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sem én, sem a mögöttem álló politikai párt semmi
körülmények közölt sem akart tovább pozíciójában látni.
— Hogy azok az események akkor is megtörténhettek, amikor ö vezette a rendőrséget, helyesebben folytatódhattak, azt Bottka erélytelenségének tulajdonítom, amit azonban annak kell betudnom, hogy esetleges intézkedéseiben terrorizálták, vagy az akkori kecskeméti viszonyokat nem
ismerte.
— Egyébként Kecskeméten sokkal jobban tudják azt, hogy kik voltak a rablók és a gyilkosok,
mint bárki a csendőrkerület ügyészei közül, de
egy pillanatig sem gondol senki sem Bottkára.
— Ki kell jelentenem, hogy az általam beadott
feljelentésekben Bottka neve egyáltalán nem szerepel. Abból egy szó sem igaz, hogy dr. Bottka
Sándor a kecskeméti gyilkosságok rendezői közé
tartozott volna, mert, hogy kik voltak a rendezők, azt szintén jól tudják Kecskeméten.
Végül dr. Bottka Sándor a Szeged munkatáriának kijelentette, hogy egyetlen
kívánsága
van: minél előbb a bíróság elé állani.
A bírói eljárást pedig le fogják folytatni a
főkapitány ellen, de senkiiem kéri számon a
Héjjas Ivánoktól és Francia Kiss Mihályoktól
64 magyar ember éleiét.
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A kultusztárca költségvetése.
(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.)
Megjelent a kultusztárca részletes költségvetése,
amelyből kitűnik, bogy a magyar kultúra is
szegény sorba került. Feltűnő, hogy a kultuszminisztériumban is sokkal több a magasrangu
tisztviselő, mint volt békében a teljes határu
Magyarországon, két államtitkár belyett ma
három államtitkár és két helyettes államtitkár
van. Békében csak nyolc volt, ma tizenhét a
miniszteri tanácsosok száma, tizennégy osztálytanácsos volt a békében, ma busz van.
Az egyetemek költségvetése a következő :
A budopesti Pázmány
Péter-tudományegyetem
összes kiadásai 4,291.350 koronával vannak
előirányozva, szemben a békebeli hárommilliós
előirányzattal. Nevezetes, hogy itt a személyi
kiadások növekedtek meg lényegesen.
A szegedi Ferenc József- tudományegyetem
kiadásai összesen 1,313.360 koronára rúgnak és
ennél az egyetemnél egymillió deficit van előirányozva.
A debreceni Tisza István-egyetem*
kiadása
2,446000 korona, a bevétel 370 000 korona, a
deficit tehát meghaladja a kétmillió koronát.
A deficitnek ez a nagysága onnan van, hogy
ez az egyetem kapja a legnagyobb beruházást
és pedig egymillió koronát orvoskari építkezésekre.
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A városi alkalmazottak
egy havi fizetésüket kapták meg újévi segély cimén.
Szeged, január 7. (Saját
tudósítónktól.) A
szegedi városházán — mint annak idején beszámoltunk róla
mély elkeseredést váltott ki az a
körülmény, hogy az alkalmazottak sem karácsonyra, sem újévre nem kaptak egy fillér segélyt,
vagy előleget sem, pedig az ünnepek előtt reményt keltő ígéretek röppentek szét Budapestről.
Mivel pedig az ember, különösen a tisztviselőember lelkéből ezer csalódás sem tudja kiölni a reményre való hajlamosságot, mindenki készpénznek
véve az ígéreteket, jó előre elköltötte a beígért segélyt. Az elköltésre kínálkozott elég alkalom bőven, hiszen olyan kevés a fizetés és olyan szép
ünnep a karácsony. Jézuska fenyőfái alá pedig
illik egyszer már odarakni valamit, egy pár cipőt,
egy kalapot, vagy csak egy pár egész harisnyát
is. A boltosok pedig hiteleznek már is: igy a
készpénznek vett ígéretek reális értékesítése nem
ütközött gazdasági akadályokba.
Azután elmúlt a karácsony és elmúlt az újesztendő is és megjött — a csalódás. A város alkalmazottai nem kaptak egy fillért sem, rendes fizetésüket pedig felemésztették a karácsonyra csinált
adósságok. A helyzet igy kétségbeejtővé vált.
Számtalan tisztviselőcsalád maradt pénz nélkül
az újesztendő első napjaiban és fogalma sem volt
senkinek sem arról, hogyan vergődhetik át az
esztendő és a tél legkeservesebb hónapján. A polgármester eleinte hallani sem akart arról, hogy a
város egyéni akcióval adjon rendkívüli segélyt alkalmazottainak. Hiába hivatkoztak a megszorult
tisztviselők Debrecen és Kecskemét városok példájára, ahol nem törődve a kormány merevségé
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perckor, nyugszik 4 óra 26 perckor.
Időprognózis:
Változékony, túlnyomóan száraz és
hidegebb idő.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
ikossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szillérí-sugárut 11.

