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Csökkent a posta helyi levél és
a teiefon-interurbán forgalma.
SZEGED, január 4.
(Saiát tudósítónktól.)

Szeged, K-;2 január 5.

Tovább taktikázik a polgármester ur.
— A tápéi f ö l d e k . —
SZEGED január 4.

A tápéi földek ügyében a ma regKöztudomású, hogy az uj év al- geli lapokban ujbal három nyilatkokalmából többek között az a nem zat jelent meg, amelyek közül a főéppen kellemes meglepetés ért ben- ügyészéül nem kell foglalkoznom,
nünket, hogy a m. kir. posta díj- mert csupa ismert dolgokat mondott
szabásait az egész vonalon lényege- el, amelyeknek idevonatkozó részét
sen felemelték. A tarifa felemelése keddi cikkemben talán világosabban
természetesen máris érezteti hatását ki is fejtettem.
és pedig különösen a levél-és interAnnál inkább foglalkoznom kell a
urbán-telefon-forgalom.
polgármester ur nyilatkozatával, akiMegfigyeléseink és a be-zerzett in- vel szemben a taktikázásnak különformációk alapján most arról szá- ben nem túlságosan súlyos szemremolunk be, hogy a pestának külö- hányását most már sokkal indokolnösen azok a kliensei, akik a for- tabban keli alkalmaznom, meri ma
galom emeléséhez lényegesen hozzá- reggeli nyi'atkozatának most már
járultak, mindent elkövetnek hogy a semmi egyéb célja nincs és nem is
lulmagas tarifával járó kiadásaíkajt lehel, mint az, hogy a Város iparoredukálják, illetve rezsijüket . csök- sait és kereskedőit, akik a jól felkentsék. Elsősorban is igen sokan fogott közerdek, de saját érdekükben
vannak, akik helyi forgalmi levelezé- is indítványom mellé sorakoztak,
süket a posta megketülésével bo- ettől az állásfoglalástól eltántorítsa.
nyo'itják le, miáltal levelenként 2— Mig ő és a város vezetősége mind
2 50
koronát
takarítanak
meg. ezideig teljesen és a leghatározottabSzeged két legnagyobb pénzintézete: ban elzárkózott az elől a vitathatlan
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár morális kötelezettség elől, t w y az
és a Szegedi Kereskedelmi és Ipar- annyira fontos és sürgős építkezésebank egyenként jóval több mint 100 ket a város megkezdje és elősegítse,
levelet intéznek naponta a helyi most egyszerre egy egész sor építklienseikhez Ezek postaköltsége igen kezés megkezdését ígéri 20 millió
magasra rúgna és ezért most avval korona értékben. Megállapítom : csak
kísérleteznek, hogy a helyi forgalmú azért, hogy az iparos- és kereskedőleveleiket kézbesítő-könyvvel, tehát i érdekeltséget ezekkel az ígéretekkel
a posta megkerülésével juttassák a ! a tápéi földek eladása mellett való
megváltoztatására
címzettekhez.
! állásfoglalásának
bírja.
A telefon, de különösen az inter- i
Kérdem azonban a p ilgármester
urbán forgalomban lényeges csök- ;
kenés állóit be A teUfonkezelőség urat, hogy miképpen aktija ö ezt a
szerint ugyan csak kismérvű csök- j 20 millió koronát előteremteni akkor,
kenés ven, de ezzel szemben min- | amikor hetek óta olvassuk, hogy a
denki, aki interurbán beszélgetése- város pénztári forgslmát pénzhiány
ket kénytelen folytatni tapasztalhatja, miatt nem tudja lebonyolítani és
hogy a kapcsolás bármely időpont- hogy ebből a célból kénytelen volt
ban jóval rövidebb időn belül tör- az utolsó időben ugy a közélelmeténik, mim ezelöit. Különösen a zési hivatal, mint a saját pénziára
.sürgős" (dringend) beszélgetések részére a Szeged-Csongráditól mileliminálhatók. Mig ugyanis eddig liókat kölcsönkérni? Arra gondol-e
egy reggel 8 órakor felhívott állo- a polgármester ur, hogy a várost
más sokszor csak a késő esli órák- 80 centimes pénzben telvett kblmeg, melyeket
ban jelentkezeit, addig a mostani csönökKel terhel,
forgal.m melleit mindenki megvan azután amikor paüzünk értéke legelégedve a kapc olás gyorsaságával. alább lizszere^ére emelkedett, (amiEnnek oka természetesen szin'én az, nek, ha országunk fenmarad-Ssában
hogy mindenki redukálja az inter- vetett hitünk nem csal, be ktll köurbán beszelgetéseket. A Kereske- vetkeznie) a tízszeresen megjavult
delmi Banknak például naponta 50 pénzben kelljen visszafizetnie. Mindilyen beizélgeiése volt, melyeknek erre bátor vagyok a polgármester
számát a tarifa felemelése óta 20-ra urnák már most azt a választ adni,
hogy ez az a sajnos „természetszerű
csökkentették.
gondolatvilág", amelyben ő forog, ő,
Mindezekkel szemben meg van aki a világot csak kisgazdaszempontmégis a valószínűség arra, hogy a ból nézi és aki az ipar és kereskeközönség: a m. kir. posta kliensei delem iránt tulkevés fogékonysággal
be fogják adni derekukat, mert a bír. És ennek a gondolatvilágnak
postát nélkülözni mégis csak bajos. bátran ellenszegezem a kereskedők
*
és iparosok gondolatvilágát, akik
egyszerűen bűnnek tartják azt az
Itt említjük meg azt is, hogy a eljárást, hogy ma 80 centimes pénzbe
szegedi katonai körletparancsnokság fektessünk
be
nagy összegeket,
jy telefonvonalát visszaadta a pos- melyeknek minden egyes koronáját
legalább is a tízszeresével kell annak
nak, ami szintén hozzájárul ahhoz, idején visszafizetnünk.
hogy a forgalmat könnyebben és
Arra hivatkozik a polgármester ur,
' gyorsabban bonyolilsák le.
hogy a kisgazdák maguk sem pártolják annak a néhány ezer holdnak
az eladását. Ezen t. i. nem csodálkozhatik senkisem, aki a viszonyokat
ismeri. Tudvalevő, hogy a kisgazdák
(miután a tanács nagy erőfeszítéssel
VÉGRE — TALÁN ÖYÖZ A a műit évben végre mégis kényleien
BELÁTÁS!? Az Uj Lap írja: A
kisgazdapártban legutóbb mozgalom
indult meg az egységes párt érdekében. Mosl már azok is támogatni
kívánják a r egységes pártot, íkik
nemrég még ellenezték. Ez a han»
gulat változás annak felismerésére
vezethető vi«*z3, hogy ez egyre erCsebben szervezkedő bzociáldeirokratákka! szembín a gazda és a p j | gári társadilomnak is szervezkednie
kell.
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SzékelyvérT

volt a neve'séges 20—30 koronás
béreket az ö'szörösre felemelni) még
most is nevetségesen csekély 120— 150,
legfeljebb 180 koronás béreket fizetnek a régebben kiadott földekért.
Miután ezek a földek az összes földeknek tulnagy részét képezik, ennél
kedvezőbb helyzetet a kisgazdák
maguknak bizony nem kívánhatnak.
De hogy miért nem foglalkozik a
tanács a polgármes'er úrral az élén,
a közgyűlésen általunk felvetett azzal
az eszmével, hogy ezeket a nevetséges
béreVet még további ötszörösre fel
kell emelni (amit pedig a polgármester u r a kftzgyülé-en kimondottan
meg is igért), erre a válasz c<ak az
lehet, hogy a polgármester ur a város
összes másfoglalkczásu polgáraival
szemben még az ilyen legeseké yebb
igazságos tehertől is meg akarja
kímélni a maga dédelgetett kisgazdáit.
Bokor helyettes polgármester ur
nyilatkozatára csak ar.nyit, hogy
amint ezt tegnapelőtti cikkemben
már hangsúlyoztam, nemcsak hogy
elódázni nem szabad a kérdést a
„földbirtokrende?és" ügyének stádiuma miatt, hanem annál inkább
dűlőre kell azt vinni a város közgyűlésén, mert most már az e'őtt a
helyzet előtt ál unk, hogy a bérlők
és kisgazdák igénylik a földet, s
igy majdnem kétségtelen, hogy - ezt
az igényüket a földreform törvény
szellemében tekintetbe is fogják
venni. Igy feltétlenül helyesebb és
szebb is volna, ha a város önként
átengedi a földeket azoknak a kisgazdáknak, akik örökáron földhöz
akarnak jutni, mert hiszen mindkét
esetben: akár önként engedi át,
akár ÍZ OFB juttatja nekik, a mai
teljes becsár fizetendő.
Megszavaztatni pedig azt, hogy a
város elvileg nem ad el fö'det, azért
fölösl.ges, mert indítványom első
pontja ezt tartalmazza.
Wimmer Fülöp.

BeBvárosi Mozi
Szerdán és csütörtökön, 2 napig

SZEGED, január 4

Többizben hírt adott a Szeged
azokról a mozgalmakról, melyek a
szegedi református egyházban Bereczk Sándor tulálával megüiesedett
lelkészi ái : ás betöltését megelőzték.
Megirtuk, hogy a presbitérium nagy
többsége hetei Bakó László meghívása mel'ett fogla t állást, aki a
fiatal lelkészi kar egyik reprezentáns
alakja.
Tegnap délután ebben az ügyben
ülést tartott a presbitérium, melyen
dr. Széli Gyula főgondnok és Demjén István h. lelkész elnököltek. Papp
Ferenc presbiter, tűzoltó-főparancsnok az ülés megnyitása után szólásra emelkideti és elmondta, hogy
a lelkészi állásra Bakó Lászlót kívánják meghívni, amit a többség
élénk helyesléssel fogadott. Dr. Széli
Gyula főgondnok ezután Balthazár
Dezső, Ravasz László és több egyházi előkelőség igen meleghangú
ajánló levelét olvasta fel, melyek
után Szijjdrtó Albert p esbiter felszólalásában Bakó meghívása ellen
foglalt állást. A felszólalás nem érte
váratlanul a presbi éiiumot, mert
ismeretes volt néhány egyháztanácsnok vezelése alatt álló töredéknek
külön pártállása. A szavizás azonban természetesen mégis csak a várt
eredménnyel járt, amennyiben 18
szavazattal 5 ellenében amellett foglaltak állást, hogy a presbitérium
Bakó Lászlót meghívja a lelkészi
állásra.
Az egyházi törvények értelmében
a tegnapi határozatot helybenhagyás
vdgett még e hóban a hivek elé terjesztik és értesüléjunk tztrint meddő
marad minden ellenpropaganda és
Bakó Lás.ló már rrost a szegedi
református egyház lelkészének te!
kinihftő.
T

KACAGO-EST
alkalmára
pompás férfi és nöi

JELMEZEK
k a p h a t ó k kölcsön
a színháznál.

111. R É S Z E , Verne Gyula híres
magyar tárgyú regénye a filmen.
Egy magyar szabadsághős története
Olaszországon.
Franciaországon és
Afrikán keresztül.
Főszereplő:

R O N O n n t D

JOUBÉ,

a „J'accuse" főszereptője.
Az ei8z5 részek ö s s z e f o g l a l v a
szintén lithatók.
Azonkivül:

Az asszony verve jó.
Kitűnő vígjáték 2 felvonásban.

PlfTtfÉ

fél

IflKFIDÓ.

"""ELŐADÁSOK KEZDETE:

5, 6, fél 8 és 9 órakor.

Pénteken és szombaton
p k i s c i c c h
D e n n o c c
„A stambuli szűz" főszereplőjével:

Áz u t c a leánya.

Társadalmi dráma 7 felvban. Azonkívül:

A soproni népszavazás

kor. dekája a gyapjufonálnak
kézi kötéshez

Rövidáruház

Bakó László meghívása mellett
szavazott a református
presbitérium többsége.

.

KossuthLajos-sugárutl.

Érdeklődni délelőtt 10—I és délután
3—5 óráig lehet a titkári irodában.
Telefon 690.

Vegye tudomásul,
hogy a legolcsóbb

alkalmi ajándék
képes és mesekönyvek, ifjúsági iratok,
szépirodalmi, szak- és zenemüvek, díszlevélpapírok, képeslap és emlékkönyvek,
irodai és rajzszerek

legolcsóbban beszerezhetők S
K O V Á C S
H R N R I K
könyv- és papirkereskedésében

Kölcsey-utca 4

1306 Telefon 10—46.

KIKBŐL FOG ÁLDANI AZ EGYSÉGES PÁRT? A Virradat írja:
Általában ugy tudják, hogy Bethlen
miniszterelnök ujabb terve szerint az
egységes párt csak a hátralévő alkotmányjogi javaslatok elintézésére jönne
létre, mig a végleges formája a választásokon alakulna meg. Az egységes párt hívei ugyanazokra az
elemekre számítanak, mint eddig. Az
uj alakulásban! eszerint a kisgazdákon
kivül a disszidensek, Huszár-csoport
és a parlamenten kivül álló középpárt
venne részt. Ebben az esetben a
Haller-csoport kivül maradna, de a
kormányt lámogniná. Ha a nagyatádi Szabó-csoport a többségi alakulat ellen döntene, a Hiller-csoporttal helyettesitik Ez a csoportosulás
a kormányban is megfelelő változást
vonna maga után.

