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A vidék betegei
és a beteg vidék
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ból. Mi nem azt mondjuk, hogy a főváros fizeti az egyenes adóknak hatvanhat és a forgalmi adónak ötvenöt százalékát. Mí ugy látjuk, hogy a kereseteknek és jövedelmeknek
aránytalanul nagy része tömörül össze a fővárosban, tehát ott nagyobb az adóalap,
amely után az egyenes adók kivetése történik. Mi azt állapítjuk meg, hogy a forgalmi
adót még a vidékiek is a fővárosban fizetik
rendeléseik és bevásárlásaik után s ezért oly
magas a főváros részesedése ebben az adónemben. A nagyobb adószolgáltatásból nem
szabad egyúttal a nagyobb megterhelésre
következtetni. Nincsen hőbb kívánságunk,
minthogy Szeged is a mostaninál sokszorosan
nagyobb adót fizessen, de természetesen sokszorosan nagyobb adóalap után. A dolognak
itt van a bökkenője. Éppen azért szerettük
volna, ha a főpolgármester adóstatisztikáját
még egy adattal kiegészítette volna, amely
a jelen pillanatban sajnos módon nem áll rendelkezésünkre. Ő azonban, mint az ország
egyik legelőkelőbb állású tisztviselője, ezt az
adatot könnyen megszerezheti. Állapittassa
meg, hogy a forgalmi adóbevétel három esztendő alatt milyen százalékban ment vissza
a fővárosban és mekkorával a vidéken. A
kettő közötti különbség ki fogja fejezni, hogy
mennyivel jobban leromlottak a gazdasági
viszonyok a vidéken, mint a fővárosban.
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fájnak azok a vidéki betegek, akik a főváros
költségvetésének közegészségügyi kiadásait
terhelik, akkor ne vegyék rossz néven nekünk, szerény vidékieknek, ha ellentétel gyanánt bátorkodunk odaállítani mindazokat az
intézményeket, melyek az egész ország pénzén létesültek Budapesten. Bátorkodunk a
közigazgatási bizottság szives figyelmébe
ajánlani, hogy az európai nivóju Budapestet
nem az egész országnak, sőt a néhai nagy Magyarországnak együttes erőfeszítése teremtetgyarországnak együtes erőfeszítése teremtette meg. Sőt még azzal sem hamisítjuk meg
a történelmi igazságot, ha leszögezzük, hogy
közoktatásügyi, közegészségügyi,
igazságügyi és egyéb intézmények egész soránál a
kormány valóságos árlejtést rendezett annakidején a vidéki városok között, hogy ki vállal magára többet az állami terhekből, míg
mindezek az intézmények ingyen jutottak a
természetszerű helyzeti előnynél fogva Budapest birtokába.

Budapest székesfőváros közigazgatási bizottsága kétségtelenül igen előkelő testület.
Tagjainak sorában képviselve vannak a főváros törvényhatóságának összes pártjai, referensei a bizottságnak a főváros legelső tisztviselői. Ha a közigazgatási bizottság állást
foglal valamely kérdésben, erre az állásfoglalásra fel kell figyelni a közélet valamennyi
tényezőjének. Különös súlya van azonban a
megnyilatkozásnak, ha az egyhangúlag történik s ha a kérdés nem pusztán budapesti
jellegű, hanem a főváros és vidék egymáshoz
való viszonyát érinti. Ez történt Budapest
közigazgatási bizottságának legutolsó ülésén.
A felszólalók pártállásra való tekintet nélkül
állottak fel egymásután és panaszolták el,
hogy Budapest milyen áldozatokat hoz a vidékért. Az egyiknek az ellen volt kifogása,
hogy Budapest iskolái, különösen a perifériáSenki se higyje, hogy mi ezeket az intézmékon fekvők, tele vannak vidéki gyerekekkel.
nyeket irigyeljük a fővárostól, vagy sajnálA másik soknak találta a Budapesten dolgozó
juk, hogy van egy internacionális méretek'
vidéki munkások számát, akiknek a fővárosi
szerint is számottevő fővárosunk. Budapest
gyárak adnak kenyeret. A tiszti főorvos kifomindannyiunk büszkesége. De mikor ezt hangásolta, hogy a jelen pillanatban háromszáz
gos szóval hirdetjük, kérünk egy kis megérnem budapesti illetőségű fertőző beteg van
tést a vidék számára is. Mi is élni akarunk,
a főváros kórházaiban s évente a fővárosnak)
nem pedig elsorvadni. A vidék betegei melhárom és fél millió pengőjébe kerülnek a vi-t
Higyje el nekünk Budapest főpolgármes- lett, akiket a főváros kórházaiban ápolnak,
déki szegény betegek. Mindezek kiegészité-^ tere és higyiék el a közigazgatási bizottság
lássák meg azt is, hogy nemcsak betegei vansében másra a főpolgármester állapította meg,' tagjai pártkülönbség nélkül, hogy a vidék
nak a vidéknek, hanem maga a vidék is behogy a főváros tul van terhelve adókkal, beteeebb, mint a főváros. És ha Budapestnek
teg, nagyon beteg.
amennyiben Budapest fizeti az egyenesadóknak hatvanhat százalékát és a forgalmi adónak ötvenöt százalékát. A kép csakugyan megdöbbentő. Az a színezete, mintha egy szegény és elnyomott főváros állana
szemben a gazdag vidékkel,
amelynek
egyéb gondja sincsen, minthogy egyik olda(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Lon- ellenére fenntartják azt az értesülésüket, Kogy
lon kivonja magát a teherviselés alól, a máSir John Simon a karácsonyi ünnepek alatt
sik oldalon ped'g minél nagyobb mértékben donból jelentik: Sir John S i m o n külügymiugy Párisba, mint Rómába ellátogat, legfeljebb
igyekezzék a főváros védtelen helyzetét ki- niszter karácsonyi békemisszió iának hírét, —
azt tartiák kétségesnek, hogy elutazik Berlin-*
amelyet csütörtökön reggel az egész londoni
használni.
be is.
sajtó vezetóhelyen közölt — délután hivatalosan megcáfolták. Az esti lapok azonban ennék
Országos és nemzeti szempontból nem
vagyunk barátai a főváros és vidék indokolatlan szembeállításának és nem szeretjük keresni az ellentéteket az ország egyes részei
között. Mikor néhány héttel ezelőtt ezen a
helyen ismételten is szóvátettük azokat a
sorozatos utazási kedvezményeket, amelyek
a fővárosnak jutottak, azért tettük csupán,
mert ugy láttuk, hogy ez a rendszer mesterségesen szívja el a gazdasági élet megnyilváFriedrlch Sslván a rendszer pazarlásairól beszélt
nulásait a vidékről s hatványozottan zsugo(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A kép- pen az ülésteremben, amikor azonban Sir Bobért
rítja össze a vidéki kereskedők és iparosok
viselőház csütörtökön nyolcórás ülés keretében, Gower és társasága a páholyban megjelent, beszéamúgy is csekély üzleti forgalmát. Ha most Imrédy Béla pénzügyminiszter záróbeszéde után
dét félbeszakította és meleg szavakkal üdvözöl!«
nem megyünk el észrevétlenül a főváros névszerinti szavazással általánosságban elfogadta
a Ház nevében a magyar revíziós mozgalom anközigazgatási bizottságának illusztris szóno- a nyugdíjjá vaslatot A csütörtöki vitában igen gliai vezérét. Sir Bobért Gower meghajlással kökaival, nem azért tesszük, mintha perbe akar- nagy feltűnést keltett F r i e d r i c h István felszó- szönte meg a parlament üdvözletét, azután Hosszú
ideig nagy érdeklődéssel figyelte az ülés lefolyánánk szállni velük, vagy kétségbe akarnánk lalása. Friedrich maró gúnnyal birálta a tízéves
sát.
vonni adataik hitelességét, hanem azért, rendszert és felsorolta a könnyű szívvel elpazarolt
milliókat,
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félA képviselőház csütörtökön már 8 órás üresmert meggyőződésünk szerint más következtetéseket kell levonni ugyanazokból az ada- milliót akar megtakarítani a nyugdijasokon. A be- ben tárgyalta a nyugdíj ja vaslatot.
szédet többizben hatalmas vihar, sokszor pedig
G á l Jenő a javaslat részleteivel foglalkozott.
tokból.
általános derültség kisérte.
Különösen a bírói függetlenség kérdését tagA képviselőház csütörtöki ülésén megjelent lalta, amit veszélyeztetve lát a javaslat intézElismerjük, hogy a fővárosnak sem rózsás
a helyzeté. Tudjuk, a fővárosban is bezárt a gróf B e t h l e n István is, akit a Ház a revizió ér- kedései következtében. Nem fogadta el a javasdekében Angliában folytatott tevékenységéért, me- latot.
gyárak egész sora és ott is lehúzták egész legen ünnepelt.
G r i e g e r Miklós idegen nemzetek történei-»
sor kereskedő redőnyét. Nem vonjuk kétElőkelő vendége is volt a parlamentnek, Sir mi példáira hivatkozva fejtegette, hogy min-i
ségbe, hogy a fővárosnak, mint közületnek Bobért G o w e r , nz angol képviselőház magyar- den nemzet népe középosztályának erején alaszintén nem könnyű biztosítani háztartási barát csoportjának vezére, aki Mabane angol kép- pul. A javaslathan a középosztály ereiének
meatörését látja. ,
egyensúlyát. De mégis mi más következte- viselő társaságában és gróf Bethlen kíséretében
Ekkor lépett a terembe a Londonból visszatést vagyunk kénytelenek levonni a főpolgár- jelent meg a képviselőház diplomata karzatán. Némester által előterjesztett adóztatási adatok- m e d v Vilmos kisgazdapárti képviselő beszélt ép- érkezett B e t h l e n István. Amini észrevettélt.

Cáfolják az angol külügyminiszter
karácsonyi békemissilólát

A képviselőház
névszerinti szavazással általánosságban
elfogadta a nyugdajjavaslatot

