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UpAt. A nap kői 7 óra 01 perckor, 
nyugszik 16 óra 24 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
Mg, a Városi Muzcum mindennap, vasir- és ün-
nepnap lg, délelőtt 10-től fél 1-lg van nyitva. Fo-
lyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton dél-
után fél 5-től fél 6-ig 

Fgyefrml könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnnpok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
fanak: Apró Jenő Kossuth Lajo'-sugárut 59 (tele-
fon 1996), Borbély József Tisza La jos-körut 20 
(telefon 2268), Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vcdres-ucca 1 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök. Takács István Bol-
dogasszony-sugárut 31. (telefon 2125), Selmecz Béla 
Somogyi-telep (telefon 3425), Bulcsú Barnabás 
Kálvária-tér 7 sz. (telefon 3278). 

Congorilla 

Bombát dobtak 
a lausannei városházára 

— Oazdatanácsadó és vegyvizsgáló kirendelt-
ség. Szanyl I .tván fövegyész, a vegykisérletl és 
pspriknkisérleti állomás vezetője beadvánnyal 
fordult a polgármc-teri hivatalhoz, amelyben meg-
felelő helyiség rendelkezésre bocsójtását kérte, 
hogy ott a hetipiacok alkalmával a tanács:.« és 
gyors vegyvizsgálatrci igényt tartó gazdák, keres-
kedőit és fogyasztók mintái azonnal megc'.emez-
hf.tök legyenek. Tejet, vajnt, tejfelt, túrót, sajtot, 
eretvt, bort, stb. filléres vizsgálati dij mellett vizs-
gálják meg. Egyelőre a szombati hetipiackor ter-
vezik a vegyvizsgáló kirendeltség munkáját. 

— Háztulajdonosok gyűlése. A Szegedi Ház-
tulajdonosok Egyesülete vasárnap délelőtt gyü-
!ést tartott dr. Regdon Károly elnökletével. Dr. 
Singer István ügyvezető titkár ismertette az Ín-
ségadó, valamint a jövedelemadó mérséklési ren-
deletet, előadást tartott a házadóvallomási ivek 
kitöltéséről és az uj kéményseprő díjazásról, majd 
bejelentette, hogy az. egyesület a házadóvaílomá-
*ok kitöltésének megkönnyítése céljából a háztu-
lajdonosoknak kerületenként felvilágosító clöad&st 
ttrt. A gyűlés ezután a következő határozati Ja-
vaslatot fogadta el. „A Szegedi Háztulajdonosok 
Egyesülete csatlakozik a Háztulajdonosok Orszá-
gos Szövetségének azon elvi álláspontjához, hogy 
a háztulajdonosok, akik jövedelmeiket tekintve, 
tigyanolvan helyzetben vannak, mint a mezőgaz-
dák, adóterheik et figyelembe véve pedig helyzetük 
a mezőgazdákénál is sokkal súlyosabb, — a kor-
mány részéről egyenlő elbírálásban részesíttesse-
ne>k a mezőgazdákkal. Evégből szükségesnek tart-
ják a mezőgazdasági kamarák mintájára az ország 
összes háztulajdonosait magába foglaló lakásgaz-
dasági kamarának kerüle-temként! felállítását 
Szükségesnek tartják, hogy a háztulajdont terhelő 
közterhek az állami kiadások csökkentésével kap-
csolatban — szukeesszive a béikebell mértékre szál 
li tassanak le. — annál ls Inkább, mert a házak 
hrntto bérbevétele már is a békebeli mérték alá 
sülved." 

— FJjegyzés. Líebmann Péla eljegyezte Horto-
bágyi Szenkát. 

— A borfogyasztási adó leszállítása. A mi-
nisztertanács, mint ismeretes, elhatározta, hogy 
rendeletet ad ki a borfogyasztási adó ötvenszáza-
lékos csökkentéséről. A rendelet egyelőre a 33-as 
bizottság előtt fekszik, a belügyminisztertől azon-
ban hétfőn leírat érkezett, amely arra flgyelmez-
tc-ti a várost, hogv gondoskodjék a borfogyasz-
tási adö ötvenszáz. lékos leszállítása következté-
ben előállő költségvetési hiány fedezetéről. A ta-
nács megállapította, hogv a leirat kissé későn ér-
kezett. mert a költségvetést Szeged már felter-
jesztette a belügy miniszterhez. 

— 30 könyvet cserélhet havi egv pengőért a 
Délmagyarország külcsünkönyvtáfáhnn. 

lBelvárosi 5. 7, 9-kor 

Genf. november 14. A reggel bevonult csapa* 
toknál két incidens történt. Amikor a Palais 
ríes Exposltlonsnál a zászló átadásakor L derny 
térparancsnok beszédet intézett a katonákhoz, 
ezek sorából az egyik ezt kiáltotta feléje: 

— Gyilkos! 

Azonnal letartóztatták. A másik incidens kevés-
sel később tőrtént. A Kiállítási Csarnokban el-
helyezett csapatok néhány katonája az épület 
előtt elvonuló kommunistákkal pajtáskodni kezd-
tek. Ezeket is beszállították a katonai vizsgáló-
bíróhoz. 

