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Ujabb irodalmi harc a Pen Klubban 
Berzeviczy Albert megválasztása miatt a Nyugaí-os irák kiléptek a klubbál 

(Budapesti tudósítónk tele fon jelent és ej A Pen 
Klub kedden Radó Antal elnökletével az ismere-
tes irodalmi háború után közgyűlést tartott, ame. 
ivén 58 szóval 31 ellenében elfogadták Kosztolányi 
Dezső lemondását az elnöki tisztségről. A köz-
gyűlés ezután Berzeviczy Albertet választotta meg 
elnöknek. 

A közgyűlés atán egyes irodalmi körökben annak 
a meggyőződésnek adtak kifejezést, hogy Berze-
viczy megválasztása, paccs eredménye, mert nem 

a többség választotta meg. Ezért Babits Mihály, 
Erdélyi József, Ernőd Timii, Fóthy János, Földes 
Imre, Füst Milán, Gellért Oszkár, Ignotus Pál, 
Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kárpáti Aurél, 
Kosztolányi János Laczkó Géza, Lengyel Menyhért, 
Móricz Zsigmond, Márai Sándor, Nagy Endre, 
Pünkösti Andor, Pásztor Árpád, Pakots József, 
Rclle Pál, SchÖpflin Aladár, Vitéz Miklós, Vár. 
na; Zseni, Zsolt Béla és rtrás'olr bejelentették, hogy 
« Pen Klubból kilépnek. 

Április első felében összehívják 
a gázgyári bizottságot 

Buzáth János előadása a ktsblzottság keddi ülésén 
(A Délmagyar ország munkatársától.) Kedden dél-

előtt ült össze a gázgyári kfebizottság dr. Somogyi 
Szilveszter szobájában, hogy befejezze a szerző-

. d és tervezet tárgyalását és előkészítse az anyagot 
az ad hoc bizottság számára. A keddi ülésen 
résztvett dr. Buzáth János nyugalmazott buda-
pesti alpolgármester, aki a polgármester meghí-
vására jött Szegedre, hogy a főváros elektromos 
müveinél szerzett tapasztalatai alapján tanácso-
kat adjon Szegednek. A megbeszélésen résztvett 
dr. Biedl Samu, Back Bernát és dr Veress Gábor, 
dr. Szekerk e Lajos tiszti ügyész, a szerződésterve, 
zet készítője és Raek Lipót pénzügyi tanácsnok. 

Az ülésről a polgármester a következőket mon-
dotta a Délmagyarország munkatársának: 

— Buzáth János nemcsak az irántam való régi 
barátságból, hanem azért is szívesen eleget tett 
meghívásomnak, mert két évtizeden át vezére volt 
a budapesti világítási, müveknek és ebben a minő-
ségében igen értékes gyakorlati tudást szerzett 
A hármas bizottság előtt elsősorban a budapesti 
energiaűzemek konstrukcióját ismertette Elmon-
dotta, hogy a gázgyár és a villanytelep nemrégen 
•van a főváros kezelésében. A gázgyár csak 1914-
ben került városi kezelésbe, a vjllanytelep 1918-ban. 
A főváros mindkét üzemet megváltotta és azután 
valósággal újjáépítette őket rengeteg költséggel 
Az elektromos müvek nj beruházásai körülbelül 
kétszázmillió pengőbe kerültek. 

— A főváros számára a megváltás és a költ-
séges beruházás mégis nagyszerű üzletnek bizo-
nyult, mert hiszen óriási a fogyasztás Budapes-
ten, ami nagy jövedelmezőséget biztosit. Buzáth 
ezeket a pesti adatokat vonatkoztatta a mi sokká' 
kisebb arányú állapotainkra, óvakodott azonban 

.'mltól, hogy állást foglaljon a/cár a há^ikezeiés, 
akár  a koncesszió meghosszabbítása mellett. 

