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a B a u m g a r l e n ^ d i f n y e r t e s e 
Pénteken este hirdették k i a kuratórium elöntését 

(Budapesti tudósítónk 'telefonjelentéscj 
A Magyar Tudományos Akadémia kisterme-
ben pénteken este írók, írónők és az irodalom 
barátai ültek össze, hogy megtartsák az első 
Baumgarten emlékünnepélyt. Az üléssel kap-

csolatban hozták nyilvá-
nosságra a Baumgarten-
alapitvány nyerteseinek a 
névsorát 

A magyar irodalom me-
leg és bensőséges ünnepé-
lyére előkelő közönség 
gvült össze. Az ünnepséget 
Babits Mihály nvitotta meg, 
aki felelevenítette Baum. 
garten Ferencnek, a nagy-
lelkű alapitványttevőnek 

írói jelentőséget és emberi értékét, rámutatva 
arra, hogy a Baumgarten által létesite't alapít-
vány célja a mostoha helyzetben levő magyar 
írókon valamennyire segíteni, őket legalább 
az ebéd- és házbérgondoktól megmenteni 

Babits Mihály után SchópfUn Aladár Baum-
garten írói portréját rajzolta meg s eretö 
kézzel és nagy hivatottsággal, majd Farkas 
Zoltán »Baumgarten a XIX. század« című 
tanulmányából olvasott fel egy részletet. 

Ezntán került sor dr. Baseh Lórántnak, a 
Baumgarten-kuratórium ügyvivőjének jelen- 1 

tésérc. aki felolvasta 

a kuratórium döntését, 
közölet, hogy a Baumgarteh-alapitvány 

egy évi dijait, 
fejenkint 4000 pengőt a következőknek ítélte: 

Juhász Gyula, Elek Arthur, Erdélyi József, 
Farkas Zoltán, Kárpáti Aurél, Osvát Ernő, 
SchópfUn Aladár, Színi Gyula, Tamási Áron 
és Terstyánszku Józsi Jenő. Ezeken kívül Pál-
fyné Guláesy Irén, Harsányi Kálmán, Hor-
váth Henrik rendkívüli segélyben részesülnek. 

Juhász Gyulának 
a Baumgarten.dijjal való kitüntetése a Dél-
magyarországnak kettős öröme. Juhász Gyula 
a Délmagyarországnak egyik főmunkatársa, 
országosan ismert vezércikkei publicisztikai 
remekművek, költészetének gazdag termékei 
a Délmagyarország hasábjain látnak először 
napvilágot, munkáinak legnagyobb része a 
Délmagyarország nyomdájában kapja az első 
nyomdafestéket. Az a szoros és meleg kö-
telék tehát, amely Juhász Gyulát a Délma. 
gyarországhoz fűzi, teszi indokolttá, hogy Ju-
hász Gyula kitüntetéséből a Délmagyarország 
is fokozott mértékben veszi ki a részét. 

A Baumgarten emlékünnepélyt este társas-
vacsora követte, amelyen a Baumgarten-dij-
jal kitüntetett irók is résztvettek. 

Gál Magáa pompás sikerei 
a ping-pong világbajnokságban 

¡Párduc hercegnő 

Budapest, január 18. Ma folytatták az asztali 
tenniszvilágbajnokságok mérkőzéseit, amelynek so-
rán a fontosabb eredmények i következők: 

Férfi egyes: Az angol Perry győz a magyar 
Dávid ellen 21:16, 21:17, 21:15: az osztrák FIus-
mann győz a magvar Csányi ellen 20:22, 21:1S, 
21 19. 23:21; a magyar Kelen gvöz a lett Stauer 
ellen 21 í), 21:16, 21:17; az osz rák Thun gvöz a 
magyar Klucsib ellen 18 21, 21:12. 21:17. 16:21, 
21:18- a magvar Miiller gvöz a román Fogel pllen;' 
a magyar Mehlovics győz az osztrák Pillinger 
ellen 21:0, 21:8. 21:2 arányban. 

