
Bázel u]bői prolongálja 
a magyar kölcsönt 

Bázel, december 29. A Nemzetközi Fizetések 
P-tnkja igazgatóságának január 11-ére összehívott 
fl'éséu a Voung-lcrwrl kapcsolatos szakértői jelen-
tésen kivül a magyar és osztrák kölcsön ügye 
kerül szóba. A N. F. B. alig tehet majd egyebet, 
decemberi ülésén prolongált magyar kőlcsönfizeté-
sek további prolongálásánál, mert a dunai államok 
gazdasági helyzete nem javult. Hogy Ausztria ez. 
úttal megkapjam a 60 millió schillinges kölcsönt, 
az még kétséges, mert a Francia Bank bizonyos 
követelések teljesítésétől teszi függővé hozzájáru-
lását. A többek között azt követeli, hogy a kölcsön-
nek legalább egy harmadrészét francia exportőrök 
ausztriai követeléseinek kiegyenlítésére fordítsák. 

Szatmári Mór meghalt 
(Budapesti tudósi'ónk telefonjélentése.) A 

magyar újságírásnak nagy halottja van. Szat-
mári Mór, a kiváló publicista, volt ország-
gyűlési képviselő kedden délután 7i- éves Ico-
rában meghalt. Szatmári Mór pályafutását a 
nagyváradi Szabadságnál kezdte, azután Bu-
dapestre került, ahol Kossuth Ferencnek lett 
bizalmas embere és a függetlenségi politikának" 
egyik leglelkesebb harcosa. 1901-től 1910-ig 
a margittai kerület országgyűlési képviselője 
volt. Haláláig dolgozott, több lapnak volt a 
főmunkatársa. 

Matuska először osztrák 
biróság elé kerül . 

Budapest, december 29. A bécsi igazságügymi-
nisztérium közölte végleges állásfoglalását Matuska 
Szilveszter kiszolgáltatása dolgában. Matuska Szil-
veszter először osztrák biróság elé kerül és ki-
szabandó büntetését is ott kelt leütnie. Ennek 
megtörténte után. Magyarországnak adják ki, de 
csak áztat a feltétellel, hogyha nem itélik halálra. 
Ezzel Matuskának Németország részére való kiszól-
gáltatása tárgytalanná vált. 

Az idö 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi intézetének 

meteorológiai obszervatóriuma felenti, hogy ked-

den Szegeden a hómérö legmagasabb állása -(-Í.4 

fok Celsius, legalacsonyabb —03 fok Celsius. A 

iHiromeler adata nullfokra és tengerszinre redu-

kátva reggel 751.1 mm., este 718.1 mm. A levegő 

relatív páratartalma reggel 100 százalék, délben 

SO százalék. A szél iránya délnyugati, erőssége 2—3 

volt. 

BUDAPEST: A Meteorológiai intézet jelenti este 

10 órakor: Hazánkban az Idő borult, de csak ki-

sebb esők voltak. A hőmérséklet még ann- k követ-

kezlében, hogy hazánk déli enyhe légáramlás ha-

táskörében van, aránylag mzgas, napközben a 

déli részeken a plnsz 10 fokot is megközelítette. 

A kilátásban lévő hőmérsékletcsökkenés csak foko-

znioian fog bekövetkezni. Prognózis: A hőmérsék-

let fokozatos sütyedése, lecsapódások, eső, esetleg 

havaseső, nyugati légáramlás. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
jó anyánk 

özv. Raffal Imréné 
asUI. Csiszár Juli a 

életének 59-ik évében folyó hó 28-án el-
hunyt. Temetése szerdán délután 3 óra-
kor lesz a Tisza Lajos-körut 52. sz. gyász-
házból a Rókusi temetőbe. 

Blle Lnlo* «*» neje Raffal J u l l a 

Nyugodton békében 

Hirek. 
* " i r < t # > S z e r d a . Róm. kath. Dávid. Pro-

J W t e t ó n s Z o á r d N a p kél 7 óra 48 
perckor, nyugszik 4 óra 17 perckor. 