— Mindvégig tárgyilagos igyekezett maradni és 
mindkét esetre adott tanácsokat Kijelentette, hogy 
azért nem foglalhat állást egyik megoldás mellett 
sem, mert ahoz alaposan kellene ismernie ennek 

a városnak a pszilK'." a közvélemény kíván-
ságait, a város jövő terveit és pénzügyi viszonyait. 
Kimutatta mi az előny és mi a hátrány az egyik, 
vagy a másik megoldásban. Tájékozottságára és 
helyes ítéletére igen jellemző, hogy az általunk 
korábban elkészített tervezetben kilenctíz módo-
sítani valót talált, ezek közül hatot már a kis-
bizottság is észlelt és Buzáth János akkor még 
ismeretlen álláspontjának megfelelően oldott meg. 
Előadásában igen széleskörű műszaki tájékozó-
dottságot is eíárnlt Buzáth. Megtndtnk tőle, hogy 
a budapesti elektromos müvek eleinte három kiló 
szénből állítottak elő egy kilowatt áramot, ma 
pedig 0.8 kiló tatai szén elég egy kilowatt áram 
előállításához az üzem tökéletesítése következté-
ben. Ezek az adatok Szegedre természetesen nem 
vonatkoznak, mert a szón itt . a fuvarköltségtóbb-
let következtében lényegesen drágább, mint Buda-
pesten. — 

— A bizottság tagjai küíőnböző kérdéseket In-
téztek Buzáthoz, aki mindenre' kimeri tőén vála-
szolt és igen értékes felvilágosításokat adott A 
tanácskozás három ós félóra hosszáig tartott fin 
•hálásan megköszöntem Buzáth Jánosnak a város 
iránt tanúsított szívességét és az ülést berekesz-
tettem. J J 

Elnwmdotta még a polgármester, hogy a Hs-
bizottsíg most mégegyszer összeül, hogy elvé-
gezze m utolsó simításokat a tervezeten, aztán 
összehívják az ad hoc bizottságot valószínűleg 
már április első felében. A nagybizottság pontról-
pontra végigtárgyal mindent, szükség esetén mó-
dosít a kisbizottság tervezetén. Közben meghív, 
jók mégegyszer  a gázfgár kőzpnntf igazgatóságát, 
majd az ad hoc bizottság elkészíti « maga javas-
latát amely azután a polgármester elé kerül, a 
polgármester pedig — ha lehet — ax áprilisi köz-
gyűlés elé terjeszti a végleges javaslatot 

Buzáth Jánost a polgármester látta vendégül 
ebéden, majd a délutáni gyorsvonattal visszauta-
zott Budapestre. 

áprilisban megalakul a szegedi kamarai kerület 
, kereskedőinek blokkja 

„Minden Irányban ki kell épitení a kereskedelem szervezeteit" 
(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 ) I tása ípillf» els« fejére várható, a blokk tagjait 

A kereskedelmi és iparkamara minap lezajlott el- - ' — — » i*-*— 
nökválasztó ülésével kapcsolatban felmerült &z a 
terv, hogy a vidéki kereskedőket blokkba- kellene 
tömöríteni hogy az állandóan megnyilvánuló ke-
reskedelemellenes tendenciákat végre gerincrs n él-
lensulyozhassák. A terv a közeljövőben a meg-
valósulás stádiumába kerül. 

A készülő szervezkedésről 

Vértes Miksa 
kormányfőtanácsos, a kereskedelmi és iparkamara 
kereskedő osztályának elnöke a kővetkezőket mon-
dotta a Defmagvarország munkatársának: 

— A vidéki kereskedők kőzött mozgalom indult 
meg abban az irányban, hogy blokkba tömörülve 
érdekeiket most már minden körülmények kö-
zött határozotían és gerinccsen megvédjék. Mig 
kelf Javltjam a magyar kereskedelem kflzszelle-
roét, ki kell építenünk minden irányban a keres-
kedelem szervezeteit, mert csak igy tudunk ered-
ményt elérni. 

— Ami már most a technikai keresztülvitelt 
Sieti, a kereskedők vidéki blokkjának megalakí-

a kamara kereskedő osztályának tagjai és a keres-
kedelmi érdekképviseletek vezetői alkotják. A po-
litikamentes alakulat célja:. az erők egyesítése, 
amely, öntudatosan tud majd fellépni a keres-
kedelemellenes tendenciák ellen. A blokk lesz hi-
vatva az OMKE támogatásával a kereskedők exís-
tenciális érdekeit megvédeni. Nem vjtás, hogy 
szükségűnk van erre az u j szervezetre. Ha a gyár-
ipar a GyOSz-ban, az iparosság a maga törvényes 
testületeiben külön tudott tömörülni, afcfcor a ke-
reskedőknek is kt keir építeni szervezeteiket 

— A blokk zászlóbontása április első felére 
várható, jobban mondva, a kamara legközelebbi 
teljes ülése után kezdődik a munka. A kamara 
körzetébe tartozó városokban vándorgyűlésekkel 
kezdődik a szervezkedés. 

Hotter Jenő 
a I.Ioyd-Társulat alelnöke a kővetkezőket mondta : 

— A Lloyd-Tároulat ezzel a kérdéssel még nem 
foglalkozott. \em ismerjük a szerve kedők szán 
dékát. elvben azonban természetesen n m zárkó-
zunk el olyan moz^ilomtól, amely a kereskedelem 

és a kereskedők érdekeit viszi előre. Iía a kifej-
tendő program egyezik felfogásunkkal, természe-
tesen a létesítendő kereskedői blokk tervezetéi 
támogatni fogjuk. 

Varga Mihály 
a Szegedi Kereskedők Szövetségé i elnöke a ki-

vetkezőket mondta: . 
— Minden olyan megmozdulást, amely a vidék! 

kereskedelem érdekeit előmozdítja, a Szegedi Ke-
reskedők Szövetsége őrömmel üdvözöl. Szerintení 
a blokk megszervezése szükséges és Időszerű, « 
tervet a szövetség teljes erejével táomgatni fogja. 

C s i b é s z b l u z 2 " 7 0 

880 l«m«H min&rtgben. 

Glücksthal és Társa. C s ekon i c s a. 3. 

Borzalmas gyermektragédia 
Vásárhelyen két halállal 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

döbbentő gyermektragédia történt kedden Hód-
mezővásárhelyen. Mucsi Pá l fö ldmunkás dél-

után tűzet gyújtott a kályhában, majd a vároS-
házára ment az inségsegélyért Amikor haza-
ért: lakása lángokbvn állott. Feltörte az aj-

tót, a szobában £ és 5 éves gyermekét szénné 1  

égve találta meg. 

A Nagyhéten este hétig 
maradhatnak nyitva az üzletek 

Budapestről jelentik: A kereskedelmi 

niszter rendelete értelmében a húsvét vasár* 
napját megelőző hat napon át, vagyis a Nagyi-
héten az üzletek este 7 óráig lehetnek nyitva. 
Húsvét hétfőjén az üzleteket a rendes ünnepi 
szokás szerint délig fogják nyitvataxtani. 

AxTÜÖ 
A S*egedi Meteorológiai Ob*zervatóriam jttenttí 
Szegeden a hőmérő legmagasabb állása -\-t-t 

fok Celsius, legalacsonyabb —0 6 fok CelsJns. A 
barométer adata tengerszintre és nuilfokra redői 
kálva reggel 761.9 m m , este 760.9 mm. A levegő 
páratartalma reggel 83.0 százalék, délben 87.7 srÁ-
zaték. A szél iránya északkeleti, erőssége 4—3, 
a lehullott csapadék 0 21 mm. 

