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Háromszáz bányamunkást temetett be 
a robbanás egy amerikai bányában 

r Budapesti tudósilónk telefonjelenlése.) | lég robbant fel a bányában és a beomló föld-
Newyorkból jelentik: A pennsilvanyai Parnass i rétegek több mint háromszáz munkást temet-
bányavárosban csütörtökön délelőtt egy turnus . lek a főid alá. Attól felnek, hogy a halottak 
váltáskor borzalmas robbanás történt. Bánya- • száma igen nagy lesz. 

A börtöntől való félelmében kiirtotta családiát 
egy zimonyi magántisztviselő 

Feleségét, 6 éves kisfiát és önmagát lőtte agyon 
(Btídapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Zimonyból jelentik: Az egyik zimonyi cég fel-
jelentette Erdélyi Antal nevü. alkalmazottját, 
aki a cég kárára különböző visszaéléseket kö-
vetett el. Csütörtökön reggel egy rendőr kopog-
tatott a magántisztviselő lakásán, hogy elő-
állítsa a kapitányságra. A kopogtatásra három 
revolverlövés volt a válasz. A rendőr betörte 

az ajtót, a szobában vértől bontottan találta 
Erdélyi Antalt, feleségét és hatéves kisfiát. 
Az asszony és a kisfiú nyomban meghaltak 
Erdélyit haldokolva szállították a kórházba. 
Megtalálták Erdélyi levelét, amelyben azt irta, 
hogy a börtön elöl menekül a halálba, ahova, 
magával viszi családját« 

MA E S T E : 

Tüzek az éisiakában 
A szegedi kereskedők köszönetet mondtak 

a kamarának adóügyi munkásságáért 
Teljes ülés a kereskedelmi és iparkamarában 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
fcereíkedelmi és iparkamara csütörtökön teljes ülést 
tartott, amelyen a tagok nagy számban vettek részt. 
Napirend előtt két vidéki tag a mult ülés jegyző-
könyvének helyesbitését kérte, majd az elnöki elő-
terjesztéseket Pleskó András fogalmazó referálta. 
A különböző bejelentéseket a teljesülés tudomá-
sul vette. 

Dr. Tonelli Sándor főtitkár ismertette ezután 
R szegedi ipartestület átiratát, amelyben az 1922. 
lévi XII. t.-c. 47. paragrafusának módosítását kéri. Ez 
a törvényszakasz az átirat szerint sérelme az 
Iparosságnak, mert azt tartalmazza, hogy 

a kereskedők Is vállalhatnak 
ipari munkát, 

ha azt képesített iparosokkal végeztetik el. A 
kamarának az az álláspontja, hogy a kereskedők 
vállalkozása az ipar érdekében való, mert ha ezt 
a szakaszt eltörölnék, akkor a kereskedő nem tud-
na megrendelést közvetíteni. Ennek pedig az a 
közgazdasági jelentősége, hogy a tőkével nem ren-
delkező kisiparost a kereskedő mintegy finan-
szírozna. A kérdés tüzetes áttanulmányozására ti-
zenkettős bizottságot javasol kiküldeni, amely dol-
gozzon ki megfelelő javaslatot A bizottságba hat 
kereskedőt és hat iparost delegálnának. 

Gombos István, Könyves Tóth Kálmán, Kucses 
Károly és Boda Bertalan felszólalása után az 
élés az előterjesztést magáévá tette. 

A közszállitási szabályzat 
módosítására vonatkozó kamarai véleményt dr. 
Tonelli Sándor főtitkár terjesztette elő. A kamara 
álláspontja szerint egyetlen közszállitási szabály-
zalra van szükség, amit a szakminiszter — ez 
esetben tehát a kereskedelemügyi miniszter — 
adjon ki. "Teljesen felesleges, hogy a belügymi-
niszter a törvényhatóságok részére külön közszál-
litási szabályzatot léptessen éleibe, 

Dr. Cserzg Mihály titkár 

az Országos Társadalombizto-
sító Intézet 

alapszabályait mutatta be a teljes ülésnek, illető-
leg ismertette, hogy az uj intézménynek a szabá-
lyait a népjóléti minisztérium nem kevesebb, mint 
326 oldalas tervezetben 460 paragrafusban fek-
tette le. 