Genfben csend van. A szerdán odavezényelt 
ujonciskolai csapatok visszatértek állomáshe-
lyükre Lauaanneba. 

Kora délután valamennyi genfi, kommunistá-
nál házkutatást tartottak. Egy tucat embert le-
tartóztattak. 

Lausanne, november 14. Vasárnap éjszaka 
a városházára, amely a városi és az állami 

hivatalok elhelyezésére szolgél. §7y arra rohant 
gépkocsiról bombái doblak, öt ember meg. 
sebwfllt. Az azonnal megindított vizscálatnak 

eddig nincs eredménye. 

Budapesti tudósítónk tclefonjefenttse.) Genf-
ből jelentik: A genfi véres zavargásokkal kap-
csolatban a rendőrség eddig összesen 21 embert 
vett őrizetbe. Legnagyobb részük kommunista, 
akikről bebizonyosodott, hogy résztvettek a ter-
rorcselekményekben. 

Lausanneban erélyesen folyik a nyomozás 
a városháza pllen elköveteti bombamerénylet 
ügyében. Itt 20 embert vettek őrizetbe. Ugy lát-
szik, hogy nem ls annyira a városháza, mint 
inkább a mellette levő tűzoltólaktanya ellen 
akartak merényletet elkövetni, mert a mult 
pénteki tüntetésen innen vonultak M azok a 
tűzoltók, akik vízsugarakkal szétkergették a 
tüntetőket. 

Fablnyl kereskedelmi miniszter 
Dorozsmán 

A szeged—dorozsmai villamos, az algyői híd és Duna-Tisza-csatorna 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délelőtt dr. Fablnyl Tihamér kc reskedelem-
ügyi miniszter dr. Lázár Andor igazságügymi-
niszter társaságában Dorozsmán népgyűlésen 
vett részt. Szegedről dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester vezetésével nagyobb küldöttség 
vett részt a kereskedelmi miniszter beszámoló-
ján. amelyet a községháza udvarán tartottak 
meg. 

Fablnyl Tihamér azzal kezdte beszédét, hogy 
»tegyük félre a turáni átkot és jöjjön a nemzeti 
összefogás az acsarkodás helyébe«. 

•— Eddig az acsarkodás és pártoskodás aka-
dályozta a munkát, de most Gömbös Gyulá-
ban olyan vezér akadt — mondotta —, aki ener-
gikusan kijelölte azt az utat, amelyen haladni 
kell. 

Ezután arról beszélt a kereskedelmi minisz-
ter, hogy minő eredményeket ért el minisz-
tersége alatt. A kartelek megrendszabályozna 
melleit a borfogyasztási adót a felére szállította 
le, megtiltotta a házalást, minisztertársaival 
együtt sikeresen küzd az államháztartás stabi-
lizálása érdekében. Rámutatott ezután arra, 
hogy megkezdték a budnpest—szegedi mttut 

egyik szakaszának az építését, ahol nagyszám, 
ban foglalkoztatnak majd dorozsmai és kiste-
leki munkásokat. 

Lázár Andor igazságügyminiszter arról be-
szélt, hogy akarat és bizalom nélkül nincs 
siker. Most az országot Járják és ahol látják, 
hogy a nép elcsüggedt, felrázzák fásultságából. 
A Gömbös-kormány minden tagja fanatikusam 
hisz egy uj magyar történelemben, — mondotta. 

A gyűlés után dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester arra kérte Fabinyí minisztert, hogy 
támogassa a szeged—dorozsmai villamos ter-
vét, mert az mindkét közületnek nagy hasznára 
válna. A miniszter közölte, hogy szekértőket 
küld le a kérdés megvizsgálására. Az algyői hld 
és a Duna—Tisza csatorna megépítéséről nem 
nyilatkozott kedvezően. Sem az algyői hidat, 
sem a Duna—Tisza csatornát nem lehet most 
megépíteni — mondotta —, mert nincs pénz. 
Végül kijelentette a kereskedelmi miniszter, 
hogy a szegedi paprika exportját minden ere-
jével elősegíti. 

A népgyűlést bankett követte, amelyen számos 
pohárköszöntő hangzott eL A miniszterek dél-
után Kisteleken mondottak beszédet 

idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Je-

leni!: Szegeden s hőmérő legmagasabb álláss 8.0 
C, a legalacsonyabb 2.6 C. A barométer adata null-
fokra és tengerszintre redukálva reggel 778.8 mim, 
este 778.0 mm. A levegő páratartalma reggel 90. 
délben 73 százalék. A szél Iránya délkeleti, illet-
ve keleti, erőssége 1-2. 

Időjóslat a Délvidékre: Lényeges változás nem 
várható, keddre virradó éiszaka még fagymentes. 
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DELMAGYARORfZAGOT 
mart a takarékossági 
szetoezet legalább annyit 
térit olasza, amennylbe az 
elOflzetés kerül. ha be 
vásárlásait igazolványába 
beíratja. 

— As Interurbán telefon. November 16-tól Sze-
ged és a Szegedtől 15 kilométeres körzetben belül 
fekvő Algyő, