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Előadás a magántisztviselőknél 
A Magántisztviselők Szövetségének szegedi cso-

iwrtjában vasárnap délelőtt dr. F a r a g ó László 
központi alelnök »A polgár válaszúton* cimmel 
•lőadást tartott. M ü 11 e r Pál elnöki megnyitója 
után dr. F a r a g ó vázolta a békebeli kispolgár 
viszonyait, életmódját, gondolkozását és szokásait, 
amikor is foglalkozása nagyjában tűrhető és ké-
nyelmes életmódot és elhelyezkedést biztosított 
számára. Elve a gazdasági és politikai liberálizmus 
*olt, politikai kérdések nem érdekelték, a min-
denkori kormányok jelöltjére szavazott és főtó-
i'ekvése a fokozatos gazdagodás volt. A háború 
és háborút követő idők megváltozott viszonyai 
azonban teljesen kizökkentették a kispolgárt az 
eddig megszokott nyugodt életmódjából; megélhe-
tése nehezebbé, később teljesen bizonytalanná vált. 
A jobboldali pártok polgári mivoltára hivatkozva 
ós a >vörös rémmel > ijesztgetve csábították tá-
honikba, mig .1 baloldaliak önérzetére, érdekeire 
és közös célokra tnuLatva igyekeztek a kispolgá-
rokat megnyerni. Igy került a kispolgár válasz-
útra. Nem iflict kétséges — mondotta az előadó 
—, hogy érdekei és reális gondolkodása végül az 
lp*ri és szellemi munkások mellé állítják a kis-
polgárt, mint ahogy ez az eltolódás a nyugati 
államokban nagyrészt már megtörtént. 

Az előadást érdeklődéssel és tetszéssel fogadta 
a hallgatóság, amely az előadót sokáig tapsolta. 

— A ml l S-lk hnnvédtfyalogezred bajtársi szö-

vetsége vasárnap este az ipartestület székházá-

ban vacsorát rendezett, amelyen szép számmal 

>*ttek részt a szövetség tagjai. 

x A mai gazdasági helyzethez igazodnak az u j 
Del Ka cipőárak. Kirakataink ezt meggyőzően iga-
solják. 28 

— Átkísérték az ügyészségre » letartóztatott le-
(fényeket. Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy 
az algyői országúton B o l d i z s á r János algyői 
szabólegényt egv garázda társaság leszúrta. A tár-
saság négy tagját, H u s z á r Pált, S z a 1 a i Józse-
fet, T á p a i Jánost és M n 1 m o s Györgyöt a 
rendőrség letartóztatta. Valamennyien tagadtak, 
egyik sem akarta vállalni a gyilkosságot. A négy 
letartóztatott legényt átkísérték az ügyészségre. 

DELMARYARORSZAP 

— Dr. Tonelli Sándor ünneplése az úszóklub 
köz*'' ülésén. Vasárnap tartották meg az Alföldi 
Utazók és Kereskedők Egyesületének tisztújító k 'z 
gyűlését a tagok élénk érdeklődése mellett. I)r. 
T o n e l l i Sándor elnöki megnyitó beszédében rá-
mutatott arra, hogy milyen szociális és kultu-
rális tevékenységei fejt ki az egyesület, amely 
a legsúlyosabb gazdasági válság idején is fejlő-
dik és eredményeket mutat fel. D e u t s c h Gyula 
főtitkár jelentése beszámolt az egyesület, mult 
évi tevékenységéről. A jelentésért a közgyűlés, 
F e i n Rudolf indítványára, egyhangúlag jegyző-
könyvi köszönetet szavazott a főtitkárnak. A zár-
számadásokat és a költségvetést vita nélkül fo-
gadták el, majd A b o n y i Mihály az AUKE tag-
jainak köszönetét tolmácsolta dr. Tonelli Sán-
dornak, aki az egyesület fennállása óta tölti be az 
AUKE elnöki székét. Indítványozta, hogy Tonellit 
egyhangúlag válasszák ismét elnökké. A közgyű-
lés az indítványt egyhangúlag elfogadta és so-
káig ünnepelte dr .Tonelli Sándort, aki megha-
tottan mondott köszönetet az ünneplésért. Ru-
b i n Imre a közgyűlésen résztvevők nevében kö-
szöntötte az elnököt. A tisztségekre a következő-
ket választották meg: Társelnökök: Kertész Ernő, 
Koch Sándor, alelnökök: Horváth Sándor, Flei-
szig Dezső, ügyvezető elnök: Vértes József, fő-
titkár: Deutsch Gyula, titkár: Neumann Dezső, 
főjegyző: Weiner László, jegyző: Palotás Imre, 
pénztáros: Krausz Sándor, könyvtárosok: Kolrusz 
Kornél, Szépkuti Nándor, ügyész: dr. Fekete 
László, háznagyok: Iritz Zoltán, Rubin Imre, el-
lenőrök: Breuer Dezső, Fischer Ignác, Pollák lg. 
nác, Zeisler Imre, számvizsgáló bizottság: Frinkl 
Sigfrid, Bartos Béla, Székely Antal, igazgatósági 
tagok: dr. Lőw Lipót, Grünberger Sándor. Szabó 
József, Stark Miksa, Kardos Mór, Kovács Henrik, 
Ladányi Miksa, Löwinger Fülöp. Menzl Izidor, 
Pless László, Hauser Gyula, Fein Rudolf, Morvái 
József, Rosner Sándor, Sipos Gábor, Berger László, 
Irjtz József, Vas Endre, Grünbaum Izidor, Pudler 
Sándor, Könyvesi Sándor, Knőpfler Béla, Singer 
József, Rosejiberg József, póttagok: Freund La-
jos, Krausz József. Amigó Gyula, Kreiner Jakab 
Löwy Jenő, Szilágyi István. Az uj vezetőség tisz-
teletére szombaton este vacsorát rendeznek, ame-
lyen megünneplik március 15-ét is. 