Időjóslat a Délvidékre: Továbbra is változékony 

hideg idő várható, va'ószinüleg csapadékkai 

A MeteorolOgfai Intézet JMcoU este 1« ónakofi 
Hazánkban élénk, helyenkint viharos északkeled 
szelek uralkodtak. A hőmérséklet alacsonyabb * 
reodesnéL Prognózis: Északkeleti légáramlás mel-
lett továbbra is hűvös idő, részben havazásokkal 
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-SCTmSí S i n W N T l t é n v k e p t t z , 
Széchenyi ter S. (KOBÓ Mozinak ital) Árban o l c * ö f 

Kivitelben eliOrongutnyufl 25» 

Salgó Miklós fájdalommal 

jelenti, hogy szeretett édes atyja 

Schachter Lipót 
életének 74. évében, hosszú szen-

vedés után, a mai napon Bud»» 

pesten jobb létre szenderült 

Hült tetemét folyó hó 23-án 

délután háromnegyed 2 órakor 

Budapesten kisérjük örök nyu-

galomra. 

Gyászolja kiterjedt rokonsága. 

Szeged, 1932. március hó 22. 
TV » 

Többeze 
a tavaszi 

£/t Dilmigyarortzág munka 

nádmegye területén a tavaszai á 

bestében Kbbezer hold főid l 
rA ¡vármegye területén a ható 
permaneneiáhan vannak , azon 

kat rendkívül megnehezíti a csa 
"müvek elhanyagolt állapota. 

Makó külterületén 

a gencshát—gacsibai csatorna 
folytán nagy területek kerütte 

viz több tanyát is elöntött Sol 
alatt, a kírályhegyesi völgyben 

gazdák deputációban jártak h 

Budapesten 
a husvél 
Három vonat ho; 

(A Délmagyarország mankatársá 
fcer meginduló weekendvonatok irá 
Bő az érdeklődés és a jelek szerin 
napján számottevő idegenforgalon 
mitani. 

Dr. ronelh Sándor kamarai fötit 
riótt Budapesten felkereste Senn 0 
Igazgatóhelyettest, akivel a húsvéti 
fjen tárgyalt Az elnőkigazgatóhel 
begy « budapestiek érdeklődése i 
tást meghalad. Eredetileg arra SZÍ 
• lrecvét vasárnapján Szeged felé ü 
» legjobb esetben ezer utasa lesz, i 
i jelentkezők máris alaposan tul 
Men reggelig « jelentkezők *zárna 
ezerkétszázat és kedden estig mit* 
hotkezőről érkezett jelentés. A M 
tárgyalásokat folytat egy esetleges 1 
eBnditása érdekében. 

Ax első weekendvonat megteremi 

Ottó nevéhez fűződik, aki n 

Alkalmazkodva a mai n 
nehéz viszonyokhoz I I 

Fekete divatcipfik 
Minták a kirakatban 

megtekinthetők ! H 

9 « A válság I 
Ugi 

Nyilatkozatok a vs 
eseménye 

(A Délmagyarország mankalársátt 

kamara vasárnapi közgyűlésének < 

sen foglalkoztatja az ügyvédtársad 

magyarors&g munkatársa kérdést in' 

kel kapcsolatban több szegedi üc 

• kővetkezőkben válaszoltak. 

Dr. Bodnár Géz 
kijelentette, hogy a végső konzekve; 
teljesen a választmány elhatározásá 
ban ennek bekövetkezése nem VÍ 
olyan hibákról is szó van, amelye 
ennek a választmánynak a felelős 
A főbaj a kamaránál az, hogy évek s 
kedtek a szükségletek. Ezek leépit 
• z ügyvédek már a mult évben m 
tottak és a jelenlegi választmány i p 
nek megfelelni, amennyiben a 22 
személyzeti kiadást 15 ezer pengőw 

— Az adminisztrációban — mond« 
keresztül vol;ak nibák, azonban ezi 

nem ismerem. Az ügyvédtisztvi« 
•zállitására vonatkozólag az a megj< 
<s*k részben tőrtént leszállítás és 


