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Léfer Dezső, 
a Szociáldemokrata Párt titkára: 

— A tarifaemelés csak kismértékben érinti a 
munkásságot és a kisembereket, akiknek nincs 
telefonuk és nem is igen leveleznek. De ezeket a 
terheket csakis ezek fogják viselni, mert rájuk 
fogják áthárituni. Az emelés a munkanélküliséget 
ls nfivelni fogja 

Pongrácz Albert, 
fit Munkaadók Szövetségének elnöke: 

— A szövetségnek még nem is volt ideje a dolog-
gal foglalkozni. A gázgyár, mint óriási telefon- és 
postaköltséggel dolgozó vállalat, egyelőre egy hó-
napig próbaidőt fart Ezalatt meglátjuk, hogy a 
rezsi mennyivel fog emelkedni. Ehez szabjuk majd 
a leépítést. 

dr. Széli Gyula, 
a* ügyvédi Kamara elnöke: 

— Bennünket közelről érint a posta akciója Az 
ügyvédi kar válságos időket él és a díjak eme-

lésivel csak még súlyosabbá válik a helyzete. Azt 
hiszem, hogy az ügyvédeknek legalább 65—70 szá-
zaléka képtelen lesz kikapcsolni a telefont. Az aján-
lott levelek drágítása a másik sérelmes pont. Ma 
az ügyvéd jóformán egyebet sem tesz, mint nem. 
fizető feleket ajánlott levélben felszólit Itt pedig 
még csökkenteni setn lehet 

Reíízer Llpóí 
nagykereskedő: 

— Végtelenül káros Intézkedésnek tartom a tari-
faemelést és meg vagyok győződve, hogy ez drá-
gulást fog maga után vonni minden vonalon. 
Például eddig a csekkbefizetésnél nem kellett fi-
zetni, most ezentúl itt is kell. A kereskedő kény. 
telen a kiadási többletet a vevőre hárítani. 

Kőrmendy Mátyás. 
az Ipartestület elnöke: 

— Ellene vagyok mindenféle emelésnek, mert az 
Iparosok mai helyzetében még egy fillér többletet 
is súlyosnak tartok. 
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Riporterből a Kassban. I 
Smombaton ette t*l 10 órakor kezdődik a riporterek szezon nyitó balta a Kasa termeiben 
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' T f F i l l K«dd. Róm. kath. Márton pk. Pro-

testáns Márton. Nap kél 6 óra 58 
perckor, nyugszik 4 óra 29 perckor. 

Somogyl-kOnyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
10 órátóí Mg, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél t óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3-7-lg. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
körút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 298.) Frankó Andor, Dugonics tér 1 
Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel 

— A Katona-uccal óv ód a felszentelése A Ka-
trtna-uccában épitett uj napközi otthonnal is el-
látott óvódát hétfőn délelőtt szentelték fei ünne-
pélyes keretek között. Az ünnepély féltizenegy 
órakor kezdődött, a várost dr. vitéz S z a b ó Géza 
kulturtanácsnok képviselte, a tanfelügyelőséget 
G á 1 Ferenc tanfelügyelő, megjelent sok szülő és 
több városatya is az ünnepélyen. A vendégek meg-
tekintették az óvóda helyiségeit, majd K a p o s s y 
Gyula lelkész elvégezte a felszentelést szertartást, 
azután a város nevében S z a b ó tanácsnok tar-
tott beszédet. Az ünnepély után a vendégek a 
napközi otthont tekintették meg, amelyben ebédet 
szolgáltak fel az apróságoknak. 

— A polgármester nem szállllja le az ujszegpdl 
vlgndó bérletéi. Az újszeged! vigadót, mint is-
meretes, a város hatósága K ö r ö s s y József ven-
déglősnek adta bérbe, aki a mult évben hivat-
kozva a gyönge üzletmenetre, bérleszállitást kért 
és kapott a közgyűléstől. Most ismét beadványt 
intézett • polgármesterhez, akitől további bérle-
szállitást kért, mert a nyári szezon sem váltotta 
be a hozzája fűzött reményeket. A polgármester 
a kérelem teljesítését megtagadta. 

