzhuzalra való kibású
munkát amelyet a magyar posta Szeged távcserélésére! egyvezetékesről kétvezetékesre építette át a központi kaposolóberendezést és az elő- beszélő ellátás terén a gazdasági és kulturális élet
kielégítésére végzett. Hiszem,
fizetőknél levő készülékeket a fejlődésnek megfe- szükségleteinek
hogy
ez
a
rövid
Ismertetés
és a kiállított anyag
lelően jobb és Jobb hatásfokkal működő készüléXagy városi regény 8 felvonásban. — Főszereplők:
hozzájárul annak a szíves viszonynak megerősítékekkel cseréli ki.
séhez. amely a nagyközönség és a magyar posta
Hans! Niese, Herta Thiele, Else Elster,
így helyeztetnek egymásután üzembe az 1900-as
kőit
mindig fennállott
évek elején a 600 előfizető befogadására alkalmas
Anton Pointner, Fritz Kempers.
úgynevezett multiplex kapcsolószekrény, majd
Elfladások szombton -4, O , S, Í O , vasárnap 3 ,
1909-ben az 1930-ig üzemben volt közös tel epren d•5. 7, 9 órakor.
szerü C. B. (oommun battery) berendezés, amelynek egykorú fényképét mutatjuk be a kiállításon.
Ezt a központot követte, a közönségnek ismét
a legjobbat nyújtandó. 1930 november 27-én a főv e n d é g l ő b e n . — Kéllay Albert (Nld)-u«a
posta udvari frontján ráépített harmadik emeleten
Szombat, vaslmap
megnyílt, teljesen automatikusan működő 8000
Malaosoreolás, vidám hangulat, mókák, szerKét a t t r a k c i ó e g y m t l a o r b a n ! I
állomás befogadására alkalmas telefonközpont
| pentincsata, cigányzene, borsorsoláa ingyen
Természetben mutatjuk be az előbb vázolt fejM a n A l l a m Eírv ' hilálos T-andevu titka
f ? ® » ® « ® « ! 8
Főszereplők:
lődés során a Szegeden használatban volt és haszLLW AVRES
OENEV1EVE TOBIN
nálatban levő állami távbeszélő készülék-típusokat
Azonkivfll:
M af
Nagy készletem folytán módomban áll
1893-tól a ma használt legmodernebb socos készüV-i ^ f f i » az eredeti
lékig. Kiállítottuk azt a kis modellt, amely azt ar
•Ivet mutatja be, miként történik az egyes kereső
TtíiT
G r i f z n e r , R . & G . « < Csepel
Egy rejtélyos Hintett története 8 felvonásban
gépek egymásután való kapcsolódása révén
''«sE^n
szekrényes és aüllyssztős varrógépekot
Főszerepifi : K E N
M A Y N A R P .
kapcsolás felépítése. Az automatikus távbeszélő
készpénrárfeas, kflrfvaméares ttzcttsi M^a4*«ek moNttna -4. h á r o m n e g y e d 7. tel 10.
tételek neüetl klszslaáisl.
m
központ egy részletét az n. n. elsöhiváskereső gó- i ^rMV
h ó r o m n e o y e d O á. t«l O <lr»kor.
poke' fénykér..'elvételen mutatjuk b«k

COLUMBIA CIPŐ!!

Az ötven éves szegedi telefon

Belvárosi

Mozi

L é h m a n mstmet
három lánya

[Nagy Szilveszter-Esti

K o r z ó

M o z i

Az ördögorom hőse

a Mátyás Király

Varrógép vásárlók figyelmébe!

I Szántó Sándor

XU. 31

ö f é v r e a j á n d é k u l SS
íNynkkcndök.
frín^V^
S f r « világhírű gFb harisnyák észoknlk.
Krepp de chln gellérvédOk. Pécsi Hamerll Mrke^ertyUk. Bok».
P Ä ¿ Ä

Legjobb áruk?
Ernyők gyári árakon. KülSn kelengyeosztály. ""Mű

B A C H J Z J ^ PS AOLRGOOS ZS Z É N

Olcsó árak!
Pollák Testvéreknél,
Telein 11-28
Kertész MiklAs előadása
a hitlerizmus hanyatlásáról
Sit. István-tér,

s
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Csak príma 6ru!

A Munkásotthonban pénteken este nagy érdeklődés mellett Kertéea Miklós országgyűlési képviselő tartott előadást „A hitlerizmus lélektanáról".
Előadásában lemertette azokat az okokat amelyek
• nácik térhódítását előidézték a nemzeti szocialisták organizációit, második részében pedig a
német szociáldemokráciának egyre erőteljesebb <a
'egyre eredményesebb harcát a hlttertzmna ellen.
— Szilveszter napján tizenkét órára tüztók ki a Kiemelte előadásában, hogy mii* en hamis IdeolóSzombat Bőm. kath. SzilveszXII
ter. Prot Szilveszter. A nap kel
városházat zárórát A polgármester szombaton,
giával csábították Hitlerét tálvrJbba as elkese7 óm 48 perckor, nyugszik 16 óra 19 perckor.
Szilveszter napján déH tizenkét érától kezdve hl- redett és munkanélküli prolet&rol.flt " ó l t Hirl
ezredes reakciós „nemzeti munkeh dsereg"-ének
rry'-mi könyvtár (központi egyetem, I. eme- vatalszöoetet engedélyezett
a legelemibb emberi Jogokat lábbal tipré tervélet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
ről és annak összeomlásáról; részletesen fejtegetSomogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 1<Vtöl
te Hindenburg és Hitler találkozását, amely időtől
1-lg, délnt.n 4-töl 7-lg, a Városi Mnzenm mindenkezdve a hitlerizmus erősen hanyatló tendenciá'
nap. vasár- és ünnepnap is. délelőtt 10-től fél 1-lg
mutat; rámutatott arra, hogy Huggenbergtől már
van nyitva Folyóiratcsere kedden, csütörtökön,
nem kapnak pénzt a nácik és Így anyagilag te egyszombaton délután fól 5-től fél ft-ig.
re Jobban gyengülnek. Ma már — mondotta —, a
hitlerizmus, mint aknt bej, aemmi veszéllyel aem
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot
fenyeget
tauak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Telefon 127a) Franki Antal, Szentgyörgy-tér «. (Tel.
Kertész Miklós előadását a hallgatóság nagy
1118.) Gergely Jenő, Kotsuth Lajos-sugárut 31.
tetszéssel fogadta éa sokáig tapsolta.
(Tel 1062.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5. (TeL 1819.)
Moldván T.ajos, UJsjeged. Vedres-u. 1. (TeL 1846.)
Cserhalmi Antii, Sárkáoy-ucca 15. (Tel. 33-61.)
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium leSelmcczl Béla. Somogyi-telep. (Tel. 3125.)
lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —0.9
C, a legalacsonyabb —17 C. A barométer H^**
— A polgármester hosszabb szabadságra uta- null fokra és tengerszintre redukálva reggel 7742
zik. Dr Somogyi Szilveszter polgármester az uj mm, este 772.4 mm. A levegő páratartalma reggel
és délben
i»4,nlAlr. A tr.'l 1 rinv> -^¡gn1 dóiesztendő első napjalh
tT'
iik. Nenany hetet fog a Babiton mellett eJtAltctiL •»yvgati, este
Időjóslat a Délvidékre: Megélénkülő szél. (agyA polgármester szombaton, Szilveszter napján sem
jelenik meg a hivatalában, mert a sok névnapi fld- pont körüli hőmérséklet, hó és ólmos eső.
.vftzlés kifárasztaná. A polgármesteri hivatalban
A Meteorologial Intézet Jelanti este 10 órakor:
tvet helyeztek el, ezen köszöntheti mindenki a pol- Borús, ködis idő. fagypont körüli hőmérséklettel
gármestert nóvünnepe és az uj esztendő alkalmá- és helyenklnt kevés csapadékkal.
ból.

Hírek

\

31.

MóKás, vMâm naüu

Szilveszter-Est

Horváth (EMKE) kávéházban.