A női egyesben a magyar Komáromi Márllia 
gvöz az angol Yohn kisasszony ellen; 

Zádor Ica és Gál Magda (Szeged) a iini 
párosban győz a cseh Masakova és a né-

met Carnatz ellen 

31:19, 21:11, 21:10 arányban. 
A ping-pong világbajnoksági versenyek péuteki 

eseményei közül 

a szegedi Gál Magda szereplése 

A szenzáció erejével hatott. Gál Magda a uöi 
egyesben remek játékban a világ egyik legjobb 
női ping-pongozójaf, a cseh Masakova kisasszonyt 

verte meg 13:21, 21:13, 21:15. 213 arányban. Gál 
Magda brilliáns játéka és fejlett technikája álta-
lános feltűnést keltett, a szegedi bajnoknőt a 
játszma ntán elhalmozták üdvözlésekkel, elsőnek 
dr. Picit, az osztrák szövetség elnöke köszöntötte. 

A vegyes párosban 
ugyancsak fölényes győzelmet pritott Gál Magda 
Bellákkal együtt, akik a lett Stillwell—Reisig-párt 
verték meg 21:15, 21.19, 21:12 arányban. 

Ugyancsak győzött Gál Magda 
a női párosban. 

Zádor Icával a Masakova—Karnak (cseh) párf 

verték meg fölényesen 21:12, 21:15. 21:9 arányban. 
Gál Magda a női egyesben szombaton Mctz-

gerrel kerül össze és mai sikerei után, tekintettel 
arra. is, hogy Medgyánszky formája nem a leg-
biztatóbb, Melzger fölötti győzelme esetén a női 
világbatnokság egvik favoritjának tekinthető. 

A Szegedi Réti-pár egyébként legyőzte a ki-
tűnő Liebster—Thun osztrák duót, amely igy a 
további küzdelemből kiesett Szetarány 21:18. 21:14, 
10.21, 15:21, 21:18. 

A ferfi egyesben az angol Perry leverte az 
osztrák Llebstert és az angol Haydon a magyar 
világbajnokjelölt Barnát 

„Adót nem lehet fuvoiaszőval behaitani" 
— mondotta a pénztigyigazgató 

A közigazgatási bizottság napirendre tért az ujszegedi irafikos öngyilkossága 
ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A közigaz-
gatási bizottság pénteken délután tartotta meg dr. 
Aigner Károly főispán elnökletével januári ülé-
sét a városháza tanácstermében. A polgármesteri 
jelentés elfogadása után a bizottság dr. Tóth 
Béla főjegyző indítványára elhatározta, hogy ülé-
seit az uj esztendőben is minden hónap "tizen-
ötödikén tartja. 

Dr. Bdrkúrigi Zoltán árvaszéki elnök az árva-
szék működéséről telt jelentést. A tiszti főorvos 
jelentése szerint a város helyzete 

közegészségügyi szemponlbó! 
decemberbe?) nem volt kedvezőtlen. 

a népességi mozgalom terén azonban soh-
nem tapasztalt hangatlás mutatkozolI 

Decemberben 101 fiu született és 95 leá ' meg-

hall 123 férfi 131 nö, a város lakossága tehát 
Js-al csökkent. Xovemberben 61 volt a szapo-
rulat. 

Dr. Buócz Béla főtanácsos, a szegedi rendőr-
kapitányság vezetője 

a rendőrség 
rault havi működéséről terjesztett be jelentést A 

{ jelentés szerint decemberben tartott gépjármű- j 
vizsgálatok credményeképen 6 személy, 3 teher-
gépkocsira és 1 autóbuszra adott ki a rendőrség 
forgalmi engedélyt 

Kilenc közlekedési baleset fordult elő, amelyek 
Közül egy volt súlyosabb term észetű. Záróramcg-
liosszabbitást 59 esetben engedélyezett a rendőr-
ség. 

A közbiztonsági állapot kielégítő volt. Nagyobb 

az tdénv (jrnnd óros filmje 
csak fecniteknek 

hüllőn és kedden a Korzóban.; 

bűncselekmény nem fordult elő. A bűncselek-
mények száma dccemberbcn sem haladta meg » 
szokásos mértéket. Az ember élete és testi épségr 
ellen 18 bűncselekmény irányult, amelyek közül 
egy sem volt hnlálos kimenetelű. A vagyon elleni 
bűncselekmények száma 215, ezek közül lopás 
137. Öngyilkosság 10 cselben fordult elő. Eltűnt 
9 egyén. A balcselek száma 101 volt, amelyek 
közül 2 volt halálos kimenetelű. Összesen 215 
bűnügyijén folytattam Ic nyomozást, amelyek kö-
zül creHményes volt 146, eredménytejen 41 és 
folyamatban van 55. 