Bejelentette dr. Tonelli Sándor a teljes ülésnek, 
hogy a kamara az idén is ösztöndíjakat tűzött 
ki a szakoktatási intézetek érdemes tanulói ré-
szére. , 

Dr. Landesberg Jenő külőmbözö 

adóügyeket 
referált, amelynek végen Szigeti Ernc! az összes 
szegedi kereskedők és iparosok nevében köszöne-
tet mondott a kamarának, hogy az összes adó-
ügyekben olyan nagy szakavatottsággal mutat rá 
az adóügyi sérelmekre és siet segítségére a keres-
kedő- és iparostársadalomnak. A teljes ülés általá-
nos helyesléssel kisérte Szigeti Ernő szavait. 

Ezután 

az indítványok 
tárgyalására került a sor. Elfogadta a teljes ülés 
Fenyő Mátyás levelezőtagnak azt az indítványát, 
hogy a kamara irjon fel a kormányhoz, hogy a 
mezőgazdaságban használatos cikkeket necsak a 
szövetkezeteknek és egyéb érdekeltségeknek bo-
csássák kedvezményes áron rendelkezésére, hanem 
a nehéz időket élő kereskedelemnek is. 

Fenyő Mátyás azt is indítványozta, hogy a ka-
mara tegyen lépéseket abban az irányban, hogy 
az Országos Társadalombiztosító Intézet súlyos ter-
het jelentő díjtételeit uj törvénnyel változtassák 
meg. Fenyő azt kívánta, hogy a 200 pengő havi-
fizetésnél nagyobb javadalmazásu egyének csakis 
önkéntesen biztosított tagjai lehessenek a társa-
dalombiztosítónak. 

Marosán Emil szólt az indítványhoz, aki abban 
látja a legnagyobb bajt, hogy az egész szervezet 
tulköltséges. Javulás e téren csak akkor lesz vár-
ható, ha a munkásbiztositónak újból meglesz az 
autonómiája. 

Pfaff Ferenc itt közbeszólt: Nem kell autonó-
mia! 

Nagy felzudulás fogadta a kijelentést, sokan 
lehurrogták a közbeszólót. A kamara végül napi-
rendre tért az indítvány felett 

Deutsch Mór terjesztett be még indítványt ar-
ról, hogy mindazok a munkaadók, akik az Orszá-
gos Társadalombiztosító Intézet járulékait fele-
részben viselik, maguk is részesüljenek a munkás-
biztosító szolgáltatásaiban. Deutsch Mór felszó-
lalása után a kamara napirendre tért az indítvány 

, felett és ezzel az ülés délután félkettökor véget ért. 

Ór l f t » ! s lKe r 
Idegfeszitűi é r d e k e s m e s e 

R e j n e K r e n d e z é s 
Gyönyört! felvételek 

Székely irók Szegeden 
Megilletődve íródnak e sorok: azokról irni, akik 

egy más országból jöttek és magyarul irnak... 
Ellágyulással íródnak e sorok: azokról irni, akik 
tiz év óta nein hallott édes-egyedüli muzsikával; 
beszélnek magyarul... 

Csütörtökön este székely irók jártak Szegeden és 
a Tiszában megcsendültek a székely szavak. Aa 
erdélyi utak helyett most a magyar utakat jár-
ják ezek a költők és Budapest, Cegléd után le-
jöttek egy napra Szegedre is, mert Szegednek: 
kapcsolatai vannak Erdély kincseivel. És Szegedi 
csütörtökön este megint vizsgázott egy kicsit. Vol-
tak széksorok, amelyek üresen maradlak... A 
hangos h a z a f f y a k nem jöttek el meghall-
gatni a tiz éve nem hallott székely muzsikát 