V
• képviselők, hosszasan tapsoltaJc.
G r i e g e r Miklós ezután így fordult Bethlen
felé: Az egész nemzet a képviselőház nevében
tisztelettel és hálával köszönti gróf Bethlen Istvánt, azért a megbecsülhetetlen munkáért,
amit Angliában végzett megtiport országunk
érdekében.
Grieger ezután folytatta beszédét. Helyrehozhatalan hibának minősítette, hogy annak ide'én nem engedték meg a megszállott területei m levő tisztviselőknek, hogy a megszálló hatalmaknak esküt tegvenek.
G r i e g e r Miklós beszéde további során azt
fejtegette, hogy a köztisztviselői fizetésekhez
akkor szabad csak hozzányúlni, ha arra okvetlenül szükség van. Semmiképen sem szabad lefaragni a létminimumot és az olyan alacsonv fizetéseket, amelvek már eddig sem biztosították a családos emberek megélhetését. Ehelyett
meg kell szüntetni az aránytalanságokat a magasranguak és a kisfizetésüek között. Nem csekély azoknak a nyugdijasoknak a száma, akik
befolyásolások révén magasabb nyugdijakat
kapnak, mint amilyent megérdemelnek. Az a
szakasz, amelv a köztisztviselők kényszernvugdiiazásáról szól, nagvon rossz következményekkel fog járni a tisztviselői kar szemében.
'A javaslatot nem fogadta el.
S c h a n d l Károly hangoztatta. Hogy liénySzerjavaslatról van szó. Ezután Bethlen Istvánt
üdvözölte. Arra kéri, hogv folytassa munkáját.
Vegve kezébe azt a zászlót, amellvel az egész
külföld figyelmét felhívhatja a trianoni igazságtalanságok ellen.
— Ezért a javaslatért Trianon felelős — folytatta Schandl — és ezt most még nyomatékosabban kell hangsulvozni, amikor az angol
képviselők, magyarbarát csoportjának több
tagja jár Budapesten. Már majdnem az angnl
parlamentnek többségét érik el azok a képviselők. akik a magyar ügy érdekében eddig szót
emeltek, őket is arra kérjük, hogy nemes munkájukat ne hagviák abba. mert a magyar nép
igazságot akar és az a béke a legerősebb, amely
az igazságon alapszik. X javaslatot elfogadta.
N é m e t i Vilmos pártja nevében tiltakozott
az ellen, mintha őket tisztviselőellenes hangulat vezetné. Nem le*7ÓHitáw*l, hanem a fizetések jobb aránvositásnvnl kellene n mai helyzeten segíteni. Németi Vilmos beszéde alatt érkezett meg a diplomaták karzatára Sír Bobért
G o w e r é s M a b a m e képviselő B e t h l e n
István és F o e r s t e r Pál kíséretében. Amikor
az angol vendégek megjelentek a karzaton, a
Ház minden jelenlevő tagja viharos lelkesedéssel fogadia a magyarbarát angol képviselők
csoportjának elnökét és felállva, hosszasan tapsolta az angol vendégeket
Németi Vilmos az angol vendégek megérkezésekor megszakította a beszédét és az egész
magvar parlament nevében üdvözölte az angol
•vendégeket.
Németi Vilmos nem fogadta el a javaslatol.
B ü c h l e r József szerint a 3.5 milliós megtakarítás a mai költségvetés mellett jelentéktelen.
B ü c h l e r József nem fogadta el a javaslatot.
F r i e d r i c l i István Hosszasan foglalkozott
az elmúlt 14 év pénzügvi politiká jával és megállanitotta. hogv az utóbbi években sok pénzt
költöttek el felesleges célokra. Sok megtakarítást lehetett volna elérni és akkor az ország
!nem lett volna ott. ahol ma áll.
F a r k a s Géza hibáztatta, hogv a reformárus tanítók és lelkészek állami segélvénel< kiutalása késik.
Ezután I m r é d v Béla pénzügyminiszter
•válaszolt a vita során elhangzott megjegyzésekre.
— Hetek óta visszhangzott a csatazaj —mondotta —, a javaslattal szemben. Nem egészen
érti a nngv támadások és izgalom okát. A javaslat novella. Nem akarják a nvugdijügyet
összefoglalóan rendezni, mert a mai idő erre
nem alkalmas. A javaslat leglényegesebb rendolkezése az ügynevezett kénvszernyugdijazási
ügv. az álláshalmozások, a lakáspénz, bizonyos
jogok érvényesítés! batáridejének kitolása. A
közületi adminisztráció méretei túldimenzionáltak és ezt bármennyire fájdalmas is, meg
kell szüntetni. A megszüntetendő állásokban
azonban sokszor igen kilünő emberek dolgoznak. akiket a kőz érdekében meg kell tartani,
ínpen érért volt szükség kiegészítő rendelkezésekre. amelyek lehetőséget adnak a szelekcióra. Ebben a tekintetben legbelvesebb megoldás
ar vok, hogv a felelős miniszter kezében legyen a végső döntés. A tisztviselői függetlenséget a szelekciótól nem félti.
Hangsúlyozta, hogy az a politika, amelyet a
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kormány folytat és amely a pénz vásárlási erejének fenntartására irányul, elsősorban éppen
a tisztviselők érdeke. A legú jabb számitások
szerint a lakbérek arányosításával az évi megtakarítás 5 millió pengő, a létszáma pasztással,
valamint az állásnalmozások
megszüntetése
révén az évi megtakarítás évi 8 és fél millió
pengőt tesz ki. Az állami berendezkedés költségeit arányba kellett hozni az adófizetők teherbíró képességével. Sohasem kapható tisztviselóellenes intézkedésekre.
Végül hangsúlyozta a miniszter, hogy nemcsak a tisztviselők, hanem az ország minden
társadalmi rétege hoz ma áldozatot és feltétlenül bizonyos, bogy az áldozatkészség hiányában a mai helyzetből kibontakozni nem lebet.
Ezzel a vita véget ért Az elnök jelentette,
hogy harmincnál több képviselő írásbeli indítványt nyújtott be a névszerinti szavazás ügyében! így a házszabálvok értelmében elrendelte
a névszerinti szavazást
155-en szavaztak. 98-an igennel, 57-en nemmel.
A Ház tehát általánosságban elfogadta a
nyugdijtörvényjavaslatot és elvetette a szocia-

•

listák kisebbségi indítványát Ezután a vita
során benyújtott határozati javaslatok felett
szavaztak és valamennyit elutasították. A szavazás után az elnök 15 percre felfüggesztette
az ülést
Fél 11-ig tartott a szünet amely után meg-j
kezdték a nyugdíjtörvény javaslat részletes tár-i
gyalását.
A címnél W o 1 f f Károly szólalt fel elsőnek.
Hangoztatta, hogy nem politikai szempontból
foglalt állást a javaslat ellen.
F a r k a s Gyula azért szólalt fel, hogy megvédje a falut bizonyos oldalról elhangzott támadások ellen.
1
F á b i á n Béla szerint a nyomor még fokozottabb a városi lakosság körében, mint a fa->
luhan. Több szempontból foglalt állást a javaslattal szemben. A tisztviselői kar gazdasági
és egyéni függetlensége nemzeti érdek.
I m r é d i Béla pénzügyminiszter válasza
után a vitát megszakították és a Ház az elnök
indítványára elhatározta, hogy a legközelebbi
ülést pénteken délután 4 Órakor tartják a mai
napirenddel.
Az ülés pár perccel éjfél előtt ért véget.

Ha?ókat borított fel
a La Manche-csatornán dühöngő orkán
(Budapesti tudósítónk" telefon jelentése.) Londonból jelentik: A La Manche csatornán dühöngő orkánnak eddig 30 emberélet esett áldozatul. A nagy viharban egymásután borulnak
fel a kisebb hajók; a tengerparti segélvállomá-

sok mentőhajói alig győzik kimenteni a hajőU
törötteket. Félni kell attól, hogy az áldozatok
száma még nőni fog, mert igen sok hajó nyomtalanul eltűnt. Még a nagy óceánjáró gőzösök
is alig tudnak előre jutni a vad viharban.

flz áPamelnoÜHiefe véfé-iopot,
a képviselőháznak korniánybuktatá-Iogot biztosit
az uj lengyel alkotmánytervezet
(Badapr*ti

tudósítónk

telefon jelenítése.)

Var-

sóból jelentik: Csütörtökén délután nyilvánosságra hordák a lengyel alkotmánytervezetet,
amelynek fontosabb rendelkezései f> következők:
A miniszterelnök kinevezése és felfüggesztése korlátlan
hozás mirden

joga az elnöknek, aki a
határozatával
szemben

törvényvétójog-

gal élhet. Az államelnököt általános népszavazással választják meg, a képviselőház taqjait
általános és 'itkos szavazással. A
képviselőházj
nak mindenkor
jogában áll megbuktatni
a kormányt,
ha a képviselőknek
legalább
fele a
kormány ellen szavaz és h a a k o r m á n y b u k t a t ó

határozatot a szenátus is elfogadja.

A rendzavarások miatt hirtelen befejezték
a debreceni egyetemen a félévet
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Debrecenből jelentik: A debreceni egyetem rektora
a kultuszminiszterrel folytatott megbeszélése
után, csütörtökön visszaérkezett Debrecenbe és
újságírók előtt kijelentette, hogy a debreceni
egyetem folyó évi előadásait befejezettnek fog-

ja nyilvánítani; a pénteki naptól kezdve az
egyetemen kollokviumok és vizsgák lesznek.
Azt a meggyőződését hangoztatta, hogy további rendzavarások nem lesznek, ha azonban
azokra mégis sor kerülne, ugy kénytelen lesz
élni a rendelkezésére álló eszközökkel.

Franciaország Angliától kívánja
határainak biztosítását
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Párisból jelentik: Egész Franciaország lázas izgalommal várja, mi lesz az angol kormány válasza a francia kormány legutóbbi javaslatára,
amelynek lényege — mint ismeretes — az,
hogy Franciaország csak abban az esetben hajlandó megadni az egyenjogúságot Németországnak, ha Anglia ujabb és minden eddiginél hathatósabb garanciát vállal Franciaország halárainak biztosításáért. Lord T i r e l , párisi anol nagykövet pénteken fogja tájékoztatni Paúl
l o n c ó u r külügyminisztert, az angol kormány álláspontjáról. Az eddig közismertté vált
maganjelentések nem nagyon jogosítják fel a
francia közvéleményt messzemenő várakozásokra és a párisi sajtó sem titkolja azt az aggodalmát, hogy Tirel lord Londonból elutasító
választ hozott.

f

A berlini angol követ Londonban
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Londonból jelentik: Sir Erik P h i p p s , berlini angol nagykövet csütörtökön váratlanul Londonba érkezett. A nagykövet a mult héten megbeszélést folytatott H i t l e r
kancellárral, aki

részletesen tájékoztatta öt a katonai egyenjogúságra irányuló német követelésekről. Kétségtelenül Phipps azért jött most Londonba, hogy
közölje a külügymintisztéríummal a kancellárral folytatott megbeszélésének tartalmát

Franciaország mos! sem törleszt
amerikai liadfaslésságábél
Páris, december 14. Pénteken lesz az az esedékességi nap, amelyen Franciaországnak jelentős összegeket kellene törlesztenie az Egyesült-Államokkal szemben fennálló
háborús
adósságából.
A francia kormány azonban ujabban is csak
arra fog szorítkozni, hogv Washingtonban
jegyzéket nyújtson át. amelyben utal a francia
kamara mult év december 14-i határozatára
és kijelenti, hogv a francia kormány nincs abban a helyzetben, hogy folyósíthassa az e$edékes összeget
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e l i c i K c u i í á s á n
A nagy Qavaxás csalc kisebb késéseket öltözött a forgalomban
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Szerazonban a havazás még tovább tartana, akdáról virradó cmfyp sardlu snrld usnrdlvbg kor 2000 munkást fognak beállítani és két turdáról csütörtökre mintegy 20—25 centiméteres nusba osztva, délelőtt és délután foglalkoztatnó esett le Szegeden. A havazás a városban kiják őket
sebb forgalmi zavart okozott, mert a köztiszA nagy havazás miatt kisebb késéssel értasági hivatal sür^cLen nem tudott elegendő keztek a városi autóbuszok. A havazás a vasmunkást beállítani a hó eltakarításához. Csü- úti közlekedésben Szeged környékén eddig nem
törtökön reggel 80 uccaseprő és 200 inségmunokozott komolyabb bajokat, bár a pályatestekás kezdett hozzá a város főbb utvonalain a hóket vastag hóréteg borítja. A mozdonyok hóeltakarításhoz, pár órával később 400 inség- kotrókkal járnak es ezek a készülékek sikerrel
munkást állítottak munkába, ugy, hogy reg- birkóznak meg a hótakaróval. Érdeklődésünkre
geltől a késő délutáni órákig 700 munkás takaa Szeged-pályaudvar főnöke azt a felvilágosírította a havat Szeged uccáiról. A munkások
tást adta, hogy a jelenlegi időjárás csak elelőször a belvárosban az uccai átjárókat tisz- enyésző zavart okoz. A vonatoknál előfordult
tították meg, azután a forgalmasabb utvonanéhány
perces késés, főleg a csanádi
vonalon.
lakat, végül a piactereket. Az összetakarított Kunek az oka, hogy a csanádi vonalon főleg
nagymennyiségű havat két teherautó és 12 ko- motoroskocsik közlekednek és ezek nehezebben
csi fuvarozta a Tiszába de egész napi munká- birkóznak meg a hóval, mint a gőzmozdonyok.
juknrk alig volt látszata, a hóbuckáknak csak
A rókusi állomás szerint azon a vonalrészen
egy kis részét tudták elvinni. Rendkívül nagy
sincs zavar, legfeljebb néhány percnyi késés
fv
tömegű hó halmozódott fel a város uccáin, a
>rdul elő. Üzemzavar edaig nem volt.
köztisztasági hivatal nem képes annyi szerelA budapest—szegedi autóbusz a nagy havavényt beállítani, amennyi szükséges volna az
zás ellenére alig öt perces késéssel érkezett
összetakarított hó elszállítására.
meg csütörtök delelőtt Szegedre. Az országA népjóléti ügyosztály j. köztisztasági hivaúton, helyenkint háromn-gvedméteres hótortal előterjesztésére, a pénteki nap 1200 inség- lasz á'ita el útját az autóbusznak, de baj semunkást állit munkába a hóeltakaritáshoz. Ha
hol serj történt.

