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A forgalmi s ióhivatal alkalmazottal is megkapják 
a státuazkütönbösetet. 

A oigalm adóhivatal alkalmazottai nem 
rendszeres városi tisztviselők, hanem szerződé-
sei alkalmazottai a váróinak és igy a városi 
tisztviselők státuszát szabályozó kormányrende-
let rájuk nem vonatkozik. Eddig az volt a 
gyakorlat, hogy a közgyűlés a tanács javasla-
tára mindig megszavazta azokat a pótlékokat, 
segélyeket és emeléseket a forgalmistáknak is, 
amely<ket a rendszeres városi tisztviselők meg-
kaptak. 

A forgalmisták a tanácshoz intézett beadvá-
nyukban most erre a gyakorlatra hivatkoznak, 
amikor azt kérik, hogy nekik is adja meg a 
váras ast a differenciái a már megszavazni! 
haszoniiszázalikos városi pótlikon kivül, ame-
lyet a rendszeresek megkaptak a státusirende-
iet alapján. A fanács elhatározta, hogy a for-
galmisták kérelmét pártoló javaslattal terjeszti 
a közgyűlés elé. 

I I / O Q Kedd. Rám. k a i . Dam. Péter f Pro-
a* I fcUe testúns A l f r é d . Nap kel 6 óra 53 

pert kor, » y o g a i k 17 óra 35 pertkor. 
Somogyi-könyvtáir nyitva d. e. 10—l-ig, d. n. 4—7-ig. 

MnietiK! nyitva ú. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

ayítva d. e. 8—t-ig. &. H. 3—7-ig, 
A színházi előadás este fél 8 érakor fcesdödik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846X Török Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás eate 
fél 7 órakor. 

— Mikszáth Kálmán emléke. Budapestről 
jelentik: Mikszáth Kálmán emlékének meg-
örökítésére mozgalom indult meg és máris je-
lentékeny összegű adományokat ajánlottak fel. 
A moigalom elintézésére és a vele kapcsola-
tos teendők elvégzése céljából külön intéző-
bizottság slakuS és remélhetően rövid idő 
múlva Budapesten valamely alkalmas helyen 
művészi emlékmű fogja hirdetni Mikszáth Kál-
mán nagyságát. 

— Meghalt Glattfelder püspök édeaanyja. 
Budapestről jelentik: Dr. Glattfelder Qyula 
megyéspüspök édesanyja, Glattfelder Jakabná 
szül. Kovács Hermina hslfön 68 éves korftb*n 
Budapesten elaunyt. Temetése február 24 én 
délután 4 órakor leiz a Kerepesi u»i temető 
halottas házából 

— Megnagyobbodik a szegedi postaigazga-
tóság körzete. A kereskedelemügyi miniszter 
1547/1926. számú rendeletével megszüntette a 
Budapest városi és kerületi postaigasgátóságokat, 
valamint a műszaki igazgatóságot, a miskolci ki-
rendeltséget. A megszűnő szervek teendőit a mi-
niszter a debreceni műszaki felügyeiőségre és a 
pécsi, soproni és szegedi postaigazgatóságok ha-
táskörébe utalja. E szerint a szegedi postaigazgató-
ság és műszaki felügyelőség területi beosztása a 
következőképen alakul: Arad. Bács Bodrog, Bíkés, 
Csanád, Csongrád, Torontál vármegyék, jásznagy-
kunszolnok vármegyéből a tis«ai alsó járás, vala-
mint Mezőtúr és Turkeve rendesett tanácsú váro-
sok, Pestpiiissoltki3kun vármegyéből az abonyi, 
alsődabasi, dunavecsei, kalocsai, kiskőrösi, kis-
kunfélegyházai és kunszentm&iósi járások, vala-
mint Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott 
város, továbbá Cegléd, Kalccsa, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas és Nagykőrös rendezett tanácsú vá-
rosok. 

— Fabró Henrik gyorsíró emléke. Buda-
pestről jelentik: A Gyakorló G/orsirók Társa-
sági vasárnap az ország áz delegációi dísz-
termében dr. Fabró Henriinek, a neves gyors-
írónak emlékére ülést tirtott. Huszár Károly 
elnök mondott emíékbsszédet. Leleplezték az-
után Fabró emlékszobrál, amely Tóih István 
szobrászművész sikerült alkotása. Fabró mun-
kásságát éi érdemeit többen méltatták. 

— A Szegedi önkéntes Tűzoltótestület ez évi 
rendes közgyűlését, me>y egyúttal tisztújító közgyűlés 
is, folyó hó 28-án délután 3 órakor tart a meg a tűz-
oltólaktanyában, melyre a testület működő, pártoló és 
alapító tagjait ezúton hivja meg az elnökség. A köz-
gyűlést megelőzőleg választmányi ülés lesz. 

— A Kelemen—Szakáts-pörben ma hir-
detik ki a bizonyítás kiegészítés eredmé-
nyét. A Kelemen—Szikáfs-pörben a törvény-
szék Vild tanácsi elkészült a bizonyítás kiegé-
szítés határozatával. Az eredményt ma, ked-
den délelőtt 9 órakor hirdeti ki a biréság a 
törvényszék másodemeleti esküdtszéki termében. 

— GsSeta Ádám panasza. Geleia Ádám 
Neroestakács ucca 40. szám alilii lakos levelet 
irt hozzánk, amelyet nagy terjedelménél fogva, 
sajnálatunkra nem közölhetünk egész terjedel-
mében. Megható sorokban beszél a munka-
nélküliségről, arról, hogy milyen terhes és fáj-
dalmas most a munkanélküli embernek munka 
uián járni, annak is, aki egész szivvel elismeri 
a Kristiusi szavak igazságát, hogy akt nem 
dolgozik, ae egyik. Ö keresi a munkát, ba 
eredménytelenül is, kötelességből és Krisztus 
parancsára és keserveB utján szomorú tapasz-
talatokra tett szert. Eljutott a Veresács ucca 
31. ssámu házba és ott az a szivet szo-
rongató látvány tárult eléje az egyik lakál-
ban, hogy egy 36 éves öreg munkás fek-
szik beiegen, rongyokban, mellette egy 78 
éves öregasszony, szintén betegen. A két úgy-
nevezett ágy között szentkép. A két öreg fázik 
és éhezik. Elmondiák, hogy 1925 december 
havában kaptak a polgármester úrtól 50.000 
koronát, 1926 januárban 30.000 koronát, feb-
ruárban semmit lem. A férfit: Balogh Józsefet, 
a nőt: Gyári Annát senkisem segití. Látott 
astán Geleta Ádám az Árviz ucca 38. ssám 
alatt egy Kovács József nevü 82 éves embert 
éi annak 74 éves feleségét. Ezek is nagyon 
szegények, de legalább egészségesek. Azt írja 
Geleta, hogy ezekre 72000 korona egyházi 
adót vetettek ki. Geleta ast kérdi a levelében, 
miért rótták kl ezt az idót az utóbbiakra éi 
i.z előbbieket miért nem s gilik az egyházi 
adókból? Mi a kérdésre, őszintén szólva, nem 
tudunk felelni, csak leközöijük Geleta Ádám 
panaszát. 

— E őadás a Munkás-Otthonban. A Mun-
kás-0 thonban kedden este bét órakor Kola-
sovszky Lajos tart előadást „ax angol ipar ál-
alakulása* címén. 

— A Kossuth-pártköf közgyűlése. A Kossuth-
pártkör évi rendes közgyűlését vasárnap tartotta 
meg. A tagok a körhelyiségeket zsúfolásig meg-
töltötték. Az évi jelentést ifj. Börcsök János, a 
pénztári bizottság jelentését Junászka István, a 
könyvtár és leltárbizottság jelentését Magyar Jó-
zsef terjesztette elő. Ezek után következett a tiszt-
újítás. Elnökké Petrik Antalt, alelnökké Janászka 
Istvánt és Magyar Józseíd választották meg. A 
tisztikar többi tagját és a választmányt is egy-
hangúlag választotta a közgzülés. Az uj tisztikar 
nevében programot adott az elnök, melyben a 
társadalmi béke megteremtését és a külváros je-
lenlegi siralmas állapotának megváltoztatását jelöl-
ték meg olyan feladatokként, melyekért a többi 
körökkel és egyesületekkel karöltve foga folyó év-
ben dolgozni. A közgyűlés végén tagavatás volt a 
Kossuth serleggel. 

— A földbérek revíziója. A hétfői tanács-
ülésen a tanács tagjai bizalmas értekezletet 
tartottak a polgármester szobálában. Az érte* 
kezleten — értesülésünk szerint — a földbér-
revizióról volt szó. Mint ismeretei, a tanács 
szekértőül Bagáry László pénzügyi tanácsost 
kérte fel, aki hétszázötvenezer korona nipi-
dijért vállalkozott is erre a munkára. A tör-
vény hatósági bizottság tagjai közül Korom Mi-
hály vesz részt a helyizini tárgyalásokon, a ta-
nácsot pedig olykor-olykor dr. Turóciy Mihály 
tiszti főügyész fogja képviselni. 