Á rendőri jelentés után dr. Kolb Árpád penz-
ügyigazgató tette meg jelentését, majd foglalko-
zott dr. Pap Róbertnek a múlt ülésen elhangzott 
interpellációjával. Pap Róbert, mint emlékezetes, 
interpellációjában megemlékezett Farkas Osa-
mangó Gergely 

ujszegedi rokkant trafikom Ön-
gyilkosságáról. 

Az újságok közleményei szerint a szerencsétlen, 
nagycsaládu embert a szigorú adóvégrehajtások 
késztették öngyilkosságra. A pénzügyigazgató el-
mondotta, hogy Farkas Csamangó Gergelynek a 
pénzügyigazgatóság kizárólagos trafikárusitásra 
adott engedélyt. A múlt évben 196 pengő volt 
az adótartozása, amelyre három részletben tel-
jesített fizetést mindig zálogolás után. Árverést 
ellene november 14-re tűzött ki az adóhivatal, az 
árverést azonban nem tartották meg, mert a 
trafikos valamit törlesztett időközben adótartozá-
sából. A második árverést szintén nem tartották 
meg, mert Farkas Csamangó Gergely a lefoglalt 
ingóságokat elidegenítette. Ellene az adóhivatal 
nem tett bűnvádi feljelentést, mert méltányolta 
súlyos gazdasági helyzetét 

' — így tehát nem felel meg a valóságnak az a 
( közlés, hogy Farkas Csamangó Gergely a szigorú 

adóvégrehajtás miatt lett öngyilkos. — mondotta 
a pénzügyigazgató. 

Dr. Kolb Árpád ezután felolvasta azt a jelentést, 
amelyet az adóhivatal egyik tisztviselője terjesz-
tett hozzá az általa kihallgatott Farkas Csamangó 
Gergely vallomásáról. A vallomás szerint az ujsze-
gedi trafik az első öt esztendőben jól ment, ugy-

| hogy rokkant telkén megkezdte egy kis családi 
' ház építését is. Akkor azonban a pénzügy igaz-

gatóság kiadott Újszegedre még egy trafikjogof, 
a kis üzlet forgalmát ez nagymértékben lecsök-
kentette. A téli hónapokban napi keresete alig 
volt egy pengő. Ezenkívül havonta tizennyolc 
pengő rokkantjárulékot kapott Mivel trafikja van, 
a. hatóságok nem állították ki számára a szegénységi 
bizonyítványt és ezért nem írathatta bc kisleányát 
a polgári iskolába, pedig kitűnő tanuló volt. Adós-
sága négyezer pengő, jövedelme pedig nagyon 
kevés, ngyhogy házának építését sem fejezheti 
be. Régi mesterségében rokkantsága miatt nem 
dolgozhat mert egyik lábát amputálták és ielen-
leg mülábon jár. 

— Hát életben van az öngyilkos? — kérdezte 
csudálkozva a polgármester. 

— Igen, megmentették — mondotta Kolb Árpád 
—, amikor az adóhivatal tisztviselője nála iárt, 
éppen a házán dolgozgatott. 

A bizottság tagjai, akik eddig egyre fokozódó 
érdeklődéssel hallgatták a jelentés megdöbbentő 
részleteit különös hangulatváltozáson mentek erre 
keresztül. A részvét eltűnt az arcokról és Farkas 
Csamangó Gergely esete hirtelen aktaszerüvé, sab-
lonná változott A pénzügyigazgató pedig elmon-
dotta, hogy a trafikos a dohányárukon évente kö-
rülbelül kétezer pengőt keres. Igaz, hogy a téli 
hónapokban Újszeged clhagyottsága miatt alig van 
forgalma, de a nyári hónapokban háromszáz pen-
gőt is megkeres. 

Ezzel a bizottság napirendre tért az eset fölött 
Következett Zobag Ferenc ügyészségi elnök je-

lentése, amely szerint 

a szegedi fogházakban 
124 jogerősen elitélt férfit és 32 nőt őriznek, 24 
férfinek és 3 nőnek felebbezés alatt áll az ügye, 
az előzetes vizsgálati foglyok közül 25 a férfi 
és 6 a nö. 
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