A¡z Idö

— MA, szombaton délután 4 órakor, a Szegedi
Fészek Klubnak as Iparoatanonclskola nyolc termében látható 50 éven várostörténeti kiállításán
JHINZ filléres népwerfl belépti díj mellett szakszeri!
vesetők foirjiik a kiállítás anyagát a látogatóknak
bemutatni. Szeged ötven éves fejlődése építészetben, képzőművészetekben, Ipnrmiivésretben, egyháztörténetben, Irodalomban, zenében, technikában és sportban gyfinyfirködtetócn tárul a kfiasönnég elé. A kiállítás este 7 óráig van nyitva. — A
kMllirá«cn1 kapcsolatban rendezendő előadássorozatot Vámos Ferenc mérnök-mfltörténéaz előadása
vezeti be, aki vasárnap délntán B órakor az ipsrostanonrinkola fizikai előadótermében „Leehner Jenő és n magyar népmflvészet" cimen tart érdekes
••tíindií*t.

— Gyógyszórmm a tlfnra ellen. A ..rjwüivtker Zeitung" híradása szerint a havannai Loa-Animas
kórház öt orvostudósa dr. Félix R. Guardiola, Abelardo Gonzalez, Manuel Mendez, Francisco Leon és
Enrique Gondé feltalálta a tífusz elleni szérumot
52 beteget 2—10 nap alatt tökéletesen gyógyítottak.
Rendes körülmények között 3 oltás 2—3 napi időközben teljesen elegendő. — Orvosegyesületeknek
ós tudományos intézeteknek szívesen állanak a feltalálók rendelkezésre as eredmények Wmutatásaival.
x LHdrepezsurő 4.«». Törley pezsgő 4.60 Danner
Mihálynái, Széchenyi-tér.
— Legújabb konvvek* gnz'dng választékban a
TVImí>í?vnror«!zág kölfsönkönvvtárában.

j f m ^ , I l é s e s Manheim drogériában!I
K Inuz A 1 t
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SZENZÁCIÓS

R E K L Á M - Á R U S I T Á S
Pongfltól
Pengőtől
Sajói készítmény.
Tiroli nadrágok
Szövet lakota ruha
Elsőrangú kiállítás.
Nadrágok,
Joppék
Gyermek télikabát
Óriási
Pengőtől
0%
m
Pengőtől
L Boy kabátok
J f c M mmm Bőrkabátok
•Alaszlék
Öltönyök, Mlkádlk
Fekete PaleMk

4"19-

9'—

49"-

Pengőtől

S/Brmés M
k
ládók
L Paletók

ELSŐRANGÚ M É R T É K UTÁNI

SZABÓSÁG

ä FŐLDSS IZSÓ ^ KLAUZÁL TÉR

a Zsidó Nőegylet
Vidám estélye
a Tisza termeiben

I mgrradefl asztalak csak I I áriig tarthatók f a n .
— Halálozás. Orr. Hodáea Jánosné, szül. Hatytyasy Mária folyó hó 29-én elhunyt Temetése a felsővárosi Dugonics-temető halottasházából 31-én
délután 3 órakor lesz
— Az egyetemi tanárok Ínségakciója. A szegedi
Ferenc József Tudományegyetem tanárai, mint ismeretes, elhatározták, hogy minden hónapban
nyolcvan Ínségesnek szeretetcsomagot adnak a
népjóléti ügyosztály kijelölése alapján. Decemberben már kiosztottak nyolcvan élelmiszercsomagot.
Az egyetemi tanárok pénteken bejelentették a népJóléti ügyosztálynak, hogy az ínség fokozódására
való tekintetted, Januártól kezdve százra emelik
fel a szeretetcsomagok számát — Itt emiitjük meg
hogy pénteken a három népkonyha 4065 adag ebédet osztott kL A mult esztendőnek ugyanezen a
napján a népkonyha kiosztott ebédadagjninak száma 9100 volt. Most azért csökkent ennyire, mert
Időközben a vároa bevezette a megdolgoztatás
rendszerét, ami azt Jelenti, hogv népkonyhái ebédet csak a munkaképtelen szegények és azok kapnafc. akik megdolgoznak érte.
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Az 011többszázezerpengővel tartozik
az orvosoknak
A választolt bíróság ítélete
Bndapsat, dwwnber 30. Az a választott bíróság,
amely előtt az OTI szerződéses körzeti, kezel« és
rendelő orvosainak képviseletében az Országos
OrvosszöveWg pert Indított az OTI ellen az 1W0
—31 évbon minimalizált orvosi fizetéstömegrk kiegészítése tárgyában, ma hirdette ki Ítéletét. A
választott bíróság Ítéletében telje* egészében a felperes OrvosszÖvet«.':g Jogi álláspontját fogadta el.