önálló utakat jelent ez a csoport, akik ki-
bányásszák a székely kincseket — és mégis ki-
törölhetetlenül egyek a magyar irómüvészettel. B e-
nedek Elek mutatott rá erre lelkes és csendülő 
szavaival, amikor behavazott fejével élére állolt 
a küzdő, haladó és harcoló fiataloknak és elindult 
velük járni az országutakat. Zengő taps fogadta a 
felejthetetlen mesemondót, aki kiállt a költőket 
hirdetni cs hirdetni a székely gondolatot: a sza-
badság és szeretet, a haladás és kultura val-
lását. Megható volt hallani a szavakat, amelyek 
Szegedre csengték az erdélyi vándorú takat, akik 
elindultak, a kenyérnélküli költök székely szava-
kat mondani. Bevezető szavai hitvallást jelentet-
tek arról a szellemről, amely betölti a határokon 
tuli magyarokat és amely olyan fájdalmas-szépen 
hangzik át ide a megállolt elindulások országába. 
Micsoda más szellem ez: székely szellem! 

Mély, erős és szépségekben gazdag novellát mu-
tatott bo Ny i r ő József, pacifista hangú bátor 
irást a komoly tehetségű Kacsó Sándor és mély 
hatást keltő, uj utakon járó szabadverset Szent-
i m r e y Jenő. Élmény volt hallani T a m á s i Aron 
egyéni színektől gazdag, frappáns festésű novellá-
ját, t »Az uj Antikrísztus«-t, amely eleven mélység-
gel fotografálja le a székely műiden mozdulatát^ 
Tamási nagyszerű írása markánsan igazolta —»i 
Babits Mihályt. Sok jövőt igért ez az írás. 

S z e n t i m r e y n é Fe renczy Zsizsi Bartók' 
és Kodály klasszikus szépségű székely dalait éne--
kelte nagy átéléssel, sok színnel. Festői hatásúak 
voltak stilizált székely kosztüméi is. Tul a székely 
írók vándorlásán, missziót jelent Kodály és Bartók 
dalolása. György Dénes Bartalis János, Sipos 
Domonkos és Tompa László pompás verseit tol-
mácsolta a költők helyett, akik határok, vagy sír-
kövek miatt nem jöhettek át a Királyhágón. 

Megilletődéssel és ellágyulással kellett hallgatni 
ez est édes-egyedüli muzsikáját. Kár, hogy a külön-
ben nagyon lelkes ós nagyon agilis rendezőbizott-
ság körültekintése nem volt arányban o lelkesü-
léssel. (vér.) 

Felhős idő 
A. Meteorológiai Intézet jelentése esíö 10 

órakor: Este 7 órakor az ország déli részén 10, 

a többi részein 5 fok Celsius meleg volt. 

Mérhető csapadékot sehol sem mértek és ész-

leltek. Jóslat: További hőemelkedés, sok he-

lyütt felhős és ködös időj de számottevő le-

csapódások nélkül. 

Szeged: 13.9 fok meleg 
A' szegedi egyetem földrajzi intézetének me-

teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy teg-

nap, azaz csütörtökön Szegeden a hőmérő leg-

magasabb állása 13.9 fok Celsius, a legalacso-

nyabb pedig —0A fok Celsius volt. A ba-

.rometer adata nullfokra és tengerszinre re-

dukálva reggel 762.5 mm., délben 761 mm., 

tehát lassan sülyedő tendenciát mutat A le-

vegő relatív páratartalma reggel 86, délben 

40 százalék volt. A szél iránya reggel déli, 

délben délkeleti s erőssego 1—3 volt. 

OLGA CSEHOVA 
E g ö a s s z o n y 

c l m U a l l r a h c l ó j a 
mátó l vasárnapig a Korzóban. 

B E L V Á R O S I m o z i 
Március 22., 23, 24-£n Pénte'«. • zembat, vasárnap 

A két alkoholista 
ZORO és HUHU ffi?01 viEiáttka-

A púpos bandita . 
Vadnyugati tarténet ti felvonáabau. Főszereplő: Fred Thomson. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- él ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakar 
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