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fácip& a védetem 
esS , kd és sár e£Cett. 

KIoíz szenátor lemondott mindenről 
és öngyilkosságot kísérelt meg a tébolydában 

Páris, december 13. A francia közvélemény egy-
*<e nagyobb érdeklődéssel fordul a malmaisoni 
tébolydáha internált és többrendbeli csalással 
csekkhamísitással vádolt KIo te volt pénzügymi-
niszter és szenátor botránya felé. Klotz tegnap 
inként lemondott szenátori tisztéről.' A szená-
flus hivatalosan csak ma délután veszi tudomá-
uul a. lemondást, egyidejűleg elrendelik Klotz le-
iartöztatását. Klotz egyidejűleg lemondott vala-

mennyi politikai alakulatban viselt tisztségéről, 
tartalékos tiszti rangjáról és kilépett az ügyvédi 
kamarából. 

Malmaisoni jelentések szerint a tébolydában a 
teljesen lesújtott szenátor többször öngyilkossá-
got akart elkövetni és az ápolóknak egész éjsza-
kán át küzdeniük Kellett vele, hogy ebben meggá-

j tolják. Egy volt miniszter kijelentése szerint 
I Klotz összes tartozása 15 milliónyi frank. 

fHo^ig'Kong, a 37-es rab csak felnőtteknek hétfőn és kedden 
a K o r z ó M o z i b a n . 

A Valéria-téren összeégett egy öregasszony 
Melegedni akart a bádogkályhánál és lángol fogolt a ruhája 

, ?A Délmagyarország munkatársától.) özv. 

Vida Pálné Arviz-uccai lakos a Valéria-téri 
illemhelynek volt a gondnoknője. Az idős, 
öregasszony évek óta ott morzsolta le csenábcn 
életét, csütörtök reggel azután mentők jelen-
tek meg a kis házikó előtt. özv. Vida Pálnc 
összeégett. Apró kis >rajkályhában* faszén-
nel tüzelt, hogy védekezzék a hideg ellen. A 
faszenet kőolajjal öntötte le, majd gyújtóval 
élesztgette a tüzet. Eközben történt, hogy az 
öregasszony ruhája tüzel fogott, özv. Vida ! 

Pál'né megpróbálta a lángokat eloltani, ké-
sőbb azonban, amikor a lángok mindjobban 

elhatalmasodtak, kifutott a házikóból és segít-
ségért kiáltozott. 

A téren járókelők segítségére is siettek'. A 
közeli házakból pokrócokat hoztak és azok 
segítségével sikerült is a tüzet eloltani. A ki-
hívott mentők azonnal beszállították a köz-
kórházba, ahol megállapították, hogy alsóles-
tén életveszélyes sérüléseket szenvedett, özv. 

Vida Pálné kihallgatása alkalmával elmondotta, 
hogy a szerencsétlenségért kizárólag őt ter-
heli a felelősség. Vigyázatlan volt és igy tör-
tént, hogy ruhája tüzet fogott. 

Heivenöiméíeres állóviszi 
us&odáí k e l l épiieni S z e g e d e n 

Jt város adfa a telKet és a Jtutai, ax OJT építi fel a medencét 
és tribünt 

(A Délmagyarország munkatársától.') Klc-
belsberg Kunó kultuszminisztertől terjedelmes 
leirat érkezett csütörtökön a polgármesterhez. 
A kultuszminiszter ebben a leiratában az 1921. 
évi LIII. t.-c. 5. §-ára való hivatkozással álló. 
vizi uszoda létesítésére hivja fel a város kö-
zönségét. Ez a törvény ugyanis kötelezőiig irja 
elő a városokban az uszodák létesítését. A mi-
niszter felszólítja tehát a várost, hogy abban 
az esetben, ha saját tulajdonában nem volna 
az uszoda céljainak megfelelő ingatlana, akkor 
vásároljon egy telket a város belterületén leg-
alább 45 méter széleset és 75 méter hosszút és 
azt adja át az Országos Testnevelési Tanács-
nak uszoda építésére. 

A. miniszter leiratához mellékelte Hajós 
Alfrédnak az OTT-hoz intézett jelentését. Ha-
jós Alfréd a nyáron Szegeden járt és itt sorra 
megvizsgált minden olyan helyet, amely al-
kalmasnak látszott az uszoda céljaira. Jelen-
tésében megállapítja, hogy a rókusi tő erre a 
célra nem alkalmas, mert környezete igen el-
hanyagolt, a környékbeli házak szennyvize 
Viclefolyik a lóba és annak vizét igy megfertőzi. 
A közvágóhíd melletti tó még kevésbé alkal-
mas. A szeszgyár telkét Hajós Alfréd szintén 
:nem találta megtelelőnek, mert a telek nagyon 
"oély fekvésit, a talajvíz gyakran felakad rajta. 