A város dollár-kölcsönei
(A

Délmagyarország

5:

DÉLMAGYARORSZÁG

munkatársától.)

A 'őr- I határozatot, amely a függőkölcsönök meghosz-

vényhatóság közgyűlése nemrégen elhatározta,
hogy 1934 junius 30-ig meghosszabbítja a város 200.000, 100.000 és 19.ooo dolláros függőkölcsönét. A közgyűlési határozatot felterjesztették jóváhagyás végett a belügyminiszterhez,
aki határozatáról most értesítette a város hatóságát. A belügyminiszter a pénzügyminiszter véleményének meghallgatása után a közgyűlés határozatát jóváhagyja,
feltételezve,
hogy a függőkölcsönök meghosszabbításához a
kölcsönöket folyósító pénzintézetek is hozzájárultak, illetve járulnak. ,.önként értendő —
írja a jelügyminiszter —, hogy a tőketartozás
utan fizetendő kamat az Országos Hitelügyi
Tanács által megállápitott kamatmaximumot
nem haladhatja meg".
Ezeket a dollárköksönöket a város a Magyar
Altalános Takarékpénztártól, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbanktól és az Angol-Magyar
Bank szegedi fiókjától vette fel annakidején.
A Magyar Altalános Takarékpénztár kívánságára hozta meg a közgyűlés a most jóváhagyott

szabbitására vonatkozik. A Magyar Altalános
Takarékpénztár tehát írásban már hozzájárult
a függőkölcsönök meghosszabbításához, a másik két intézet pedig azzal járult hozzá, hogy
a lejár°t után esedékessé vált kamatokat elfogadta. Dr. Pálfy József polgármesterhelyettestől nyert értesülésünk szerint a miniszternek a
kamatok nagyságára vonatkozó észrevétele
tárgytalan, mivel a város által fizetett kamatok
az Országos Hitelügyi Tanács által megállapított kamatmaximumok xözött mozognak.
Ezek között a dollárkölcsönök között és a
Pesti Magyar Kereskedelmi Banktól felvett
310.000 dolláros függőkölcsön között természetesen semmiféle
összefüggés nincs. A
310.000 dolláros függckölcsön
konvertálása
ügyében indított tárg^Jások — mint ismeretes — megakadtak, mivel a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank ^sak ötpengős dollár-értéken
lett volna hajlandó hozzájárulni a konvertáláshoz, holott a dollár árfolyama jelenles közel
másfél pengővel alacsonyabb.

m

Miniszteri beszédek a gazdajavaslatról a felsőházban
Budapest, december 14. A felsőház csütörtöki
ülésén folytatta a gazdajavaslat tárgyalását
T ó t h I.ajos szerint a gazdák megsegítése jótékony hatással lesz a többi társadalmi osztályra is.
S z o n t a g h Tamás: A javaslat a bankokra
jelent előnyt és annak intézkedései nem lehetnek eredményesek.
S z ő k e Gyula szerint a kormány a törvényjavaslattal téves uton indult el, már pedig téves uton jó eredményt elérni nem lehet. A kormánynak el kell tűrnie a kritikát, mások véleményét is figyelembe kell vennie. Gazd.*>cííri
és pénzügyi térén is erélyes lépésekre van szűk* M o r v a y István. M é s z á r o s István és S.
B á l i n t György felszólalása után I m r é d y
Béla pénzügyminiszter beszélt. Hangsúlyozta,
hogy a világgazdasági válság elsősorban a mezőgazdaság terén nyilvánul meg és minden kormánvnak kötelessége a veszélyeztetett termelőréteg segítségére sietni.
K á 11 a y Miklós földmüvelésügyi miniszter:
Minden törekvéssel az értékes földbirtokofiosztály megmentését kell előmozdítani, de ha
mégis megmozdulna a nagybirtok, ugy azt a
paraszttömegek kezére kell juttatni, mert ez az
egészséges földbirtokpolitika.
A Nemzeti Banknak alapszabálymódosításáról szóló javaslatot Székács Antal felszólalása
után ugyancsak változatlanul fogadta el a felsőház. Áz ülés röviddel egynegyed 4 óra után
végződött.

Benes Parisban

Páris, december 14. Benes cseh külügyminiszter csütörtökön délelőtt Párisba érkezett
ahol a francia külügyminiszter vendége. Csütörtökön délelőtt hivatalos megbeszélést folyta^
tott Paul-Boncourral.
Benes mielőtt megérkezett volna Párisba, kijelentette, hogy nagy megelégedéssel tölti el a
francia kormány meghívása. Kétféle minőségben jön Párisba: egyrészt mint a kisantant
állandó tanácsának ügyvezető-elnöke, másrészt pedig, mint a leszerelési értekezlet főbizottságának előadója.

Dr. Breuer Sstván
az ui győri megyéspüspök
Vatikánváros, december 14. Az Osservatore
Romana. a Vatikán hivatalos lapja közli: XI.
Pius pápa győri'megyéspüspökké dr. B r e u e r
István trisipai címzetes püspököt és esztergomi
főegyházmegyei segédpüspököt nevezte kL

Leqények véres közelharca

Lübbes*® ét TorsSerre hafált kért
a gyuitog&Sási per ögyésm
Lip:se. december 14. A gyuitogatási per
tárgyalásán újból Werner főügyész emelkedett
szólásra. Fejtegetéseiből kitűnik, hogy Torgler
és a három bolgár vádlott bünrészességét be.
bizonyítottnak tekinti, bár kifejezetten megállapította. h o g y senkit közülük
nem láttak
a tett élkc vetésekor, sem a tett színhelyének

sem
el-

hagyásakor. A főügyész szerint azonban a büntetőjogi alapkérdés értelmiben kell cselekedni,
amely így szól: „Kinek használt a tett?
A főügyész ezután 'zt mondotta, hogy a
tett elkövetése előtt Torglert a kétségtelen
tettessel együtt látták a elvszinen. Azok az
egyének, akiket Torgler szerint össze lehetne
téveszteni Van der Luobeval, nem jöhetnek
most szóba.
A lőállamügyész beszéde végén kijelentette,
hogy semmi kétség sem
lehet a felől, hogy
Torgler

részese

volt-e

a b i r o d a l m i g y ű l é s fel-

gyujtásának. sőt tettét azért 1 övet te el. hogv ez-

NYAKKENDŐK

a legolcsóbbtól a legfinomabbig

Fehércégtáblás

BORO/NÁL

zel a kommunista pá»t tagjait a lázadás kitörésére izgassa. Véghezvitt gyujtogatásról van
szó és hazaárulási

büncseiekményről.

A délutáni tárgyaláson az elnök rendreutasította Dimitroffot. mert az ügyész vádbeszéde
alatt ismételten nevetgélt. Az ^lnök Dimitroff
magatartását illetlennek és kihívónak minősítette és azzal fenyegette meg Dimitroffot, hogy
kivezetteti a tárgyalóteremből.
A fóállamügvész ezután folytatta vádbeszédét és a három bolgár vádlott szerepével fogMk >zo1t.
A főáPnmügyész
ra halálbüntetést.
bolaár
vádlottakra
nyozott.

Lubbe és Torgler
vádlottakDimitroff.
Popoff és Taneff
pedig felmentést
indítvá-

A gyújtogatás! per vádlottjai a legteljesebb
nyugalommal fogadták a vádinditványt. L u b b e, aki ellen a főügvész halálbüntetést kért,
magába roskadtan ült a vádlottak padján, mint
a tárgvalás jórészén, még csak össze sem rezzent, sőt olyannak mutatkozott, mintha nem
is tud-na arról, ami körülötte történik. Torgleren sem mutatkozott semmiféle nyugtalanság
sem felindultság. Teljes nyugalommal vették
tudomásul a felmentő indítványt a bolgár vádlottak.
A tárgyalást este hnromnegved 8 órakor berekesztették. Pénteken Teuchert folytatja védőbeszédét.

(A Délmagyarország

munkatársától.)

Csü-

törtökre virradó éjszakán Pusztamérges közelében két legénycsapat összeveszett és késekkel
véres közelharcot vívott. Nagygyörgy János
társaival egvütt hazafelé tartott a tanyák között. Útközben szembetalálkoztak Buzási Józseffel, aki három társával igyekezett hazafelé. A legények a találkozásnál összelökdösődtek, amiből azután verekedés keletkezett A
legények botokkal támadtak egymásnak és körülbelül egy félórahosszat verekedtek. Valamennyi

legény

kisebb-nagyobb

sérüléseket

szenvedett. Nagygyörgy János a fejére kapott
egy hatalmas ütést, hogy eszméletét vesztette
és elterült a földön. Nagygyörgy állapota súlyos, életveszélyes. A verekédő legények ellen
megindult az eljárás.
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DÉLMAGYARORSZÁG

Lgy nap a
terrel a

külügyminiszKékestetőn

Kékcstctő, december. Az elmúlt vasárnap
reggeltől estig egy tödéi alatt voltam K á n y a
Kálmán külügyminiszterrel. A miniszter nyolchengeres, hatalmas H o r c h-kocsiján délelőtt
érkezett meg Kékestetőre. Tehát nyolc óra felé
kellett elindulnia Pestről. Rövid bekecs volt
rajta, alatta sportöltözék. Arca piros volt a tizenhatfokos hidegben és Kékestetőn egyetlen
pillanatig sem láttam gondterhesnek a homlokát. Reggeltől estig mosolygott. Nem ugy, ahogyan a diplomaták szoktak, fagyosan es hidegen, hanem: örült a napsütésnek, amely szikrázva tűzött le a zúzmarától csillogó bükkóriások ágaira, táncolt a méteres bavon, ahol piros
arcú lányok, fiuk, meglett emberek csúszkáltak nevetve a sítalpakon.
Ott sétált Kánya Kálmán külügyminiszter a
déli napsütésben, vastag cipőjének talpa nyomokat hagyott a hóban és konstatálnunk kellett, hogy most bizony nem gondol a konferenciákra, nem járnak gondolatai L i t v i n o v
római utazása körül. Száz percentig a Kékestetőn van, örül és boldog, akárcsak a többiek.
Ebéd után kiment a hallha, megivott egy pohárka cointreaut, utána cherry brandyt, aztán
gépkávét rendelt, élvezettel nézte, hogyan forr
előtte az üvegedényben az illatos kávé. Újságok hevertek köröskörül, a pincérek szolgálatkészen rakták le eléje a lapokat, de a külügyminiszter feléje se nézett a nyomtatott betűnek. Ott ült egy fél óráig a ragyogó szálloda
széles halljában, mosolyogva nézte a mozgalmas életet, szemben ült vele. egy másik asztalnál esetei H e r z o g István báró a társaságával, aztán kék és barna siruhában, tarka pulloverekben mosolvgós arcú lányok, asszonvok,
feketét ittak és cigarettáztak, kék spencerekben
siettek a szolgák, sítalpak álltak a hotel bejáratánál, tülkölve érkeztek autók, a széles ablnküvegen át ide látszott Gvöngyös és Solvmos,
még távolabb csillogott a Tisza. Kánva Kálmán
szótlanul nézett maga elé. A magyar külügyminiszter e pillanatban mentes volt minden
gondtól. Azután sétára indult. Ragyogóan szép
napsütés volt ebéd után is, a mókusok fürgén
ugrándoztak a lombjukat vesztett faágak között, hangosat reccsent a megfagyott bükkóriások égnek nvuló szára, a csúcsról, ahonnan
jókedvűen siklottak le a metsző hidegben a
sportlerok, elnézett észak felé Messziről a Tátra lila kontúrjainak sziThuettje integetett felénk...
Csak este lett szomru. Este. amikor újra be
kellett ülnie az autójáha. hogv elvitesse magát
Pestre. Sajnálta, hogv vége van ennek a gondtalan. mosolvgós, napsütéses, győnvörü
téli
napnak.
Pnál .Tób.

Azz olvasó rovata
4 lift
Tekintetes Szerkesztőség! A hóval igen sok
baja van a közönségnek. A házmesterek egvrgv helyen nem túlontúl buzgón takarítják el
a járdáról és igv n gvalogközlekedés nem könynvü mesterség. Még egyes belvárosi járdák ellen is sulvrvs kifogásokat l»het emelni. Valósággal életveszéves végigmenni egyik-másik belvárosi uccán. A ráfagvott. letaposott, egyenetlen hóréteg minduntalan gáncsot vet és igyekszik az embert földreteritení. A külvárosi uccák 'egtöbbjén nem is tnkaritják a havat. Tudomásom szerint a háztulajdonosok kötelesek a
házuk előtti járdát tisztogatni, a r e n d ő r s é g pedig ellenőrizni szokta, hogy nem
történik-e
mulasztás, ezzel sok balesetnek lehetne elejét
venni. Tisztelettel (nláirá<0.
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Édesanyja halála miatt
a kútba ölte magát a 21 éves leány
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Pálfi

Rózsi 21 éves kiszomhori leány megdöbbentő
módon követett el öngyilkosságot. A leánynak
az édesanyja nemrégiben meghalt és a leány
annyira busult édesanyja után, hogy öngyilkosságot emlegetett. Szerdán a leány eltávozott
hazulról azzal, hogy mistre megy. A leány
azonban délben sem tért haza, mire apja gyanút fogva a leány keresésére indult. Először
Földeákra hajtott, hogy a temetőben felesége

sírjánál keresse a leányt. Itt meg is találta, a
fiatal

eány

ott feküdt

félig

kiszaladt

anyja

az udvarra

és a kútba

R Délmagyarország karácsonyi
társas-utazásai:
Autocarral Budapestre
Indulás 24-én reggel.
Ellátás: 24-én Budapesten ebéd, vacsora és
lakás; 25-én reggeli ebéd, vacsora és lakás;
26-án reggeli és ebéd.
A 3 napos kirándulás költsége: utazás oda és
vissza, étkezés és lakás
1 ágyas szobával
P 36.60
2 ágvas szobával
P 35.60
3 ágyas szobával
P 33.60
A' kirándulás 25 személyes fűtött autóbuszon.
Az indulás és érkezés pontos idejét közölni fogjuk.
A kirándulás résztvevői Budapesten négy
órás sétnVocsIzást tehetnek autócáron.
Színház jegvekről előiegvzés esetén minfpgy 50
százalékos kedvezménnyel gondoskodunk

Aufiocacral Bécsbe
indulás Budapestről a Színházi ftlet boltja
elől fErzsébet -körút 7/) 1033 'december 23-án,
szombaton délután fél 2 Órakor.
fokezés Pécsbe a SchwartzenbergpJatz-ra este fél 8 óra tájban.
Visszaindulás Bécsből december 26-án, kedden délután fél 2 órakor.
érkezés Budapestre este fél 8 óra körül.
Utikő^séf
autócáron
vizumkőltséggel 27
pengő 50 fillér.
Útlevél nem szükséges, (akinek rímes) csupán ? darab rendőrségileg láttamoztatott fénykén. ,Tó a lejárt útlevél is.
Akiknek nincs érvényes útlevelük. vagvis
fényképről utaznak azoknak a következő adatokat kell feljegyezni:
Név, lakás, foglalkozás, születés év, hol született.
Mindkét kirándulásra december 19-ig lehet
íclcntkezni a Délmagyarország kiadóhivatalában.

vetette

magái.

nélkül

nem

tudja

elviselni

óriási

az

élelet.

árengedmények

Pollák Testvéreknél

Létszámcsökkentés
a makói városházán

Az anyagyilkos Zemplén Dénes
a bíróság előtt

Az orvosszakértők m á r a bíróság elé terjesztették véleményüket Zemplén Dénesről. A
vélemény szerint Zemplén Dénes éleseszü, tehetséges fiu, szabadakaratának
elhatározási
képességében korlátozva sem a bűncselekmény
elkövetésekor nem volt sem most nincs, életkörülményei azonban olyan lelki elferdüléseket idéztek elő, amelyek végül is a gyilkossághoz vezettek.

édes-

Létrát hoztak, kihúzták, de már nem volt
benne élet. A leány holmijai között búcsúlevelet találtak, amelyben bejelenti, hogy édes-

Karácsonyi nagy vásár
Budapest december 14. Az anyagyilkos
Z e m p l é n Dénes bűnügyét pénteken kezdi
tárgyalni a fiatalkorúak bírósága. A tárgyalásra csak a sajtó képviselői, egy-két orvos, a
patronázshölgy és néhány jogász kap belépőjegyet. Dr. N é m e t h
Péter tanácselnök ugy
tervezi, hogy délelőtt és délután is tárgyalást
tart. Az ítélethirdetésre valószínűleg hétfőn,
vagy kedden kerül sor. A tárgyalásra 35 tanút
idéztek meg, köztük a gyilkos apját, Z e m p l é n Géza müegvetemi tanárt és feleségét.

megfagyna

anyja sírján. A leányt hazavitte és egész nap
őrködött, nehogy valami bajt csináljon magával. Egy őrizetlen pillanatban azonban a leány

(A

Délmagyarország

makói

tudósítójától.)

Makó pénzügyi szanálására irányuló munkálatok, amelyeket Válya Gyula pénzügyminiszteri megbízott végez, jelentős támpontot kaptak
abban a belügyminiszteri határozatban, amely
a két A wel ezelőtt hozott városi létszámcsökkentést szankcionálja.
A miniszteri rendelet a városi igazgatás fogalmazói tisztviselői létszámát íl főben határozza meg. A polgármester mellett a gazdasági tanácsnok egyben pénzügyi tanácsnoki teendőket
is végzi, egy beosztott első osztályú aljegyzővel.
Az adóügyi tanácsnok mellé egy elsőosztályu
közigazgatási fogalmazó nyer beosztást. A polgármester mellé egy másodosztályú
aljegyző
kerül. Egy elsóoszitályu a^egyző az árvaszéki
ülnöki teendőket látia el egy elsőosztályu közigazgatási fogalmazóval. A községi bíró és a
közgyám munkakörét érintetlenül hagyja a
rendelet, amelv az egyik árvaszéki ülnöki állást másodosztályú fogalmazói állássá szervezi
át, megszünteti a levéltárosi állást s a városgazdái állá'tf is.
Megszűnik

a ffíjcayzői

állás

is a

városnál.

raegürülése esetén. Megszűnik az állatorvosi állísok közül is egy, ellenben a számvevőségnél
rendszeresítik a számvevői állást igaz, hogy
egy számtiszti állás feláldozásával. Megszűnik
a törzskönywezetői i m i í d állás s a jelenleg
25 díjnok! létszámot kettővel kell csökkenteni.
A városi hajdúk lét márnát 18 főről 16-ra csökkenti a rendelet. A mezórendőrök létszámát
változatlanul hagyja, de nyugdíj nélküli szegődményeseknek minősiti. A javadalmi hivatal összes alkalmazottait szerződéses alkalmazottaknak minősíti nyugdíjigény nélkül.
Az
igazgatói állást hivatalvezetői állássá szervezi
át s az eddigi létszámot hárommal csökkenti
A 21 hónapszámos alkalmazását teljesen törli
a rendelet; az erdőőr. csősz, soffőr, szakmunkások, bármester, vágóhídi szolga s egyéb hasonló alkalmazottak létszámát összesen 20 főben állapítja meg, aki mint gazdasági szolgák
maradnak alkalmazásban
nyugdíjjogosultság
nélkül s a mindenkori munkabérviszonvoknak megfelelő szerződéses
javadalmazással.
Megszűnik a rendelet szerint a szegényházi
gondnok, a segédsoffőr, a temetkezési intézet
üzletvezető? és d W M f r ő i
Az ismételt sürgetesek után most leérkezett
miniszteri rendelet a városházán pillanatnyilag nem hoz ugyan jelentós enyhülést, de sok
vitás kérdésben megnyugvást teremt s határozottan előírja a kövptendő íránvelveket
P o n v v a , zsAk, R ö t é l A r u k

kárpitofkellékek
leqnlcsAbb á r b a n

Varga Mihálynál,

Aradi a. 4.

Oictó vendéglői ¿rak!

Ebéd 4 fogásos, 10 naprt »löfizstro
4 P Z.—
Vacnora nagy vAlasrtékbatt, fpisnwi »Hitekkel Is P —.70-Í01
HalpaprtUda ma és minden este, Irlsnon iflsve P I.— (nagr)
—-SO. —fiO.Olcsó karácsonyi rum *s Ilkrtrirak. — Kisebb tAr-
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Viszonteladóknak

a gydmpénztár

5:

DÉLMAGYARORSZÁG

hózftoz

á r u

egy pénzintézettel

(A Délmagyarország munkatársától.) A
gyámtári mérleget, amely a gyámpénztárban
kezelt árva-vagyonk elszámolását foglalja magában, mint minden évben, az idén is felterjesztette a város a belügyminiszterhez jóváhagyás céljából. A miniszteri jóváhagyás most
érkezett meg. A mérleget á belügyminiszter
változtatás nélkül jóváhagyta, azonban sürgős jelentést kér arranézve, hogy rendelkezik-e
a gyámpénztár a nagykorúvá lett árvák kielégítésére szükséges összegű kés pénzzel, tekintettel arra, hogy a gyámtári tőkék jelentékeny
részét kőlcsönképen kiadta a gyámpénztár.
A belügyminiszter felhívására részletes jelentést készített a város hatósága és a jelentést
most terjeszti fel. A felterjesztés szerint a gyámpénztár a legnagyobb óvatossággal jár el az árvák vagyonának kezelésénél, mindig gondoskodik arról, hogy azoknak az árváknak a pénzét. akik időközben elérik a nagykorúságukat és
igy az árvaszék gvámsí ga alól kikerülnek, zavartalanul kifizethesse. A gyámtári tőkéket
éppen ezért ugy adja rendszerint kölcsön, hogy

szállítva.

edvezménn!

folytat

tárgyalásokat

az esedékesség időpontja megfeleljen a lejárat
időpontjának, vagyis hogy az adósok akkor
fizessék vissza tartozásukat, amikor az érdekelt
árvák elérik nagykorúságukat és igy felvehetik örökségüket á gyámpénztártól. A gyámpénztér azonban más oldalról is biztositahi kívánja az árvapénzek kiadásának zavartalanságát. Egy pénzintézettel folytat tárgyalásokat,
amely hajlandó átvállalni a ayámtári lcőlcsönőket. Ha szerül a megegyezés, akkor ez a pénzintézet lejáratkor átveszi a gyámpénztár adósait, a kölcsönvett összeget Ibefizeti a gyámpénztárnak és az ügyfél igy ezután nem a
gyámtárnak, hrnem á pénzintézetnek tartozik.
Ennek a megegyezésnek az lesz a cél ja, hogy
az árvák vagyonát senmiiesetre se fenyegesse
a legkisebb veszedelem sem, a kölcsönzés kockázatát ugyanis ebben az esetben a gyámpénztár h pl vett a pénzintézet vállalja magára attól ? pillanattól kezdve, amint áz érdekelt árva
jíc
i.a^ 'koraságat.
A gyámpénztár jelentését a város polgármester^ larjisz*! fel á belügyminiszterhez.