Az összegszerűség kérdésében hatáskörének szigorú értelmezésével nem határozott
Az ítélet folytán kétségtelen, hogy az OTI többszázezer prngönyl összeget tartozik orvosainak a a
eddig kt nem utalt különbözet eirnéa megfizetni. A
választott bíróság Ítélete az OTI orvosai körében
nagy erkölcsi jelentősége miatt osztatlan örömet
kellett.

Kedvezd részletre beszerezbetfi

i©33. é v i

legújabb

rádiók

Philips, Standard, Orion ét az Összes márkás gépek raktáron.

Amerikai írógépek
Alkatrészek.

uiiak és használtak,

Kelemen

MártOI% v Kelemen ucca 11. Javítóműhely.

150 KILÓMÉTER ÜRflNKINT

Hélffin tárgyalják
Szekulesz József bűnügyét
Budapest, december 30. A valutásos kofferögybea
a büntetőtörvényszék. Horváth-tanáosa hótftf.e
tözte Id a főtárgyalóst, amikor is Szekulesa Jóssefet Ángyán Béla dr. és Goitein Sándor dr. védik. Tekintettel arra, hogy as utóbbi időben a
büntetőtörvényszék Horváth-tanáosa tárgyalótermét valósággal mi-cnstromoliAV a vslntnsiberek,
.u. Uuuk akként Intézkedett hogy a tárgyalóterembe csak jeggyel lehet belépni. A kis befogadóképnsségft terembe bizonyos meghatározott számú
jegyet bocsátottak kl.
Az ügyben a nyilvánosság előtt fog lejátszódni a szembesítés a vádlott és Bauer Mária kőziótt.
Amint Ismeretes. Kotsis Miklós dr. ügyészségi alelnök szobájában Ismerte fel Bauer Mária Szekuleszben azt az egyént, aki vasúti kocsijába beállított, detektivnek adta ki magát és elvitta azt a koffert. amelyben állítólag 36.000 dollár volt. Negyven tanú van beidézve a tárgyalásra, ugy, hogy ez
valószínűleg két napig fog tartani.
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Gramofonok és lemezek

x
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Hamburg, december 30. As ujrendszerű gyorsjáratú légcsavaros gépkocsikkal végzett több sikere« próbaot után a birodalmi vasúttársaság mára meghívta a sajtó képviselőit a berlin—hamburgi útra. As uj légcsavaros motoroskocsik
óránkint 1B0 kilométeres sebességgel baladnak, de
a sebességet 200 kilométerig is lehet fokozni. Féltizenegy óra után a kocsi elindult és 12 óra 63
perckor futott be a hamburgi pályuadvarra

A szombathelyi postáról
elloptak egy 11 ezer pengős
postazsákot

8zombathely, december 30. A szombathelyi 2.
számú postahivatalban péntekre virradóra eltűnt
egy 11280 pengőt tartalmazó postazsák. Az eltűnést s hivatalban reggel vették észre. Azonnal házivizsgálatot tartottak, de az nem vezetett eredményre. A postahivatal vezetője erre feljelentést
tett a rendörségen. A nyomozás folyik. Eddig tőbb
gyanúsítottat hallgattak kl, de a nyomozás estig
még nem állapította meg a tettes személyét.

dúsan

Divat modellkabát
Nöi bundák
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Fiu télikabátok

Nehéz doublé férfi
télikabát
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Finom fekete télikabát P

32'

P

40'

Bőrkabátok

P 14'