A német birodalmi gyűlés uj elnöke.
Berlin, január 7. A birodalmi gyűlés elnökének választása során 793 képviselő közül
447 szavazott Lőbe szociáldemokratára, 231
Wallraff német nemzeti pártira, 112 szavazatot
kapott Kardoff német néppárti képviselő. A
szavazatok eredményének összeszámlálása után
a korelnök Lőbét elnöknek jelentette ki. Lőbe
elfogadta a megválasztást.

I Telmányi-Filharmonikus

Meinl Gyula r. t.

A könyvvivőség — ugy látszik — előre értesült
a tanács határozatáról, mert szerdán reggel nyolc
órakor — a tanács csak tízkor ült össze — minden tisztviselő asztalán ott volt a fizetési jegyzék
és igy kedves meglepetéssel szolgált.
Az arcok egyszerre földerültek, a rossz kedv egy
pillanat alatt elröpült és mindenki boldogan ment
féltizenkettőkor a főpénztárba, ahol levonás nélkül
megkapta még egyszer teljes havi fizetését, amelynek annyi helye van, hogy felsorolni is rettenetes.
De legalább egy fél napig boldog volt mindenki
a városházán.
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A pécsi Erzsébet egyetem
összes kiadása
2,980.000, bevétele 450.000 korona, a beruházás itt 750.000 korona épületek átalakítására.
A közgazdasági
egyetemre
Budapesten az
állam körülbeiül 200.000 koronát fizet rá, a
Vámháboru
József- műegyetemre 800.000 koronát.
Művészi
célok támogatása cimen a kultuszminisztérium • Németország és Franciaország közt.
összesen nem egész másfélmillió koronát szá- jj Berlin, január 7. A német kormány tegnap
mol el.
este válaszolt az ántánt jegyzékére. Erélyesen
A rovatban ilyen összegek szerepelnek: Kép- tiltakozik a kiürítés elhalasztása ellen, követeli,
zőmüvészeli célokra, vásárlásokra és támoga- hogy közöljék vele a katonai ellenőrző-bizotttásokra 36.750, iparművészeti támogatásra, vá- ság jelentését teljes szövegében. A franciákkal
sárlásra 10.000, zeneművészeti célokra 13.530, a kereskedelmi tárgyalásokat megszakították és
színművészeti célokra, beleértve az állami szín- január 10 én vámháboru kezdődik meg a néházak örökös tagjainsk és nyugdíjintézetének metek és a franciák
kőzött.
szánt 100 000 K át, összesen 115.580,
— Három n a g y iró emlékét ünnepli
hangverseny
B o i s o d m e g y e . Miskolcról jelentik: Ai újév
január 13.,
folyamán Borsod-, Qömör- egyesitett vár|
Tisza-szálló. Jegyek Harmóniánál.
megyék közönsége három országos nevfl Írónak emlékét fogja megünnepelni, január 15-én
lesz 50 esztendős évfordulója annak, bogy a
putnoki születésü Tóth Edének a Falu rossza
cimü színmüve szinrekerült. Január végén díszelőadás keretében ülik meg Miskolcon Tóth
Látta-e már azt az isteni nyu- Ede emlékét. A másik ünnepet Gvaddnyi József
godtságot, amellyel a török és gróf, a lovas gemrilis emlékének szentelik.
lesz 200 éve annak, hogy a Peleskei
az arabs az élet viszontagsá- Most
nótárius szerzője megszületett. Az évforduló algait viseli ? Ezt nagyrészt az kalmából szobrot is emelnek Qvadányinak.
erős,
hamisítatlan
babkávé Lévay József költőnek szól a harmadik ünnep,
bőséges fogyasztásának kö- akinek most van 100 éves születési évfordulója.
szönheti. Cselekedjék hasonló- A vármegye közönsége ez alkalomból díszközgyűlést tart.
képen !
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vel, a hatóságok megszavazták és ki is osztották
a beigért segélyeket, a polgármester mindenáron
beakarta várni a kormány intézkedéseit.
A helyzet azonban egyre súlyosabb lett. A tisztviselők kedvetlenül jártak el hivatalaikba, a súlyos
anyagi gondok megöltek minden munkakedvet,
minden ambíciót. Végre a polgármester is meggyőződött a sürgős segítség szükségességéről, a
főszámvevővel és a pénzügyi szenátorral folytatott
bizalmas megbeszélések eredményeként szerdán
kora délelőtt rendkívüli ülésre hívta össze a tanács tagjait. A tanács egyhangúlag elhatározta,
hogy a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében minden városi alkalmazott számára egy havi
fizetésének megfelelő rendkívüli segélyt utal ki.
Kimondta a tanács azt is, hogy abban az esetben, ha a közgyűlés határozatát a belügyminiszter
nem hagyná jóvá, a kiutalt rendkívüli segélyeket
fizetési előlegként kezeli és a lehető legapróbb
részletekben vonja le majd a fizetésekből.