Összeesett egy koldusasszony
a hidegben
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Csütörtök reggel a Szilléri-sugáruton a járókelők
egy eszméletlenül fekvő nőre akadtak. A kendőbe bugyolált asszony egy hóbuckán feküdt,
arccal a föld felé fordulva, a hidegtől szinte
meg volt dermedve. Hiába költögették, dörzsölgették, nem tért magához. Bevitték egy közeli
házba, ahol azután nagynehezen eszméletre
tért. Elmondotta, hoffp özv. Kocsis Gergelynének hívják és abból él, hogy kéreget. Csütörtök
reggel már jókorán elindult hazulról, hogy néhány fillért kéregessen össze. Az egyik hóbuckánál elbotlott és hiába erőlködött, képleien
volt taipraállam.
Az uccán ebben az időbon
még nem jártak emberek. A hidegtől azután
elvesztette eszméletét. Ozv. Kocsis Gergelvnét
beszállították a klinikára. Állapota sulvos.

IféWesztyüHct^y^
Engedély-harc
a zsibárus-piacon
(A Drtmagyarország
munkatársától.)
A
aregedi
ószerkcreskedők egyesülete nemrégiben beadványt intézett a varoshoz és kérte
az alkalmi zsibárus1 engedélyek kiadásának
beszüntetését. Az ószeresek arra hivatkoztak,
hogy az alkalmi zsibárusok nagy konkurrend á t okoznak, mert a hetipiacokon nagy tömegben jelennek meg és nem fizetnek a d ó t Az
elsofoku közigazgatási hatóság az ószeresek kérelmét elutasította. Az erről szóló határozat
megokolása a következőket mondja:
— Az ipartÖrvény rendelkezése szerint az,
aki nem üzletszerűen, aanem saját elhasznált
ingóságait alkalomszerűen árusítja, nem kötelezhető iparigazolvány kiváltására, A saját
elhasznált ingóságok árusításának engedélyezése nagy szociális jelentőséggel bír, amenynyiben az utóbbi időben ép a legszegényebb
néposztály, a munkanélküli családok kénytelenek ezzel megélhetésüket ideig-óráig biztosítani. Az alkalmi zsibárusengedélyek betiltása által a zsibárusok kizárólagos jogot nyernének és ezen előnyös helyzetet felhasználva,
tetszésszerinti alacsony árakon vásárolnának
ingóságokat és igen drágán adnák el azokat.
Ez pedig közérdekből nem volna kívánatos.
Felhozták az ószerkereskedők azt is beadványukban, hogy az alkalmi árusok közül többen a nevükre kiállított engedélyekkel üzletszerüleg árusítanak. Errenézve a közigazgatási
hatóság megjegyezte, hogy az alkalmi árusítási
engedélyeket csak egy naora szokták kiállítan i és ' piacbiztosok szigorúan ellenőrzik, hogy
az engedélyeket csakis a kiállított
napokon
használhassák.
Az ószerkereskedők lean nyugodtak meg a
közigazgatási haióság döntésében, hanem a
polgármesterhez megfellebbezték. A polgármester a döntést helybenhagyta, mert szociális szempon'ból fontosnak találta, hogy a szegények időnkint alkalmi zsihárusí engedélvt
kaphassanak.
Az ószeresek a polgármester határozata ellen a kereskedelemüayi miniszterhez nyújtottak be fellebbezést. Á miniszter leirata most
érkezett Saegedre és ebben aziránt érdeklődik
a miniszter, hory a város milyen jogszabályok
alapján állítja ki az alkalmi piaci zsibárusi
engedélyeket. Errenézve a miniszter sürgős választ kér a várostól.
A város hatóságának válasza szerint az alkalmi Tsibárusi engedélyeket a polgármester
régebbi szóbeli rendelete alap ján ad ja ki a
közigazgatási latóság. Errenézve írott jogsznbállyal nem rendelkezik a város.
A miniszter érdeklődéséből arra következtetnek a városházán, hog harmadfokon esetleg megsemmisítik a döntést, mely az ócskaresek kérelmét elutasította és a kereskedelmi
miniszter is nzon az állásponton lesz, hogy be
kell szüntetni az alkalmi zsibárus? engedélvrk
kiadását.

Karácsonyra meieg keztyüt £„ Paulusznál ÉS"*
VIHAROK, VEREKEDtSEK, PEREK
KÉT

CSALÁD

KÖZÖTT

EGY ELTŰNT 50 FILLÉRES KÖRÜL
(A Délmagyarország munkatársától.)
Egy
sereg rendőrségi és bírósági akta készült arról a furcsa bonyodalomról, melyet egy 50 filléres okozott két család között. Éz az ötvenfilléres állítólag ott feküdt B. 1. magántisztviselő
előszobájának asztalán. A magántisztviselőéknél albérletben lakik egy fiatal házaspár, akik
ebben az időben bizonyos nézeteltéres miatt
nem beszéltek B. I.-ékkel. Az 50 filléres valahogy eltűnt az asztalról. Hiába kereste B.-né,
a pénz nem került elő. Amikor férje hazajött,
elpanaszolta neki a dolgot és annak a véleményének adott kifejezést, hogy a pénzt csakis
az albérlők vihettek el. Ezt a beszélgetést az
összekötő ajtón keresztül meghallotta a fiatal
házaspár is. Parázs veszekedes keletkezett az
ajtón keresztül. A veszekedésből verekedés
lett. A +"iatal^férj vérigsértve átrohant B. I.-ékhez és tettleg inzultálta a férjet és a feleséget.
akik ugyancsak nem maradtak adósok az ütlegckkeT A verekedés u'án mindkét család a
rendőrségre szal'dt. B. I. lopásért és testisértésért. a fiatal férj testi sértésért tett feljelentést. De feljelentést tettek egymás ellen az aszszonyok is kölcsönös becsületsértés miatt.
A lopás miatt tett tel jelentésben a rendőrség megszüntette a nyomozást,
tekintettel
arra. hogy a tettest, aki az 50 fillért elemelte, nem sikerült kinyomozni. Ezek után hatóságelötti rágalmazás miatt a fiatal férj panaszt
tett tí. I. ellen, aki időkőzben a fiatalasszonyt
jelentette fel rágalmazásért. A becsületsértési
perükben a bíróság már régebben megszüntette az eliárást, mert a szembenálló felek mindegyike tpgadott és tanuk biijón bizonvítani

m
j f n í é x e / i , iskolai
Harisnyák,
gyermek
köi'atíkabátok.
nagy
v á l a s z t é k b a n .

L u s s z l i g
Széchenyi

lér

2. Tisza

I m r e
*zálló

mellen.

nem lehetett semmit. A rágalmazási perek is
nemsokára a bíróság elé kerülnek. Az 50 fillér eddig mindkét csaladnak többszáz pengőjébe van.

Hz állam és a közlekedés
Dr. Veress Gábor előadása

(A Wlmagyarország munkatársától.) Az Egyetem Barátainak Egyesülete csütörtökön délután
szabadegyetemi előadást rendereit ax egyetem
aulájában. D r V e r e s s Gábor Máv igazgatóhelyettes „Az állam beavatkozása a közlekedési Vállalatok versenyébe" címmel tartott előadást Dr.
Veress Gábor megállapította, hogy • fejlődés tisztán felismerhető iránya az állata mindinkább növekedő beavatkozása a versenybe.
— Közlekedési vállalatok között verseny csak
a 19. század óta van — mondotta —, mert azelőtt
a fuvarozást nem fuvarozó vállalatok, hanem a
termelők és a közvetítő kereskedők maguk végezték. A verseny először a vasutak között, főleg Angliában és Amerikában fejlődött ki. ahol
a közvéleménynek az állam beavatkozásáról vallott nézete a verseny létrejöttét elősegítette. A háború ntán itt is nagy mértékben kiébrándultak a
versenyből és a 30 angol nagyvasútit 4 nagv vasúti vállalatba, az amerikai 1600 vasutat pedig 21
rayonhálóeatbpn egyesítik. Ez a nagyaránvu koncentráció az állam igen energikus beavatkozásával jött létre.
A belvizi hajóra* versenvének érintése után a
háború utáni közlekedéspolitika
legizgalmasabb
problémáióra tért á t a vaent és az antó versenyére. Ennek a versenvnek néhány igen jellegzetes
esetét ismertetve, különösen azt emelte ki, hogy
az államok milyen módon és minő eredményekkel
avatkoztak bele a versenybe Dr. Veress előadását
azzal fejezte be. hogy az államok a közlekedési
vállalatok együttműködése érdekében minden természetes és minden kényseeritő előfeltételt meg
kell teremtenie, — ahol pedig az egvüHmüködés
akár technikai akár gazdasági okokból nem lehetséges, ott az államok • közlekedési vállalatok
részére egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania.
,
Az előadót előadása végeztével a nagyszámú
hallgatóság megtaDsolta.

Korcsolya!
Kályhát

71
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BACHNÁL S»t. Istrán-t«r. Nem kormoi, auirUUn. Kísérelje rrejr lriaebb mennyinég'ben.

•InOstgtnek
megfelelő primo 0a*atax&n
TETJCFON '!-»>

H í r e i t
VII
1«
Pfetak. Rám. kath.
Valérián.
-MM
prot Johanna. A nap kel 7 óra
40 perckor, ayngszik 4 óra 9 perckor.
azegedan a gyógyszert Ara* ifizQi szolgálatol
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sngárut fifl
(telefon 1996). Borbély József risza Lajos-kfirnt
20 (telefon 2268). Balon Barna Kálvária-tér 7
(telefon 8378), Gerle Jen6 Klauzál-tér I (telefon
1359), Moldván Lajos Újszeged.
Vedrw-oeca 1
(telefon 1846). Nagy Gy. ftrftk.: bérifi Tokár» L,
Boldogasszony-sugárul M (telelőn 2125). Setmeczl
Béla Somogyi telep I X a 489. (telefon 5425).

— Móra Ferenc hazaérkezett. M ó r a Ferenc
néhány heti budai pihenés után csütörtökön
hazaérkezett j e g e d r e . A pihenés igen jót tett
neki, sokat erősödött bár a szanatóriumban
sem hagyta abba a m u n k á t Hazaérkezése után
első utja a kórházba vezetett, abol unokáját, a
„vadembert" látogatta meg, alcin három nappal ezelőtt hajtott végre dr. Hedrv Miklós főorvos sikerült vakbélmütétet
— Etelka napra szép virágok Széehenyl-tér 8.

