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A Dugonics Társaság felolvasó ülése. Tabérg 
Géza beszél. Mellette Csengery János és Tonclli 

Sándor. 

A Kereskedők Szövetségének vasárncrpi ülése. 
Az elnöki asztalnál Bokor Adolf, Vértes Miksa, 

Varga Mihály. Landesberg Jenő. 

35.840 választója van Szegednek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délben ülést tartott a városháza tanácster-
mében dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 
elnökletével a központi választmány, hogy 
összeállítsa az 1931. évi szegedi képviselővá-
lasztók névjegyzékét, 

Dr. Pávó Ferenc tb. tanácsnok bejelentette, 
hogy a választók ideiglenes névjegyzékterve-
zete augusztus első felében volt közszemlén. Ez 
alatt az idő alatt a névjegyzék ellen panaszt 
lehetett benyújtani a közigazgatási bíróság-
hoz, ellene azonban ez alatt az idő alatt egyet-
len panasz »cm érkezett és igy jogerőssé váltak 
azok a határozatok, amelyeket a választmány 
a névjegyzéktervezet ellen benyújtott felleb-
bezésekre hozott. 124 ilyen fellebbezést nyúj-
tottak be, ezek közül a választmány 123 pa-
nasznak helyt adott és csak egyet utasított 
vissza, mivel azt alaptalannak találta. 

Bejelentelte ezután Pávó tanácsnok, hogy a 
bűnügyi nyilvántartó is leküldte az oda fel-
terjesztett névjegyzéket és közölte, hogy hat-
vanegy olyan nevet talált, akiknek viselőjet 
nyereségvágyból elkövetett vétség, vagy bűn-
tett miatt jogerősen elitéltek. Ezek a választó-
jogi törvény értelmében elveszítették választói 
jogukat és igy törölni kell őket a névjegyzék-
ből. A törlések után a névjegyzékben 35.8W 
választó marad és igy Szegeden a jövő évben 
ennyi szavazatot adhat le a polgárság, ha 
választásra kerül a sor, 531-el többet, mint 
amennyit az idén leadhatott volna. 

A központi választmány a bejelentéseket 
tudomásul vette és a névjegyzéket végleges-
nek nyilvánitotta. A névjegyzék egyik példá-
nyát dr. Jedlicska Béla közjegyzőnél helyezik 
letétbe, ahol a pártok másolatokat készítetnek 
róla. 

A piaci árusok 
memorandumba foglalják össze sérelmeiket 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Izgatott hangú értekezletet tartottak héttfőn dél-
után a Magyar Házban a szegedi piaci árusok. 
Buda Viktor nyitotta meg az értekezletet, amit 
azért kellett összehivni, mert a piaci árusokat az 
utóbbi időben rengeteg sérelem érte. Sorban áll-
tak fel Mlkla György, Raffay János, Hanslk Ká-
rolyné, Imri Ferenc, Horváth Lajos, Kántor Adám-
né, Orbán Sándor és szinte egyőntetüleg adták elő 
panaszaikat és sérelmeiket. A felszólalók beszédét 
sokszor szakították félbe éles közbeszólások. Vala-
mennyien kifogásolták, hogy a zugárusok miatt 
a tisztes piaci kereskedelem már szinte megélni 
sem tud. Felsorolták, hogy vannak olyan szegedi 
kereskedők, akik tiz sátorban is árulnak és ezzel 
jogosulatlan konkurrenciát okoznak. 

— Ne tegyen különbséget a város — mondották 
a felszólalók — a helypénzszedésben. Aki a föl-
dön árul az kevesebbet fizet, mint az, aki akár 
ha egy székre Is rakja ki a portékáját. Ez igazságta-
lanság és meg kell szüntetni. A termelők is felcsap-
tak piaci árusnak—hangoztatták ezután — és kilón, 
kint mérik ki árujukat a közönségnek olyan idő-
ben is, amikor más mint termelő nem árulhat. 
Tizenegy óráig szabadna csak a termelőknek 
árulni. 

— Délután négyig a nyakunkon vannak, — fa-

kadtak ki a piaci árusok. 
— Követeljük - hangoztatták a felszólalók —, 

hogy a termelők csakis nagyban árusíthassanak. 
Követeljük, hogy vidéki termelők hétköznapokon 
egyáltalán ne árusíthassanak, csakis hetipiacos na-
pokon. Igy van ez más városban is, a hatóságnak 
kötelessége teljesíteni a piaci árusoknak ezt a 
jogos kívánságát. 