— Ausztria kisiolgáititott egy uisorával 
vádolt bankárt. BudipestTöl jelentik : Nibány 
évvel ezelőtt uzsora miatt feljelentést te<tek Zol-
tán Béni Podmaniczky uccai bankár ellen, akit 
azzil vádoltik, hogy egy kereskedőnek túlsá-
gosan magas ksmatláb mellett adott kölcsönö-
ket. Az ügyben már többször ki volt tűzve a 
tárgyalás, de tanuk meg nem jelenése miatt azt 
mindig el kellett hilasztani. A legutóbbi idézés 
azzal érkezett viisza, hogy Zoltán Béni Auszt-
riába költözött és Bécsben tartózkodik. Meg-
indították ellene a kiadatási eljárást, ami sikerre 
is vezetett és Zoltán Bénit vasárnap sz oiztrák 
csendőrök Hegyeshalomnál átadták a magyar 
határrendőröknek. Az uzsorával vádolt bankárt 
Budapestre hozták és itt ügyében néhány nap 
múlva megtartják a főtárgyalást. 

— A klinikák és a kórházak ápolási dij i. 
A népjóléti miniszter értesítette a város ható-
ságát, hogy a klinikák és a közkórházak napi 
ápolási diját ismét megállapította. A miniszter 
rendelete szerint a klinikák ápolási dija 44, a 
kórházaké 50 ezer korona. 

— A sérelmesen elbocsátott köz- és magán-
tisztviselők, katonák mozgalma. A sérelmesen 
elbocsátottak Budapesten ütést tartottak és elha-
tározták, hogy ügyeiket békés elintézés végett ma-
guk fogják targyalni. Tudják ugyanis, hogy hábo-
rús; forradalmi és egyéb történelmi nevezetességű 
mozgalmak sok olyan intézkedésre szolgáltattak 
alkalmat, amelyek a gyors elintézés miatt nem 
voltak mindig teljesen szabályszerűek. Ezeket az 
intézkedéseket az egyes felsőbbségek teljes meg-
értéssel reparálni iparkodnak. A Szeged, Hőd-
mezővásárhely, Orosháza, Makó, Békéscsaba, Cson-

I grád, Szentes és a közbeeső területeken lakók ér-
dekében felkérték Tranger Károly igazgatót (Sze-
ged, Boldogasszony sugárut 35), hogy gyűjtse az 
adatokat és a budapesti központ felülvizsgálata 
alá terjessze. Akár személyesen, akár Írásban for-
dulhatnak tehát hozzá az érdekelt menekültek, 
B-iistások, nyugdijasok minden kategóriából. A 
magántisztviselők és katonák is beleértetnek. 

x ü j Daleroae tánctanfolyam. Killay 
Lilty oki. tánctanárnő, tánc művésznő, dr. Bárá-
nyi János zeneiskolájában Dalcro'e tanfolyamot 
nvit. Jelentkezni a zeneiskola irodájában (SzL 
Mihály ucca 7, I) lehet február 28 ig d. u. 4—5 
között. Külön gyermek (4 éves kortól), felnőtt 
és asszony kurzusok. 

— Kihallgatták a vásárhelyi Futura le-
tartóztatott igazgatóit. A vásárhelyi Falura 
letartóztatott két igazgatóját, Nagy Mihályt és 
Mihály Sándort két napon át, vasárnap és 
hétfőn hal'gatta ki a vizsgálóbíró. A kihallga-
tás eredményéről természetesen nincs mó-
dunkban tudósítást közölni. A let irtóztatót tik 
vizsgálati fogiágban maradtak. 

— Kijavítják a város régi szinházi bútorait. 
A kulturtanácsnok javaslatára elhatározta a tanács, 
hogy kijavíttatja azokat a színházban lévő búto-
rokat, amelyek még a nyolcvanas évekből szár-
maznak és amelyeken nagyon mély nyomokat 
hagytak az elmúlt viharos évtizedek. A bútorok 
javitására tizmilliő koronát utalt ki a tanács. 
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ELŐFIZETŐINK 
NYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZA-
LÉK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK 
Kérjen árajánlatot! Délmagyarország Hírlap- és 
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-ut 1. Tel. 16-34 

TeletoB i 
Irodai 2-58. BELWáHOSi ü U Z i Telefon: 

Pénztári 5-82. Telefonit—85. KORZO mozi Teleion 11—85. 

Februér 23., 24-én, kedden és szerdán I 
Nagy revü film I Végig i i Jnee felvételek! 

Február 23., 24. és 25-én, kedden, szerdán és csütörtökön a 

RUDOLF VALEHTINŐ 1 
BON JOUR. PARIS A z ö r d ö g I 
_ m c i v r r t n c n i n i c * r-.. . U ICT IUH I i r T T C ffi , . _ . . a CASINO DE PÁRIS nagy revüje 6 felv. Főszerepben: MISTINÜUETTE. 

Azonkívül: Maharadzsa szerelme. Dráma 5 felv.-ban. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

Szerelmi regény 9 felvonásban. — Azonkívül: 

Kalozok és egyéb csirkefogók. 2
bu£n

k
á3ban 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 