Az i d 6
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'A Sregedl Meteorológiai O' szervatorinm jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása — 4.0
C, a legalacsonyabb —8.0 C. A barometer adata
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 754.7
ma», est« 756.3 mm. A levegő páratartalma reggel
93 százalék, délben 91 százalék A szél iránya délnyugati, erőssége 2—3. A hóréteg vastagsága 19
centiméter. A talaj 7 cm-ig fagyott. A lehullott csapadék mennyisége 12.4 mm.
A Meteorologíai Intézet jelentí este 10 órakor: Hideg idő, helyenkint kisebb havazással.
— Szombaton érkezik Szegedre a főispán.
B á r á n y i Tibor főispán ertesitette a város
hatóságát, hogy szombaton érkezik vissza Szegedre. Hivatalát a főispán csak karácsony után,
december 27-én veszi át.
— Budnv Gvörgy nyerte meg a Bibliophil
Társaság kitüntetését. A Magyar Bibliophil
Társaság minden esztendőben megbírálja az
egy év leforgása alatt megjelent magyar könyveket és a három legművészibb kötetet az „év
legszebb magyar könyve" cimmel és oklevéllel
tünteti ki. Ezidén is összeült a társaság választmánya és az „1933 év legszebb magyar könyve" cimet és a velejáró kitüntetést — két más
könyv mellett — B u d a y György Aranv János
balladáihoz
készített
fametszetsorozatának
ítélte oda. A husz fametszettel illusztrált, pergamenkötésü kötet Kolozsváron jelent meg, az
Erdélyi Szépmives Céh kiadásában. Érdekes,
hogy 3 év leforgása alatt Buday György már
másodszor nyeri meg a legszebb magyar könyv
kitüntetését. 1931-ben „Boldogasszony Búcsúj a " cimü önálló fametszetsorozata szintén megkapta e könyvművészeti kitüntetést
— A polgármester állapota. Dr. S o m o g y i
Szilveszter polgármester egészségi állapota örvendetesen javuL A beteg öt nap óta teljesen
láztalan. étvágya jó, testi ereje szinte szemlátomást növekszik. Látogatókat mée nem igen
i>ocsájtanak be hozzá, de csütörtökön meg'átogatta dr. Glattfelder Gyula püspök, akivel a
beteg igen jó hangulatban
elbeszélgetett
A
polgármester ezen a héten még nem hagyhatja el az ágyat, a jövő héten azonhan már f51kelhet.
— Kéthlv Anna előadása. A szegedi szakszervezeti bizottság közli, hogv K é t h l v Anna országgyűlési képviselő pénteken este 7 érakor a Munkásotthonban
(Hétvezér-ucca
9.)
„Házassá 3 és a család" címen tudományos előadást tart
— Temetés. Csütörtökön délután kisérték el
utolsó útjára mély részvét mellett B l a u O s z lót, a szegedi kereskedőtársadalom tragikusan
elhunyt, köztiszteletben álló. régi tagját. Az
egyházi szertartást a zsidó temető eintermében dr. Frenkel Jenő végezte, m a j d a gvászolók sokasága kikísérte a kooorsót a sírkertbe,
ahol a holttestet elhantolták.
X Ha Bndape«tr* stazik. első otja legyen • fényesen átalakított és klbflvttett Hungária-fürdőbe
í Budapest. V I I , Dohány-ucea 44) menni OW m á r
r e g g e l I A r a k o r n y i t n a k éa 1.40 pengőért n e m c s a k m e g t f l r f i d h e t hanem Jól
ajii^li reggallakat

Ernyőkben Bagy Karácsonyi Vásár

mélyen laaaállltett Árban
wf
J C d M o r J . A* Taa.-náh
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A kép örökbocsti ajándék. L a p j a m a g hozzátartozói'

Freimann Miksa kfálM'ásárót egy képpel.
— A város mint gondatlan háziúr. Szigorú szabályrendeletek gondoskodnak
arról,
hoc/y a háztulajdonosok tisztán tartsák portájuk elejét, idejében
eltakaríttassák
a
havat-sarat a házuk előtti
gyalogjáróikról Ha elmulasztják kötelességüket, kihágást követnek el és viselniük kell a kihágási bírságokat. Ezt a jogosan szigorú szabályrendeletet a város alkotta, betartását
a rendőrség ellenőrzi, az ellene vétőket a
kihágási bíróság vonja felelősségre. A szabályrendelet természetesen minden háztulajdonosra vonatkozik, mivel pedig Szegeden maga a város .s háziúr, a városnak is
illik betar*ani saját szabályait,
amelyek
még arra is kötelezik, hogy a
közterek
gvalogjáróit is tartsa rendben. Most méais
az a panasz merült fel. hogy a háztulajdonos város gondskodik a legkevésbé a járdák 'isztitásáról. amire pedig az erős havazás miatt fokozottabb szükség lenne. A
legtöbb városi épüiet előtt és köztéren eltakarítatlan maradt a hótömeg a járókplök
jogos bossrankodás-íra. A panaszok el jutót,
tak ir Pálfy Józref
polgármesterhelnetteshez is. aki most szigorúan utasította a
városi házak felügyelőit, gondnokait, valamint a köztisztasági hivatalt a járdaszabá.
lyok azonnali végrehajtására, mivel a város még sem járhat elől rossz példával a
iárdakináaások terén.

Leendő anyáknak kellő Ügyeimet kell tordí
taniok arra, hogy bélmüködésök rendben legyen,
ez pedig a természetes
»Ferenc Józ«c f <
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosi
klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a
valódi Ferenc Józse' vizet, mert könnyen
bevehető és rendkivfll enyhe hatása gyorsan
és minden kellemetlenség nélkül Jelentkezik.
A Ferenc Józse keserűvíz gyógyszertárakban,
drooériákhnn és füczertizlelekhen knnbalő. ki

Fűzőkben, melltartókban
naery Karácsony
1 Vásár
Kálöor
J. éx Tsa.-nál.

mélyen leszállított áron
Kárász ucca 6.
j :e

Boldogult
tengerészkoromban . . .
Sok üdvözlő levelet kap mostanában az ország minden részéből Wimmer Fülöp, a Sze-.
gedi Kenderfonógyár ötven éve működő elnök-ignzgatója, de a sok levél között a legnagyobb örömet valószínűleg az a levelezőlap
hozta számára, amelyet Császár Ferenc küldött
a „Tekintetes Kötélgyár gazgatóságának" a
zalamegyei Barabásszegről. A levelezőlapon ei
a nehézkezü írással irt szöveg olvasható:
„Igen Tisztelt Igazgató ur! Vissza emlékezve
a boldogult Tengerész időmre, ott, emlékszem,
hogy a hajókon mind a Szegedi Kötél gvár
árui voltak tudva hogy 'ó minőségű kötél csak
az egész osztrák-Magyar volt monarchiában
csak itt készült! nekem csak 1 drb. 45. métr
1 osszu kut kötél köllene kérnék erre nézve föl
világosítást hogy mennyibe fog kerülni ezen
fönt emiitett hosszúságú mii ¡méterekben a
vastagságot kifejezni kérem, szives válaszukat
várva Császár Ferenc".
— A közigazgatási bizottság ülése. A közigazgatási bizottság pénteken délután négy órakor tartja meg decemberi ülését, amelyen a távollevő főispán és a beteg polgármester helyett
dr. P á l f y József polgármesterhelyettes elnököl.
— Istentisztelet a zsinagógában. Chanukai Istentisztelet a zsinagógában kivételesen pénteken
délután háromnegyed 4 órakor.
— Harmincezer pengőt takarítottak meg az
alsóvárosi iparosok. Néhány évvel ezelőtt alakították meg az alsóvárosi iparosok takarékcsoportjukat. amely az idén rendkívüli eredménnvel működött. Az alsóvárosi takarékcsoport íparostagjai 30.000 pengőt spóroltak öszsze. A megtakarított összegeket vasárnap fizetik ki a tagoknak. A szegedi ipartestület kebelíben is működik egy tekarékcsoport már harmadik éve. Itt is szép eredménnyel takarékoskodtak a tngok, egy cv alatt í0.000 pengő
gvült össze. Az ipartestületben már megkezdték a részjegyek kifizetését, többeknek, akik
h^tenkint egv pengőt fizettek be a takarékcsopor*">a, most 53 pe.igőt fizettek ki, de voltak
nagy o b i részjegyesek, kik 5—600 pengőt kaptak kézhez.
— A móravárosi elemi népiskola vasárnap délután 4 órakor az iskola tornateraaében jótékonycélu karácsonyi gvermekelftadáist rendez. Beszédet
mond dr Halász Pál.

a PiifHálCerimbehnh^napTI
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A Fenszebh

Ifjúsági könyvek
Cooper. A nagy Indlánnskfinyv. Az összes
Bfirharlsnys történetek. Haranghy rajzaival 17X25 cm. (album) alak, 640 oldal, vászonkötésben
P 4.R0
Cooper. Vadölő. Haranghv rajzaival 15-5X
23 5 cm alak 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooper. TTtolsfi mohikán. Haranghy rajzaival
155X23 5 cm alak 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooper. A eserkésa. Haranghy rajzaival 15.5
X23.5 rm alak. 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooper. TTttfirők. Haranghv rajzaival 15.5
X235 cm alak. 128 oldal, kötve
P 1.40
Cooper, A Prairie. Haranghv rajzaival 15.5
235 cm alak. 128 oldal, kfitve
P 1.40
Donászy Ferenc, Oserdőkfin-tengerrken Haranghy rajzaival 17X25 em (albom) alak
480 oldat vászonkőtésben
P 3.80
Donásay Ferenc, Oroszlánok és tigrisek kfizfitt.
Haranshv rajzaival 15.5X235 em alak. 160
oldat, kfitve
P 1.80
1>onás*v Ferene. Hare a fenevadakkal. Haranghv rajzaival 15.5X23.5 CBL alak 160
oldal kötve
P 1.80
T>onás*v Ferene Vadászkalandok vad tájakon
Haranghv ralzalval 15.5X23.5 cm. alak
1fiO oldal kötve
P 1 80
Kipling, Manell kalandfal as fiserdflben Haranghv rajzaival 17X25 cm 'album) alak
r
374 oldal, vászonkőtésben
4 50
Kipling, Manell kalandlal as flserdfiben Ha
ranghv ralzaival 155X23.5 cm. alak 256
okkü kfitve
P
Kanható a . IVmagyarország Aradi-uceai kiadóhivatalában.

— Etelka napra szép virágok Kigvó-ueca 4.
— A magyar cionista szfivetség Aviva-Barisszia
csoportja december hó 16-án este 9 órakor a szegedi zsidó hitközség dísztermében chanuka bálát
rendez. Gyertyagyújtást végzi Lamberg Mór ffikántor ur. Ünnepi beszédet dr. Frenkel Jenő rabbi
ur mond. utána tánc. Vendégeket szívesem lát a
rendezőség. Báliroda Margit-ucca 24.. este 6-tól
8-ig.
274
— A Zárda-ncca kijavítását sürgetik. A felső"árosi egyházközség már régebben kérte a
Zárda-ucca rendbehozatalát
mert a Nagvköruton belüli városrészno' ez a legelhanyagoltabb uccája. A város hatósága m á r az év
el»jén elkészíttette a Zárda-ucca rendbehozásának tervét és költségvetését is, a munkálatokra azonban mindeddig nem került sor. Most
a felsővárosi kerületeket képviselő törvényhatósági bizottsági tagok közösen elhatározták,
hogv a Zárda-ucca rendbehozatala érdekében
ikcíót indítanak, mert az ucca kijavítását már
nem 1 • •et*. tovább hilaszitani.

Divat
nyakkendőket
legolcsóbban Vollák
Testvéreknél.
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Dr. Sajó Lajos egészségügyi főfelügyelő csütörtökön Makóra érkezett. Pénteken délelőtt a vármegyeházán a járási orvosok közös értekezletén
vesz részt, amelyen a legfontosabb közegészségügyi kérdéseket fogják megvitatni. Szóba kerülnek az értekezleten az egészségügyi körzetek alakítására irányuló törekvések is, amelyek Csanádmegyében Apátfalván és Magyarcsanádon indultak
ineg előszór. Mindkét község képviselőtestülete
már meg is szavazott e célra 250—250 pengő hozzájárulást. az errevonatkozó közgyűlési határozat
azonban fellebbezés alatt áll.
Kabók Lajos képviselő előadása Makón. A makói munkásság tudományos előadássorozatában a
legközelebbi dőadást K a b ó k Lajos országgyűlési képviselő tartja hétfőn este 7 órai kezdettel
a városháza közgyűlési termében.
Megszűnt az ebzárlat. Makó polgármestere a
város kül- és belterületén az ebzárlatot megszűntnek nyilvánította. Az ebzárlat megszüntetése
dacára is ebek a város belterületén csak szájkosárral ellátva, vagy pórázon vezetve bocsáthatók
az uccára.
Névmagyarosítás. Zatvkó István mezőbegyesi
őrmester családi nevét Zentai-ra változtatta.
Búzát lopott selyemharisnyára. Pergő nyelvű,
VJbeszédü cselédleány állott csütörtökön a bíró
előtt. S ó k i Marist, azzal vádolja a nevelőapja,
hogy 20 kiló búzát lopott a padlásról. „Loptam
hát, hogyne loptam volna, amikor selyemharisnyára kellett" — mondotta szaporán és olyan
hangsúlyozással, mintha seJyemharisnya nélkül
élni sem tudna. Nagy szemeket meresztett, amikor
3 napra elitélte a biró
Befagytak a makói inségmunkák. Csütörtök reggelre a havazások és kemény hideg miatt az öszszes inségmunkákat leállította a városi mérnöki
hivatal. A beosztott inségmunkásokból 120-at hómunkára osztottak be, a többit hazaküldték. A hőmunkásokat 1 pengő 50 filléres napszám mellett
foglalkoztatják néhány napig, azután azokat is
e1bocsájtják s es^k akkor hívják be őket ha az
időjárás lehetővé teszi a földmunkálatok folytatását. Az elbocsájtott munkások helyzete kétségbeejtő. mert utolsó reménységüktől, az inségmunkátől is megfosztotta őket a szokatlan gyorsasággal
beköszöntött zord idő.
Dupla közmnnkába. A napokban idézőt kaptak
azok az adófizetők, akik közmunkahátralékban
vannak. Az idézésben felhívja őket a hatóság,
hogy kocsival, lóval jelenjenek meg közmunkahátralékaiknak természetben való lerovása érdekében. Csütörtök reggelre 47 kocsi állott elő és jelentkezett az utbiztosnál szolgálattételre. Kötelezettségeiknek azonban még sem tudtak eleget tenni, mert az utbiztos ngy rendelkezett, hogy a fuvarozásra kijelölt anyagokat nemcsak eíszállitaniok kell, hanem a kocsira való felrakás és lerakás is az ő kötelezettségük Az utbiztos és a gazdák között nézeteltérés támadt és hazamentek
anélkül, hogy eleget tettek volna kötelezettségüknek s — mint mondották —, kérdéssel fordulnak
a hatósághoz, hogy kőtelességuk-e napszámmunkát is végezni akkor, amikor csak igásnapszám»•a vannak kötelezve.
Hirtelen halál. A Kmetty-uccai lakók jelentették, hogy őzv. Gorcsa Jánosné napok óta nem
mozdult ki lakásából. A rendőrség felnyittatta a
lakást, amelynek kis szobájában halva találták a
73 éves asszonyt. A halála már napokkal előbb bekövetkezhetett.
Szegények karácsonyfája. A makói MANSz az
idén is uccaí karácsonyfát állit a szegénvek számára. Az egyik hatalmas karácsonyfát a Fő-téren,
a másikat Újvároson a két templom előtti téren
állítják fel vasárnap délután. A szegények karácsonyfájára szánt adománvokat a szegénygondozó
hivatal veszi át, de leadhatók az adományok a karácsonyfa ünnepség alkalmával is.
— Adományok a tcisrongyos akcióra. Dr. Aigner Károly nv. főispán, közjegyző irodájába a következő uiabb adományok érkeztek: Borbély József 5. Belvárosi leánviskola 80. Aiffner-telepi Néokör 10, Keervesrendi Társház 20. Evangélikus Nőegvlet 10, Országos Raktárilázak ri. 10 Belvárosi
fiúiskola ifjúsági Vk. csoportja 7ü0. Rókusi fiúiskola Vk. csoportja 7.60. Szegedi Kaszinó 5, Szegedi református egyház 5, Ottovay István 10, Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet 5 pengő 21
fillér.
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Sorsjegy. A kérdezett hat darab 1888-as szerb
10 frankos sorsjegyet ebben az évben nem húzták
ki

Csak GFb harisnyát vegyen» 1a95-^
minden párért szavatosság VoUüls.
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Sport

Bárányi főispán a Szeged FC diszelnöke. Bárányi Tibor főispánt — mint ismeretes —•, a
Szeged F C közgyűlésén a klub diszelnőkévé
választották. A közgyűlés táviratilag üdvözölte
a Balatonkenesén tartózkodó főispánt. Bárányi
Uj összeállítású csapattal 611 ki
Tibor levélben köszönte meg a bizalmat és ki'elentette: hivatali állásának súlyával
rajta
a Szeged FC az óbudaiak ellen
esz, hogy a Szeged FC-t célkitűzései eléréséLetakarítják a havat
ben a lehetőség szerint eredményesen támoA Szeged F C csütörtökön délután — dacára
gassa.
a közel 25 centiméteres hónak —, kélkapus
Korányi Lajosnak, a magyar—olasz mérkőzétréninget tartott a SzAK-pályán. A tréningen
sen szerencsétlenül járt kiváló futballistának lávalamennyi játékos megjelent és jó formáról
báról levették a gipszkötést; a törött csont hibáttett tanúságot. Kellemetlenül érintette a vezelanul összeforrt. Korányi lábát most zanderezik
tőséget, hogy S z e k e r e s , aki szerződtetési és remélni lehet, hogy a kitűnő futballista a tacélokból Szegeden tartózkodik, többszörös felvaszi szezonban ismét játszani fog.
szólítás dacára nem jelentkezett A vezetőség
Csatárt keres a Szeged FC. Jelentette a Délilyen körülmények között egyelőre nem is
magyar ország,, hogy a Szeged FC vezetősége
gondol szerződtetésére. A III. kerület ellen vaigen előrehaladott tárgvalá?okban áll egy futsárnap kiálló csapatot a következőképen állíballistával, akivel az eltávozott K a l m á r hetotta össze a vezetőség:
lyét szeretné betölteni. A vezetőség a játékos
Pálinkás — Schmidt, Riesz — Gyurcsó,
nevét titokban tartja, csak annyi került nvilGrósz, Bertók, Korányi, Bognár, Szojka, Kiss,
vánosságra: hogy a játékos jelenleg a csabai
Havas.
alosztálv egyik csapatának a centere. A játékos
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi körülméa jövő héten Szegeden lesz és résztvesz a túnyek között a pályán bajnoki mérkőzést nem
rára k e z d ő d ő Szeged FC tréningiein.
lenet játszani, a Szeged FC vezetősége azzal
Az MTiSz elnöksége a profiegyesületek részére
a kéréssel fordult dr. P á 1 f y József polgár - megengedte, hogy január 7-e után is lehet túrázni.
mesterhelyetteshez, adjon nébány embert az
A türán azonban a világbainokság miatt a válogainségmunkások közül a pálya letisztítására. A
tott keret tagjai nem vehetnek részt. A határozat
polgármesterhelyettes eleget tett a Szeged FC értelmében a Szeged FC hosszabb téli túrát bokérésének és nagyobb embercsoportot bocsájnyolíthat le.
tott a klub rendelkezésére. Az inségmunkások
A Bíró Testület élénk figyelemmel kiséri a
pénteken reggel hozzákezdenek a pálya letiszszentesi
ügv fejleményeit és el van határozva
tításához.
arra, ha a DLASz nem foganatosít erélyesebb
A Szeged FC—III. kerület mérkőzés előtt
intézkedéseket, a botránvokozó egyesületek
játszák le a KEAC—HTVE elsőosztályu bajmérkőzéseire nem delegál bírót. A Pataki-féle
noki mérkőzést.
eset — mondotta L a p u Lajos, a Biró Testü«
let főtitkára — nem az első a déli kerületben.
A Szeged FC—III. kerület mérkőzés jegveit' Nemrégen Mezőherénvben tőrtént hasonló in20 százalékos elővételi kedvezménnyel a Délcidens, itt két biró szenvedett inzultust. A Bíró
magyarország jegyirodája árusítja.
Testület utasította tagjait, hogy a jövőben tett-*
legos inzultus esetén a bíróságnál is szerezzenek mngnknak elégtételt.
Három óvás a KEAC ellen
A KAC—KTE elsőosztályu bajnoki mérkőzést
A KAC előterjesztése Négvessy jogovasárnap iátszák 1« Kecskeméten.
sulatlan szereplése miatt
Solti IV. és a Pböhus kőzött — mint ismereAz araatórsportnak váratlan eseménye: a
tes — , megállsnodás iött létre, amelynek érKAC megóvta a KEAC-nak az SzTE, az SzTK
telmében a F"EAC-iátékos az újpesti csapat
és a Vasutas elleni mérkőzését azzal az indokofutballistája lesz. Mivel Solti január 1-én ellással. hogy az egyetemi csapatban v. Négvessy
foglalja a Phöbus-vállalatnál állását, a sze->
jogosulatlanul szerepelt. A KAC azt állítja,
gedi egvetem gazdasági hivatalában levő ál-i
hogy Négyessy volt egyesületében, az SzTElását felmondotta.
ben augusztus 20-án játszott utoljára, tehát
nem várta ki a szükséges átigazolási időt. Ennek bizonyítására a KAC becsatolta a Négyessy
játékát igazoló meccskönyvet és a mérkőzésről
szóló tudósítást.
A szabályok értelmében, ha a KAC bizonyítása sikerül — a mérkőzések pontjait az ellenfelek javára írják.

Í

Fegyelmi ügyek. A DLASz fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén a P i 1 i-ügyet elkülönítve
tárgyalta az SzTE—KEAC mérkőzésen kiállított G r ü n b e r g e r Gvula KEAC és L a k o s
Sándor SzTE-játékns ügyétől. A fegyelmi bizottság Grünberger kiállításával megbüntetettnek találta és visszaadta játékjogát, L a k o s t
ellenben a bíróval szembeni tiszteletlen magatartásáért 2 hétre tiltotta el. S z a t m á r i István SzTE-játékos ellen, a bíróval szembeni
tiszteletlen magatartása miatt eliárást indított
a bízottság. A KTK—Vasutas mérkőzésen kiállított S z é k e l y Vasutas, B a r t h a és Gar a i KTK-játékosok fpgvelmi ügvében a bizottság nem hozott döntést, hanem elrendelte
— a futballisták játékjogának
felfüggesztése
mellett — a bizonvitás kiegészítését.
A 1>ée*i Austria angol túrája során tegnap
Liverpoolban látszott és 2:4 (1:4) arányban vereséget szenvedett.
A Booskaj feljelentette a PLASz-nál a Hnngáriát já'ékosesábiíágért A Bocskai szerint a Hungária M a r k o s t szerette volna megszerezni é«
titokban tárgvalásokat kezdett a játékossal.

Szeged,

Csekonlcs- és Klss-ucca

sarok.