Prága, deoember 30. A mkiLsztertaaáas te^*,
0lésében Jóváhagyta a december *Mu Bttdapea^
felvett Jegyzőkönyvet és a kölcsfloöa Jegyaékvi
tást, amellyel sntbályouák a cseh köstársaság <
Magyarország közti kompenzációs kivitelt és
tátrai gyógyhelyek látogatását

Téli harisnyák, keztyBk, fehér
nemöet

Káldor

Változások a rádlófársaságnü
Budapest, december 30. A Rádió és a TeJetot
Hírmondó rt Szflts Ernőnek a Rádió Ogyvezei
igazgatójának halála folytán előállott helyzete
való tekintettel ugy határozott, hogy a részvény
társaság igazgatásának szükségessé vált átsza
vezését keresztülviszi és az eddig fennállott ke
tösséget megszünteti. A vállalat vezetőigazgatójévá dr. Hável Bélát a vállalat gazdasági ágyéin*
eddigi igazgatóját nevezték ki; kereskedelmi iga
gntó dr. Frledrich János, a rádió eddigi cégvezeti
je lesz.
A fűzeneigazgatói állásban, amelyet Dohnáar
Ernő tölt be, semminemfl változás nem történi
úgyszintén az irodalmi, tudományos és hirszolp
lati ügykörök ellátásában sem. As átszervezés«)
kapcsolatban szükségessé vált újonnan létesített
mflsorigasgatól állásra a részvénytársaság lga>
gatósága dr. Hlatky Endre minisztert osztálytooicsost, s miniszterelnökség sajtóosztályában volt
vezetőjét kérte fel, Hlatky Endre eddig is tagja
volt az igazgatóságnak és hossm Mőp át működött
a rádió felügyelőbizottságában.

g y ő z a b n e
e s s i n d b a n
Messtna, december 30. A Bocskay olaszországi
túrája során tegnap az U. S. Paftmi efllen Játszott
és 40 (félidő 30) arányben legyőzi a A gólokat
Teleky (1), Markos (S) rágták.

Csllléry Zoltán Öngyilkossága
a pesti vármegyeházán
Budapest, december 90. Pénteken W t a i M
vármegye székházában as egyik eUőemeletl bebó
ségben revolverrel fejbelötte magát Csllléry Zoltán másodfőjegyző. Azonnal meghalt A főjegyal
kedélybeteggé tette feleségének súlyos betegségi

boskomorrá vált és aaért követte el as öogyflkos
ságot

Újévre ez a mi olesó ajánlatunk:
N5i
kabát
prémezve

I cseh mlilszfertanáes
jóváhagyta a cseh-magyar
kompenzációs szerzfidest

mm sgnűcz Szcgeü, Kelemen o. 5. i

Tlzenülnapi elzárásra ítélték
Farkaslstvánt a»MI l»rténl?«-érl
Budapest, deoember 30. Ma délelőtt as V. kert
leti kapitányságon, mint rendőri bűntetőblróeá
gon tárgyalták le a „Mi történt?" cimfl lap sser
készt őjánek, valamint a nvomda műszaki igazgatójának krfhágásl ügyét. Mint ismeretes, a betiltott
Népszava Idejében Jelent meg s sajtótermék. Fir
kas István felelő« szerkesztő, országgyűlés képviselőt, a betiltott Népszava más néven való a»«T
Jelentesse elmén 15 aapl eljárás éa 2l") p«ag4
pénzbüntetésre. Deutsch Dávidot a „Világosság
nyomda möszakl igazgatóját, s betiltott sajtótermék ki nyoma tésában éa terjesztésében btlnseg^'
minőségben 8 napi elzárásra ás 200 pengő pés**
hflntetésre Ítélte a rendőri bö^tetöbiró. Mtodk*
ten fellebbeztek. — Farkas István büntetésé*»
sulyosbitása végett az ügvészl megbízott la feU»*"
brzett.

*8agy Szilveszter est a Dreherben és az Imperiál kávéházban.

Cigányzenei

Jazz-bandl

Fánk k ó s t o l ó i

Móka

regi«Hft