Elkeseredetten panaszkodtak az értekezleten a 
helypénzszedők ellen, akik azt a rendszert vezet-
ték be, hogy a szabályellenes dolgok miatt ma-
guk bírságolják meg az árusokat. Erre a bejelen-
tésre izgatottan ugrott fel az egyik árus: 

— Azt mondtam egy helypénzszedőnek, hogy 
törvénytelen amit tesz és azonnal megbírságolt 1 

— Bírságban elvitték tőlünk az aprójószágot! 
— hangzott máshonnan. 

Ezután Fenyő Mátyás, LSffler György és Korda 
Jenő megígérték a piaci árusoknak, hogy sérelmei-
ket magukévá teszik és annak a közgyűlésen han-
got fognak adni. 

Buda György elnök ezután indítványozta, hogy á 
sérelmeket foglalják memorandumba és azt kül-
döttség utján juttassák el a polgármesterhez. Az 
indítványt egyhangúlag elfogadták és ezzel az Iz-
galmas gyűlés véget ért. 
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Női kalap különlegességet 
csak 63 

Széchenyi ié 2. K n i l í e l n é l Kárász ucca 15. 

Az Alföld legnagyobb női kalap raktára. 
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A magyar képzőművészet 
szeged! seregszemléje 

A Munkácsy-céh és a Szegedi Fészek 
Klub klélliíásának részielei 

Egyre jobban bontakoznak ki a vasárnap 
megnyíló első vidéki képzőművészeti repre-
zentatív tárlat eseményei. Már az eddigi jelek-
ből is látható, hogy a Szegedi Fészek Klub 
és a Munkácsy-céh közösen olyan arányú és 
művészi értékű tárlatot rendez Szegeden, amire 
eddig még sehol nem volt példa. Budapesten 
a szervezés munkáját a Munkácsy-céh végzi, 
amely hétfőn telefonon értesítette a Szegedi 
Fészek Klubot, hogy 

mintegy 200 elsőrendű, müvet aján-
lottak fel a leghíresebb magyar mű-

vészek, 
ugy, hogy a szegedi kiállítás a magyar képző-
művészet pompás és teljes seregszemléje lesz. 
A képeket a szerdai nap folyamán szállítják 
le Szegedre. A Munkácsy-céh megbízásából 
Kosztolányi-Kann Gyula, az ismert kiváló 
festőművész vesz részt'a kiállításra leérkezett 
képek elrendezésében. 

A reprezentatív kiállítással kapcsolatban a 
Szegedi Fészek Klub 

Károlyi, Heller és Szóry munkáibői 
emlékkiállítást rendez. 

A három elhunyt kiváló művész pompás 
ouverjéből 220 kép fog szerepelni a kiállítá-
son. A képek beküldése már folyik az uj ipa-
rostanonciskolában levő kiállítási irodába. 
(Földszint 2.) 

A rendezőség kéri a szegedi festőket, hogy 
azokat a müveiket, amelyekkel szerepelni kí-
vánnak a tárlaton, késedelem nélkül küldjék 
be a kiállítási irodába délelőtt 9—12-ig és 
délután 3—6-ig (uj iparostanonciskola, Zrí-
nyi- és Eötvöts-ucca sarok, földszint 2.) 

A nagyszabású kiállítással kapcsolatban « 
Szegedi Fészek Klub október 19-én, vasárnap 
délelőtt 10 órai kezdettel matinékat rendez. A' 
matinékon, amelyek a városi színházban, a 
Belvárosi Moziban és a Korzó Moziban lesz-
nek, a legkiválóbb előadók, irók, egyetemi 
tanárok, művészek^ zenészek, színművészek 
szerepelnek. 

'A matinékra belépődíj nincs, 
a Jegyigényléseket a Harmónia hangverseny-
rendező vállalatnál kell bejelenteni. (Telefon 
12—38.) A művészetek szegedi napja a jelek 
szerint a legteljesebb siker jegyében fog le-
folyni. 

Fényképeket,? 
családi képet, csoportképet, 
levelezfil&pokat legolcsóbban 

J 2 SIMONYI fényképésznél, 
Széchenyi tér 8 lerney házban. Korzó Mozival szemben. 

Képkeretezés 
Klauzál l&r. 

S0Móbb Kárpáti 
képszalonban a » u i i » ucu sarok* 