KARACSONYFADISZEK
1 drb csokoládé karácsonyfadísz —.04, —.02
4 v. 3 drb csokoládé karácsonyfadísz
—.24
1 doboz 25 drb csokoládékarácsony fadisz
—.48
1 doboz 35 drb cukorka karácsonyfadísz —.98
1 doboz Bttó fél kg sztaniolos szaloncukor
—.94
1 doboz karácsonyi csokoládé dessert
—.S8, —.48
10 drb üveg karácsonyfadísz
—.98
1 szál ezüstszínű boá
—.48, —.24,. —.18
4 levél lametta szál
—.22
1 doboz fphér angvalbaj
-—.14
Miniatűr karácsonvfa feldíszítve
—.98
18 drb karácsonyfagvertya
—.24
1 csomag 10 drb csillagszóró
—.16
7 drb gyertyatartó
>—..24
2 fél m. pengőlánc
—.38
1 doboz 12 drb jégcsap
—.94

fl III. kerület FC - Szeged FC
vasárnapi I. oszt. liqabajnoki mérkőzés jegyei 20 0]o elővételi
ketivszisiénnvel a Délmaayarország jegyirodában.
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LYTTON

STRACHEY

VIKTÓRIA

KIRÁLYNŐ

FORDÍTOTTA: SZINNAI TIVADAR
93
Ha a Viktória vagyonáról szárnyrakelt hirek túlzottak voltak is, annyi bizonyos, hogy
Viktória kora leggazdagabb emberei közé
tartozott. Még civillistája összegét sem költötte el teljesen, megtakarított belőle vagy 2 0
ezer fontot évente, ö v é volt a lancasteri
grófság jövedelme, mely évről évre növekedett. Tekintélyes vagyont örökölt férjétől is.
Mr. John Neild, egy hóbortos fösvény, aki
1852-ben halt meg, fél millió fontra ntgó vagyonát végrendeletében a királynőre hagyta.
Ilyen körülmények közt érthető, hogy 1871ben, amikor Viktória férjhez adta leányát,
Lujza hercegnőt Argyll herceg legidősebb
finhoz és arra kérte a parlamentet, hogy szavazzon meg a hercegnőnek 3 0 . 0 0 0 font hozományt és 6 0 0 0 font évjáradékot: ez a kérés olyan felzudulást keltett, hogy komoly következményektől kellett tartani.
Viktória, hogy a közvéleményt lecsillapítsa, hosszú idő utón ismét személyesen nyitotta meg a parlament ülésszakát. Kérését
meg is szavazták, jóformán egyhangúan. De
néhány hónappal később ujabb hasonló ké-
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réssel lépett a parlament elé. Fia, ArtHur Herceg elérte nagykorúságát, tehát 15.000 font
évjáradékra tart igényt. Az újságok felháborodással tiltakoztak a nemzet kifosztása ellen.
Bradlaugh nagy népgyűlést hivott össze;
ennyi ember talán még sohasem volt a Trafallgar-téren; ökölbeszorult kézzel hallgatták
a szónok mennydörgését a „koronás koldusok" ellen. Egy másik népgyűlésen, Newcastleben, Sir Charles Dilke a köztársaság kikiáltását követelte. Az Alsóház többsége végül mégis megszavazta a herceg apanázsát,
de ötven szavazatot kapott az az indítvány
is, hogy szállítsák le az igényelt összeget 10
ezer fontra.
Ezekben a kínos kérdésekben Mr. Gladstone mindvégig sziklaszilárd magatartást tanúsított. Nem törődött azzal, hogy csalódást
kelt hívei szélsőségesebb csoportjában. Kijelentette, hogy őfelségének joga van tetszése szerint rendelkezni egész jövedelmével;
képtelenség panaszkodni amiatt, hogv őfelsége takarékos; talán jobb volna, ha Angliában is meghonosodnék az udvar fényűző pazarlása, mely annak idején a francia forrada-

kg-os

19» decemb*- rr.
!om egyik kiváltó oka volt? Ami pedig a királynő kéréseit illeti, hogy gyermekei a nemzettől járadékot kapjanak: ez teljesen rendjén
való dolog és számos régi precedens alapján
történik. Mr. Gladstone felszólalásának meg
is volt az eredménye; a parlament simán
megszavazta a kért összegeket. 1872-ben Sir
Charles Dilke újból szóba hozta ezeket az
ügyeket az Alsóházba; azt indítványozta,
hogy küldjenek ki egy bizottságot őfelsége
pénzügyeinek megvizsgálására és a bizottság
jelentése alapján csökkentsék a civillistát.
Ekkor Mr. Gladstone hatalmas beszédet tartott a királynő védelmére. Ügyes, szellemes
beszédének teljes sikere volt és Sir Charles
Dilke indítványa csúfosan megbukott. Viktc>
ria megkönnyebülten fellélegzett, de nem
szerette meg Mr. Gladstonet.
Ez volt talán Viktória életének legsötétebb
pillanata. A sajtó, a közvélemény, a parlament tagjai versenyre keltek egymással, hogy
tetteit bírálgassák, hibáztassák, félremagyarázzák, hogy tekintélyét megtépázzák és személyé f gyűlöletessé tegvék a nemzet szemében. Keservesen panaszkodott Mr. Martinnak'
az igazságtalan és kegyetlen támadások miatt, melvek érték: „Senki nem akar megérten i . . . Tiz évi munka, gond. izgalom után itt
állok egyedül, támasz nélkül, lankadó egészséggel . . . Kétségbe kell esnemí" Helyzete
valóban szánalmas volt. Bármit csinált, mindenbe belekötöttek. Áthidalhatatlan szakadék'
támadt közte és alattvalói közt. Ha Viktória
a kilencvenes évek elején meghal, élete és
uralkodása teljes kudarcnak számított volna:
fFolvt. kfiv.)

eredet! malmi csomagolásban

Kék szalaggal van lezárva!
Töxsde
Apróhirdetések

lisztkereskedésben

üpve'ier!

Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzsde
forgalma teljesen a tegnapihoz hasonlóan bonyolódott le, a piac ma is üzlettelen volt, az érdeklődés pedig nem volt egységes Érdeklődés csak néhány helyi papír iránt volt, mig a vezető értékeknél csaknem teljesen hiányzott a kereslet. Az
irányzat eleinte egyenetlen, a tőzsdeidő későbbi
folyamán azonban az értékek túlnyomó része
gyengébb volt A fixkamatozásu papírok piacán
jól tartott nyitás után gyengébb az irányzat. Magyar Nemzeti Bank 131.5, Mák 251, Ganz 9.1, Izzó
270. Coldberger 23.5. Pamutipar 43 Zürichi devizazárlat. Páris 2023, London 16 98,
Newyork 336 25, Brüsszel 71.825, Milánó 27.08,
Madrid 42.20, Amszterdam 207.65, Berlin 123.325,
Bécs (hív.) 72.74, (silling) 58.00. Prága 15.34. VarJegy valamennyi pesti színházba 25 százalékos
só 58.00, Belgrád 700, Athén 2.98, Bukarest 3.05.
engedménnyel a Délmagyarország előfizetőinek.
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamjelenMagyar Színház: Családunk szégyene és A tizentése. Angol font 18 80—1920. dán kor. 84.00—85.20.
kettedik óra Belvárost Színház: Helyet az ifjúbelga 79 16—79 74, cseh korona 16.95—17.07. dinár
ságnak Fővárost Operettszínház: Csipetke. Ka7.80—8.30. dollár 369.00-37900. kanadai dollár
maraszínház: Szuhay. Bethlen-téri Színpad: Har362.00-38200. svéd korona 97.30-98.30, hollandi
gita. Vígszínház- Szombattól Aranyifjú, ü j Színpad: Péntektől Bobby sir. Andrássy-utl Színház: forint 231 65—233 05. lensryel zlotv 64 65-65.15. leu
342-3 46. leva 4 00-4 26. lira 29.90-30.20. német
Bridge; A koma; Pallos-ladies. Terézköruti Színmárka 135 70—136 60 norvég korona 94.20—05 20,
pad: Snldo. 1933
osztrák schilling 78 70- 80 70 svájci frank 110.70—
111 40. francia frank 22.30-22 50.
A .színházi iroda hirei
Bndaneifi terménytőzsde hivatalos árfolvamal:
Gondot, bajt, hideget, minden kellemetlenségét ' B'iza tiszai 77 kg-os 7.10—7.35, 78 kg-os 7.20-7.45.
elfelejti, ha végignézi a színház pompás előadá- . 79 kg-os 7.30—7.65, 80 kg-os 7.40-7.65, jászsági,
sait. Okvetlen nézze meg a Duharryt.
reiérmp«vei dunántúli. pp«tvldéki é« bácskai 77
l$-án és 19-én, hétfőn és kedden vendégszerepel
kg-os 7.00-7.10. 78 kg-os 7.10-7.20. 79 kg-os 7.20Szegeden Kiss Ferenc, a Nemzeti Színház kiváló
7.30. 80 kg-os 7.30—7 40 Pestvidéki rozs és egyéb
művésze A „Kis hatalmas" cimü eredeti bemutató 3.90—4.05. takarmánvárpa I. 6.60—6.70. sörárpa I
10 50—11.50. zab I. 8.20—8.30. ótengeri 8.20—8.30,
főszerepét a lak ltja.
ujtengeri 600—610 korpa 6.10—6.20.
Dnbarry grófnő vasárnap este bucsnt vesz Szeged közönségétől.
Csikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tarAranyszőrű bárány. Szombaton délután ifjúsági
tott. Decemberre 81 hétnvolcpd (83 háromnyolcad),
előadás keretében, filléres helyárak mellett ebben
májusra 84.75—ötnyolcad
(82.25—háromnyolcad'!,
a szezonban utoljára kerül színre Móra Ferenc juliusra 8225— egynvolcnd (83.5—ötnyolcad). Tengeri tartott. Decemberre 45 (45 ötnyolcad), május"agysikerü operettje.
ra 51 5 (52.25). jullusra 52 hétnvolcad (53.5). Rozs
Á „Több mint szerelem" szenzációs vigjáték
tartott. Decpmberre 53 (52 hétnvolcad), májusra
egyetlen délutáni előadása kedden filléres hely57.5 (57.5). jullusra 59.25 (58 75) Zab tartott. DeArakkal lesz
cemberre 34 ötnyolcad (34 hétnyolcad), máinsra
Pnbarrvt okvetlen látnia kell.
37 25 (37 ötnyolcad), juliusra 35 ötnyolcad (35 ötKiss Ferenc vendégjátékára biztosítsa jegyét!
nyolcad).
Dnbarry! Dubarry!! Dubarry!!!
HETI MCSOU:
Pénteken este: Dubarry.
Szombaton délután: Aranyszőrű bárány. Ifiusági előadás.
Szombaton este: Dubarry.
Vasárnap cfélután: Dubarry. Rendes esti helyárakkal. Délutáni bérlet 12.
Vasárnap este: Dobarry.
Hétfőn este: A kis hatalmas. Kiss Ferenc vendégfelléptével. Premierbérlet 19. Rendes helyárakkal.
Kedden délután: Több mint szerelem. Filléres
helyárakkal.

BÚTOROZOTT

Bútorozott
szobát

Ügynököt déligyümölcs nagybani és
kicsínybeni eladására
keresek. Déligyümölcs
kereskedés, Mérey u.
6a.

LAKÁST

ADAS-VÉTEL

Oélmauvürorsziiitia

Hazai

cryorsan és jól kiad
illotőleg talál, ha felad egy apróhirdetést

Külőnbejáratu első
emeleti
bútorozott
szoba egy személyre
izonnal kiadó. Deák
Ferenc u. 22., Il.-ik
lépcső, ajtó 1.
Külőnbejáratu bútorozott
uccai szoba
azonnal kiadó. Deák
Ferenc u. 25 a.

legkönnyebben
el| adhat vagy vehet
ba meghirdeti a

Délmagvarország
apróhirdetései között

KÜLÖNFÉLÉK
I d e á l i s a n
mos,
fesí,

tisztit az

„ I D E Á L "
Tanulót felvesz Klivinyi füszerüzlet, Maros u. 28.

Batthyányi
»zömben.

Irodai gyakornok felvétetik, szakmát ismerők előnyben. Providentia
Biztosító,
Kárász u. 4.

beszerezhető
nagyban és kicsinyben —

Tiszta, ügyes bejárónőt felveszek. Londoni-körut 4.

u. 2.

Stefániával
¿63

D&ligyüm^cs
legelónyíiseVihen

Mérei u. 6/a Déligyümölcs«
kereskedésben.

Használt eredeti Steyer bicikli 55 pengőért eladó. Petőfi sugárul 51.

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF
Nyomatott a kiadótulajdonos
Délmagyarország
Hírlap és Nyomdavállalat Itt. könyvnyomdájába«
•felelős üzemvezető: Klein Sándor.