— Engedélyezték a felvidéki m a g y a r közm ű v e l ő d é s i e g y e s ü l e t e t . Eperjesről jelentik:
A prágai kormánynak Szlovenszkó területére

kinevezett teljhatalmú minisztere a sárosi és
szepesi zsupánokkal egyetértve betil'otta a Felvidéken alakult magyar közművelődési egyesület működését. A cseh közigazgatási biróság
a napokban dön'ött ebben az ügyben, megsemmisítette a miniszter betiltó rendeletét és
kimondo ta, hogy a nevezett szövetség, mint
tisztán kulturális egyesület, továbbra is folytathatja működését. A döntés következtében a
szövetség nagyszámú tagjai a napokban megtartották a szövetség legújabb rendkívüli közgyűlését.
— P u r j c s z L a j o s az éjjel hirtelen m e g h a l t .
Budapestről jelentik: A halál ma éjjel váratlanul kiragadta családi köréből Parjesz Lajost,
a Világ főszerkesztőjét, a modern újságírás
egyik jelentős alakját. Hirtelen halála vesztesége a magyar közéletnek, amelynek két évtizedig egyik hivatott, képzett, harcos tényezője
vo:t. Purjesz Lajos, aki a közelmúltban rövid
egymásutánban báromszor esett át tüdőgyulladáson, kedden este még igen jól érezte magát.
Családi
körben vacsorázott. Vacsora után
unoki öccsével, feleségével és fia nevelőjével
kártyázgatott. Féltizenkettő felé kezdte magát
rosszul érezni. Panaszkodott, hogy a háta fázik, a balkjrján pedig bizsergést érzett. Rövidesen kiverte a verejték, mire hőmérőt kért.
Láza azonban nem volt. A hőmérő első alkalommal 36.8 fokot, pár perccel később 36.4-et
mutatott. Erre ijedten felkiáltott, hogy ez a
halál. Egyszerre a szivéhez kapott, hátraroskadt és meghalt. A gyorsan megjelent orvosok
már csak a beállott halált konstatálhatták. A
magyar ujságirótársadalom tagjai őszinte részvéttel állják körül Purjesz Lajos ravatalát és
részt kérnek a fájdalomból, amely halálával
özvegyét, árva kisfiát, bátyját, Purjesz Jánost,
Szentes város ügyészét és két unokaöccsét,
dr. Purjesz Imre ny. miniszteri osztálytanácsost
és dr. Purjesz Bélát, a szegedi egyetem magántanárát érte.
— Dr. Kiss Menyhért közkórházi megbízatásaA polgármester hivatalosan megbízta dr. Kiss Menyhért
tb. közkórházi főorvost a közkórház nőgyógyász rendelö•rvosi teendőinek elvégzésével. Dr. Kiss Menyhért
ezeket a teendőket egyébként 192o óta megbízatás nélkül látta el.
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rbe adom emeletes házamat,
Bémelyben
bérlőnek módjában van elhelyezni a földszinten bármilyen ipartelepet, műhelyt, emeleten négy,
esetleg 2—2 szobás lakást kap. Viz, villany, gáz, szabad jószágtartás, kert, az egísz ház
legbij y j é
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