A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva van: köz. 
napokon délelőtt 10461 l-ig, délután 4-től 7-ig. 
A múzeum nyitva délelőtt 10-től fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap is. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi-tér 11 (Tel. 
1270.) Franki Antal, Szent György-tér 6. (TeL 
1118.) Gergely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut Sl. 
(Tel. 1062.) Lőbl Imre dr , Gizella-tér 5. (TeL 
1819.) Moldván Lajos, U,-=ígcd, Vedres-ucca 1. 
(Tel. 1846.) Selmeczi Béla, Somo^-i-U!cp. (TeL 
3425. szám.) 

— A kőrház! bizottság ülése. A kórházi bizottság 
kedden délelőtt dr. P á l f y József polgármesterhe-
Iyettes elnöklésével ülést tartott, amelyen a köz-
kórház műszer- kötszer- és gyógyszerszükségletére 
benyújtott ajánlatokat bírálta eL A bizottság Gerő 
gyógyszerész és a Sandberg-cég ajánlatának elfo-
gadását javasolta. 

— Az újonnan épített házak pótadó mentessége. 
Az 1929. évi 29-ik t-e. alapján a pénzügyminiszter 
a belügyminiszterrel egyetértőleg — mint ismere-
t e s — a házadómentességen kivül 15 évi községi 
pótadómentességben részesítette az 1931. évben 
újonnan épült és lakható állapotba helyezett épü-
leteket. E pótadómentesség kedvezménye reményé-
ben a városban számos ház épült, a házak épí-
tését azonban befejezni és lakható állapotba he-
lyezni a novemberi esős idő és decemberi fagy, 
következtében nem volt lehetséges. Méltánytalan 
volna, hogy ezen épittetőket, akik a legnagyobb 
munkanélküliség idejében építtettek, az időjárás 
viszontagsága folytán elüssék a 15 évi községi pót-
adómentesség kedvezményétől. A Szegedi Háztulaj-
donosok Egyesülete mozgalmat indított aziránt, 
hogy a 15 éves pótadómentességet biztosítsák mind-
azon háztulajdonos Javára, akik az építkezést a 
folyó évben megkezdték, de azt az időjárás miatt 
befejezni nem tudták. A kérdéssel a Szegedi Ház-
tulajdonosok Egyesületének legközelebbi választ-
mányi ülése dr. S i n g e r István egyesületi ügyész 
ismertetése alapján foglalkozik. Az egyesület az 
ülésre «z érdekelt háztulajdonosokat meg fogja 
hivni. 

— Megszüntették a hódmezővásárhelyi tanyai 
kirendeltséget. A földmivelésügyi miniszter értesí-
tette a város hatóságát, hogy a hódmezővásárhelyi 
tanyai kirendeltséget január elsejével megszünr 
teti. Ezzel kapcsolatban Z i l a h y - K i s s Tibor 
gazdasági felügyelőt,' a szegedi gazdasági felügye-
lőség vezetőjét és S é r a Gyula gazdasági felügyelőt, 
a dorozsmai járás gazdasági felügyelőjét állásától 
fölmenti, a szegedi felügyelőség vezetésével K ö l l a 
Zoltán gazdasági felügyelőt bízza meg. A dorozsmai 
felügyeletet központilag intézik, a vásárhelyi teen-
dőket pedig Kölla Zoltán látja el. A két fölmentett 
gazdasági felügyelőt régi állásába osztják be. 

— Ujabb adományok a kisrongyogakclóra. Ko-
csis Ferenc karácsonyfadíszeket és cukorkákat, Ha-
lász János karácsonyfavilágitást, dr. Schmidt Hen-
rikné 1 férfi öltönyt, 1 leánykaruhát, dr. Meny-
hárt Gáspárné 1 női kabátot és Aigner Gyuláné 
1 fluöltönyt adományozott a dr. Aigner Károly 
főispán vezetése alatt álló kisrongyosakcióra. — 
Nagybányai vitéz Horthy Miklósné inségenyhitő 
akciójára adományoztak: Vidákovits Albert 10, dr 
Vidákovits KamiUné 10 pengőt. 

x Tértim, finom likőrök, finomított szesz, ki-
mérve, likőrkompoziciók legjobb minőségben, leg-
olcsóbban Seborr Ottó cégnél. 335 

— Evangélikus egyházi hírek. Szilveszter estéjén 
az istentisztelet 6 órakor kezdődik, újév napján 
délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesznek isten-
tiszteletek. 