Ezekkel szemben igen alkalmasnak találta a 
város negyven méter széles és hatvan méter 
hosszú Kossuth Lajos-sugáruli telkét, amelyhez 
a szomszédos magántelkekből lehetne megfe-
lelő darabokat vásárolni, hogy elérje a tör-
"ényben meghatározott nacyságot. 

A tanács már csütörtökön foglalkozóit a 
kultuszminibzler leiratával és megbízta dr Szabó 
Géza kulturianácsnokot, hogy a Szege; ! '-"szó 

Egyesület és a Vasutasok Sportegyesü-
letének képviselőivel tárgyalja le ezt a 
kérdést, vizsgálja meg a dohánygyár melletti 
üres telket, vájjon alkalmas volna-e a miniszter 
által megjelölt célra és meg lehetne-e ugy ol-
dani a kérdést, hogy itt ugyanakkor uj sport-
telepet kapjon a Vasutasok Sportegyesület? is. 
Ha ez a telek nem bizonyul alkalmasnak, ak-
kor a város a nagykörúton belül keres meg-
felelő telket az uszoda számára. 

A kultuszminiszter azt is közölte a várossal, 
hogy az uszoda építésének költsége az Orszá-
gos Testnevelési Tanácsot terheli, a városnak 

csak telekről kell gondoskodnia és a telken 
artézi kutat kell fúratnia hogy az uszodának 
mindig friss vize legyen. A medencét, a tribünt 
és a többi szükséges épületet az OTT építteti 
fel. 

Péntek. Róm. kath. Nikáz vt. 
A f i i / M ' Protestáns Szilárdka. Kap kél 7 
óra 40 perckor, nyugszik 4 óra 9 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10-1-ig, dél-
után 4—7-íg. A muzeum nyitva délelőtt fél 10-tol 
1 óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi «¡gvetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—1-iR, d. u. 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 12. (Tel. 
tanak: Leínzinger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván L„ Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(Tel 846.) Nyilasy Ágoston, Szilién sugárut 11. 
(Tel' 109S.) Salgő Péter, Mátyás-tér 4. (Tel. 296.) 
Temesváry József, Dugonics-tér 12. (Tel. 793.) Za-
lwr örökösök, Valéria-tér 1. (Tel. 695.) 

— Szaleíj hldüg Idő. A Meteorológiai Iulczel je-
lentése: Hazánk keleti részein a meleg déli lég-
áramlás még tart, nyugatról azonban már a hi-
degebb hátoldali északi szelek éreztstik hatásu-
kat. A hőmérséklet tegnap is még általában szo-
katlanul magas volt. Igy Egerben a maximum 
12 fok Celsiusra emelkedett. Budapesten délben 
a hőmérséklet 6 fok Celsius volt. Jóslat: Válto-
zékony, szeles, hideg idő havazással. 

— Teljes ülés a kamarában. A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara pénteken délelőtt fél 11 
órakor teljes ülést tart. A tárgysorozaton többek 
között a következő pontok szerepelnek. Elnöki 
bejelentések. Főtitkári jelentés. Beszámoló a Ma-
gyar Hétről. Az Országos Társadalombiztosító In-
tézet autonóm szerveinek megalakítása. Adó- és 
illetékügyek. Adófelszólamlási bizottságok tagjai-
nak kijelölése. A kamara 1929. évi költségelőirány-
zata. 

— A MIEFHOE lánccal egybekütöU kultum-
télye. A Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Egyesületének szegedi cso-
portja nagyszabású kulturestélyt rendez december 
15-én, szombaton este háromnegyed 9 órai kez-
dettel a zsidó hitközség székházában. Az estélyen 
fellépnek Bojár Lili, Keleti Erzsi, Szász Edith, 
Szemere Piroska, Nagy György, Verő István, Ju-
hász László és Winternitz Imre magánszámokkal. 
Avercsenkó egyik remek vígjátékát Nagy György 
és Verő István adják elő. Külön meghívókat nem 
bocsájtanak ki. 

— Előadás a Munkásotthonban. A szakszerve-
zeti bizottság rendezésében folyó előadássorozat 
pénteki tárgya »A két Kisfaludy« lesz. Előadó: 
C z i b u l a Antal. Belépődíj nincs. 

— Istentisztelet a zsinagógában (chanukka utolsó 
napján) pénteken délután háromnegyed négy óra-
kor. írásmagyarázat szombaton délelőtt. 

A világszerte elismert, elsőrangú minőségű 

M e d v e v é d j e g y ű evőeszközök, tálalószerek 

és tiszta nikkel-edények m i n d e n s z a k m a -

b e l i ü z l e t b e n k a p h a t ó k . 
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