— A rabok »József nádori Intézetében a tanév 
végével több férőhely üresedik meg, amelyre az 
intézet igazgatósága pályázatot hirdet Pályázhat-
nak vallásra és nemre való tekintet nélkül négy 
éven felüli vakok, akik testi fogyatkozásban nem 
szenvednek. A kérvényeket május 15-ig kell az 
intézet igazgatóságához (Budapest, Ajtori Dürer-
sor 39.) benyújtani. 

járja a várost és kiadja magát, mint a budapesti gázgyár kikül-
döttje és agresszív fellépéssel követeli, hogy a gázórát és készü-
lékeket megvizsgálhassa. Miután sem a budapesti, sem a 
szegedi gázgyár ilyen megbízatással senkit fel nem ruházott, 
nyomatékosan felhívjuk a t. fogyasztóközönséget, 
hogy fenti egyéneket azonnal adja át a legközelebbi rendőr-
őrszemnek, mint közönséges szélhámosokat. Egyben közöljük, 
hogy a Szegedi Gázgyár minden közege arcképes igazolvánnyal 
van ellátva, amit köteles megjelenésekor felhívás nélkül felmutatni. 

Szeged, 1931 március 9. 

A Szegedi Légszeszgyár és Villanytelep 
igazgatósága. 
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Óvakodjon a fényképügynököktől 
és ne hagyja magát félrevezetni az ingyen hirdetett nagyításokkal. 
A mi műtermeinkben elsőrendű munkát nagy képpel együtt sokkal olcsóbban készítünk. 

1 Á r a i n k : 
3 darab Igazolvány kép 1 pengő és 1 pengő 2 0 fillér 

6 » levelezőlap és 1 nagykép . . . . 4 , és 5 • 

3 . nagy családi vagy menyasszony kép 7 . és 1 0 » 

Simonyi! aSos Suer Lajos Brenner Utódai Rufkay és Vltkay 
Kárász ut. 7. Jókai u. 3. Kárász \i- 15. S z e c h r n y l t< -

KorzA Mozival tizemben 

m i tnírrfus 10.' 

Meghűlésnél , náthaláznál, mandolalobnál, 
loroVovulladásná', valamint idegfáfdalmaknál 
é« r-'o-aVá'n*! r^-r^onla fél pohár természetes 

„Ferenc Pózseí" keserűvíz rendes gyomor* 
és bélmüködést biztosit. Eivetemt orvos-
tanárok véleménye szerint a Ferenc JÖZSrf 
viz hntásn q vo r s , kellemes és megbízható. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fflszerüzletekben kapható. B.I 

A felsőtanyai gazdák 
a vasúti forgalom megfaviíásáért 

A Felsőtanyai Mezőgazdasági Egyesület vasár-
nap délelőtt közgyűlést előkészítő választmányi 
ülést tartott Nyáry György elnöklete alatt. A vá-
lasztmány kiküldte a számvizsgáló, könyvtár, leltár 
bizottságokat, hogy munkálataikat az április 12-én 
tartandó közgyűlésre készítsék elő. Foglalkozott 
a választmány a szeged—félegyházai fővonalon 
lévő sem a város, sem a tanyai polgárság igé-
nyeit ki nem elégítő vasúti forgalom kérdésével 
— amikor tizenegy órán keresztül személyvonaton 
nem lehet a városba Jutni. Ezen a bajon ugy 
gondol segíteni, ha a helyi forgat >tnba az emlí-
tett vonalrészen bevezelfk « motoros közlekedést. 
Ennek elérésére legközelebbi alkalommal küldött-
ségileg kérik gróf Klebelsberg Kunó kultuszmi-
niszter közbenjárását. Kérelmezni fogják az úgy-
nevezett Sóspálhalmi Máv. megállóhely megnyitá-
sát, mely már megállóhely volt, de időközben 
megszüntették. Mivel ezen vidék mindkét meg-
állótól, Vilmaszállástól és Felsőtanyától 3—3 kilo-
méterre van, méltányos volna legalább néhány vo-
natnak itt való megállása, ami a motorosforga-
löm bevezetésével különösebb nehézségbe nem üt-
kőzik. 

A mult évről elmaradt jubileumi ünnepséget és 
a serlegavatást az egyesület májusban tartja meg, 
amelyen az ünnepi beszédet gróf Klebelsbertf 
Kunó mondja. Az elnök felhívta a gazdák figyel-
mét, hogy az egyesület által vásárolt magasnyo-
mású gy&mölcsfapermetezőt minél többen hasz-
nálják, mert fáikat csak kellő ápolással védho-
tik ..meg. 

— A szegedi Faragó Társulat k íz i f ölése. A sz». 

gedi Faragó Társulat önsegélyző és Temetkezési 
Egyesület vasárnap tartotta meg közgyűlését a 
városháza közgyűlési termében. Megválasztották 
az u j választmányt, amelynek tagjai lettek: Ko-
vács .Mihály, Czeglédi János, Kiss Vastag István, 
Badarik István, Horváth Márton, Kiss Mihály, 
Takács Ferenc, Kédel József. Csányi Lajos, Orosz 
Ferenc, Gál István, Kéri Ferenc, Molnár József, 
Királv Mihály, Csendes János, Csányi István, 
Husz'ta G. József és Frank József. Póttagok: Dobó 
József, Felczner Béla. Dobsa Domonkos és Szabó 
G. József, könyvtárosok: Barják István. Kerepesi 
István, számvizsgálók: Szakái Ferdinánd Radics 
Lajos és Posztósi István, szertáros: Náczi István, 
zászlótarló: Balogh Antal. A gyűlést C s ű r i k 
Lajos elnök zárta be. 

x Csehnek Karlsbad — magyarnak Mira! A 
magyar karlsbadi: a »Mira« glaubersós gyógy-
viz! Használata feleslegessé tette a cseh Karls-
bad költséges vizkuráit. Kérdezze meg orvosát! u 

— Szerencsétlenség. Hétfőn reggel az Alkony-
uccában a síkor járdán C s ó t i Józsefné elcsúszott 
és kificamította lábát. A sebészeti klinikára szál-
lították. — N a g y Sándor 44 éves mészáros hét-
főn délután a Vám-téren lévő Sándor-fé le kocs. 
mából ittas fővel akart lemenni a lépcsőn. Le-
esett és bokatórést szenvedett. A mentők a se-
bészeti klinikára szállították. 

— Csecsemő holttestet fogtak kl * Tiszából. 

Hétfőn délelőtt a Bertalan-emlck előtt dolgozó 
halászok egv oszlásnak indult csecsemő holttestét 
fogták ki a Tiszából. Ertesitették a rendőrkapitány-
ságot, honnan bizottság szállt ki a helyszínre 
és megállapították, hogy a csecsemő közvetlenül 
a születés után kerülhetett a vizbe. A holttestet 
beszállították a bonctani intézetbe, a rendőrség 
megindította a nyomozást annak megállapítására, 
hogyan és honnan kerülhetett a gyermekholttest 
a Tiszába. Az a feltevés, hogy a lelkeUen anya 
valószínűleg Algyő környékén dobhatta vízbe új-
szülött gyermekét. A szegedi rendőrség val a meny-
nyi partmenti hatóságot értesítette és kérte á 
nyomozás megindítását. 

— Kérelem a Délmagyarország előfizetőihez. 
Tisztelettel azt a kérelmet intézzük valamennyi 
előfizetőnkhöz, tehát ugy a havi, mint a heti 
előfizetőkhöz hogy fizetéseket kizárólag • kiadó-
hivatal által kiállított nyugta ellenében eszközöl-
jenek. Más módon teljesített fizetéseket a kiadó-
hivatal nem ismerhet el s igényét teljes egészé* 
ben fentartja Délmag^ arr>r«zác kiarfátuvatala. 