— Nem kap kiillurházal a kisszéksósl olvasókör. 
A kíSSzéksósi olvasókör vezetősége beadványt in-
tézett a polgármesterhez és bejelentette, hogy kul-
túrházat szándékozik épiteni az egyesület számára. 
Erre a célra a szabadkai országút utkaparójának 
illetményföldjéből kért megfelelő nagyságú telket. 
A polgármester most értesiti az olvasókör vezető-
ségét, hogy a kérelmet nem teljesítheti, mert az 
utkaparó illetményföldjét megcsonkítani nem le-
het, de ezenkívül feleslegesnek tartja ezen a he-
lyen az uj kullurház felépítését is, hiszen a köz-
vetlen közelben másik két kulturház van. — Itt 
emiitjük meg, hogy a rőszkei leventeegyesület 
a röszkeí tűzoltólaktanya épületének átengedését 
kért« a várostól azzal, hogy az épület használatla-
nul áll már régen Röszkén. A polgármester a 
kérelmet elutasította, mivel rövidesen felállít-
ják Röszkén a tűzoltóságot és akkor szükség lesz 
az épületre.. 

— Xögyülés a Munkásotthonban. Vasárnap dél-
után négy órai kezdettel a szegedi nőmunkások 
népes gyűlést tartottak a Munkásotthonban. A gyű-
lést a munkásdalárda nyitotta meg, ezután K r i s -
t ó f Anna budapesti kiküldött tartott nivós elő-
adást a nők hivatásáról, szociális helyzetéről és 
társadalmi elhelyezkedéséről. Megjelölte azokat a 
tenni valókat, amelyeknek elvégzése a boldogabb 
társadalom felépítése érdekében az asszonyokra 
vár. A nagy tetszéssel fogadott előadás után 
B a u e r Bözsi költeményeket adott elő meleg át-
érzéssel. 

x A szeszélyes időjárás óvatosságra int. Már 
most vegye meg hócipőjét és hócsizmájit DEL-
KÁ-nál. Xr, forma, minőség meglepetés. 35 

— Tudományos előadás. Az Orvosanalitikusok 
Egyesülete most tette közzé őszi előadásainak 
programját. Az egyesület tudományos előadás tar-
tására Szegedről dr. R a p a p o r t Samut hivta 
meg, aki december 23-án a budapesti ügyvédi 
kamarában »Nemek harca« cimen tart előadást. 

— Orvosi hír Dr. N a g y Samu belgyógyász 
szabadságáról visszaérkezett és rendelését meg-
kezdte, 

— A battonyaf evangélikus missziós egyháznak 
Szegeden fáradozó templomgyüjtője azzal a ké-
réssel fordul Szeged társadalmához, felekezeti kü-
lönbség nélkül, hogy őt nehéz munkájában bár-
mily csekély kegyes adománnyal — akár csak egy 
darab tégla árával is — támogatni szíveskedjék. 

— Huszonötödikén kezdődik a városi erdőkben 
a faárverés. A város erdeiben kitermelt tűzifa 
árverése november 25-én kezdődik meg. Az ár-
verést a kitermelés színhelyén tartják meg. 

— Paul Bourgel: A lelkiismeret, Bibó Lajos: 
Kétlelkű szerelem, Johan Bojer: A nagy éhség. 
A magyar könyvpiac legújabb szenzációi. Délma-
gyarország kölcsönkönyvtár. 

Mély megilletődéssel é s Islen aka-
ratában vaió megnyugvással tudatom 
flzlefbarátairomal, hogy hosszú éveken 
él voll lársair. 

Bauer Dezső ur 
rövid szenvedés ulán elhunyt. 

Emlékét kegyelettel (ogfuk 
őrizni. 

Szeged, 1930 november 9-én. 
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Vigyázó Rezső, 
Bakay E. cég és alkalmazottai • • 

nevében. 

Meghűlésnél, nálhaláznál, mandolalobnál, 
torokgyulladásnál, valamint idegfáfdalmaknál 
éc szaogafásnát nnponla fél pohár lermészeles 
„Ferenc József" keserűvíz rendes gyomor-
és bélmUködést biztosit. Eavpfemi orvos-
tanárok véleménye szerint a FereilC JÓZSCl 
víz halásn gyors, kellemes é s megbízható. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban é s füszertizleiekben kapható. B.I 

A pacsai válaszfások ügye 
a szegedi zsidó hitközség köz-

gyűlése előtt 
A szegedi zsidó hitközség képviselőtestülete va-

sárnap délelőtt tartotta rendes közgyűlését dr. Biedl 
Samu elnöklete alatt A közgyűlés tárgysorozatán 
szerepelt az a tudósítás, amely arról adott számot, 
hogy a pacsai képviselőválasztás alkalmával a Ma-
gyarországi Izraeliták Országos Irodája az egyik 
jelölt érdekében ajánlólevelet küldött a választó-
kerület hitközségeinek elnökeihez. A hitközség köz-
gyűlése megkeresést Intézett az Országos Iroda ve-
zetőségéhez aziránt, vájjon igaz-e az, hogy politi-
kai jellegű átiratot intézett a pacsai választókerület 
hitközségeihez. Az Országos Iroda válaszában kifej-
tette, hogy az Iroda elnöke külföldön tartózkodott 
és az iroda egyik alkalmazottja nem hivatalosan, 
iktatószámmal és pecséttel el nem látott és egyedül 
általa aláirt levélben kérte fel a pacsai hitközség 
elnökét arra, hogy Andaházy-Kasnya Bélát támo-
gassa. A hitközség közgyűlése tudomásul vette az 
Országos Iroda válaszát és megelégedéssel állapí-
totta meg, hogy az Országos Iroda felelős szervei-
nek nem volt részük a pacsai hitközséghez inté-
zett ezen levél létrejöttében, tudomásul vette, hogy 
az ajánló Iratot az iroda egyik tisztviselője saját 
felelősségére küldötte el. A képviselőtestületnek az 
a felfogása, hogy az iroda vezetőségének minden 
eszközzel meg kell gátolnia, hogy alkalmazottainak 
a napi politikába vágó tevékengsége olyan színeze-
tet nyerjen, mintha az az irodától származnék, 
mert az Országos Iroda és egyáltalán a zsidó 
felekezet minden szerve csak a felekezet érde-
keit közvetlenül érintő általános politikai kérdé-
sekkel foglalkozhat, — e körből azonban a napi 
politika és annak minden kérdése ki van zárva. 
Nem oszthatja a képviselőtestület azonban az iroda 
azon állásfoglalását, hogy a levélről közöltekkel 
hírlapi polémiába nem bocsátkozik, mert szüksé. 
gesnek tartotta volna — már csak a félremagyará-
zások elkerülése végett is —, hogy az iroda veze-
tősége nyilvánosan kifejezésre hozza, hogy a pacsai 
választókerülethez intézett átirat nem képezi a: 
iroda hivatalos ténykedésétmég kevésbé politikát 
állásfoglalását. 

Ezután a képviselőtestűlet határozati javaslatot 
fogadott el, amely szerint mély szomorúsággal és 
megdöbbenéssel értesül a napi sajtó közleményei-
ből, valamint a felekezeti sajtó cikkeiből, hogy az 
angol kormány, megsértve a Balfour-deklarációbam 
és a Palesztina igazgatására nyert nemzetközi man-
dátumban vállalt kötelezettségét, a zsidók beván-
dorlását Palesztinába megtiltani kívánja. A közgyű. 
lés ez ellen tiltakozik és azt kívánja, hogy az angol 
nemzet becsületének és a vállalt nemzetközi kötele-
zettségek védelme alá helyezett zsidó érdekeket 
teljes mértékben respektálják. Reméli, hogy mi-
előtt a világ zsidóságát befejezett tények elé állí-
tanák, győzni fog a jobb belátás és Palesztina 
kapuja — ugy mint eddig — nyitva fog állani 
a világ hontalanná vált zsidói részére. 

Ezután a közgyűlés az 1931. évi költségelőirány-
zatot tárgyalta le, majd megválasztotta az adókivető 
bizottságokat 

— Az esti nyelvtanfolyamok sikere. Az egye. 
tem rektora és a kereskedelmi és iparkamara 
elnöksége által kezdeményezett esti nyelvtanfo-
lyamok hétfőn este megkezdődtek az Iparostanonc-
iskola helyiségében. A mult héten eszközölt beira-
tások érdekes bizonyítékát szolgáltatták, hogy Sze-
geden milyen nagy érdeklődés van az idegen nyel-
vek iránt. Német nyelvre 181-en jelentkeztek, aki-
ket a vezetőség négy kezdő és két haladókurzusba 
osztott be. Angol nyelvre jelentkeztek 58-an, akik 
két kurzusban tanulnak. A francia csoportot egy 
kurzusba osztották be. További jelentkezéseket a 
vezetőség előadók hiánya miatt nem fogadhat el, 
csupán az olasz nyelvre lehet még csütörtökig 
néhány hallgatónak jelentkezni. A nagy sikerre 
való tekintettel a tanfolyam felügyelőbizottsága 
azzal a gondolattal foglalkozik, hogy az esti nyelv-
tanfolyamokat állandósítja 'és azok részére, akik 
a mostani kezdőtanfolyamokat elvégzik, később 
haladókurzusokat szervez. 

x Babos sneciális órásmühelye, Oroszlán-Ó. 8, 