— Súlyos baleset. Kedden délelőtt súlyos baleset 
érte ö r d ö g Kálmán 36 éves kiskundorozsmai 
gazdálkodót ördög az udvarán levő hét méter 
magas fának egyik ágát fürészelte. Munkakőzben 
elvesztette az egyensúlyt, lezuhant a magasból és 
az elfűrészelt vastag faág a mellére esett. Súlyos 
belső zuzódásokkal és agyrázkódással szállították a 
mentők a közkórházba. 

— Ax államvasút! bérletjegyek. Budapestről je-
lentik: Az államvasutak igazgatóságától kapott ér-
tesítés szerint az 1931 október l-ével váltott é« 
az összes vonalakra érvényes éves, féléves és ne-
gyedéves bérletjegyek, valamint a nyugati vonal-
csoportra szóló ugyancsak október elejétől váltott 
éves, féléves és csoportos bérletjegyek az állán* 
vasutak személyi díjszabásának 6. szakaszában fog-
lalt határozmányok értelmében a Duna—Szára— 
Adriai vasúttársaság vonalaira is érvényesek. 

x Ma tar'Ja Sziiveszter^eslélyét a Munkásotthon-

tánciskola. Meglepetés 11 534 

— Kirabolták az égő tanyái. Nagykőrösről jelen-
tik: S o ó s István tanyásgazda bement a városba 
szülei látogatására. Az őrizetlenül maradt tanya 
este hat óra körül kigyulladt U r b á n Antal, 
a szomszéd tanya gazdája azonnal a tanya meg-
mentésére sietett. Mire odaért, a lángtenger körül 
már ismeretlen embereket talált, akik ahelyett, 
hogy a tüzet eloltották volna, az égő házat tel-
jesen kirabolták. Urbánék és a fosztogatók között 
kapával, vasvillával formális közelharc keletke-
zett és a rablónépet csak hosszas dulakodás után 
sikerült elűzni, de a rablott holmit mind elvitték. 
Addig a tanya porráégett A vizsgálat megindult 
annak megállapítására, hogy miként keletkezett a 
tüz. A csendőrségi nyomozás is megindult a rab-
lók kézrekeHtésére. 

x Törley pezsgő üvegje P 4.60 KocsisnáL 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a hatósági 
munkaközvetítőnél 3—4 jól öltözött nő, kisebb 
cikkek elárusitására. 

— Munfcásbirkozók sikere Vásárhelyen. Szép si-
kert aratott a Szegedi Munkás Testedző Egye-
sület birkozógárdája a Hódmezővásártielyen ren-
dezett országos juniorversenyen. A könnyüsulyban 
első lett Csíkos, második Lakő I., harmadik Bá-
rány. A nagyközépsulyban első Tőrök. A nehéz-
súlyban első Mirt Vastag és Pomlényl sérülésük 
miatt kénytelenek voltak feladni a küzdelmet. A 
kitűnő birkozógárda 12 pontot szerzett a verse-
nyen. 

z Kérjen mlndenfltt Gergely kak-ukffiuiikerkM. 

_ A Színházi filét most megjelent u j számában 
közli a filmszinészpályázat döntését Tiz győztes-
ről készítenek próbafelvételeket A Mfss Magyar-
ország-választás teljes programját is hozza a 
Szinházi Élet uj száma. 

x Meseolcsón vásárolhat Iratért az Asztalos-

mesterek cégénél, Dugonics-tér. q 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazon rokonoknak, jóbarátoknak és isme-
rősöknek, akik imádott férjem elhalálozása al-
kalmával soha el nem múló fájdalmamat vi-
gasztaló szavaikkal enyhíteni igyekeztek, 

ószinte köszönetemet nyilvánítom. 

623 özv. Lánc lanöné. 

Bútorokat »,„ Kertésznél! csak 

Feketesas-ucca. 72 

Dr. Szabó jCdszló: 

Szeged halála 
ét feltámadása 

Három kWefes «ffsx HlálUláaa 

monográfia a* árvln Bfwinedlk 

% évtoráafófa alkalmából <%> 

Kapható részletfizetésre Is 
a Délmagyarország kiadóhivatalában 

B január 9-iki és 10-iki 
kerületi levente ökölvivóversenyre jegyek Délmagyarország kiadó-

hivatalában. Ar: előmérkőzésre 
20—50 fillér, döntőre 50—150 


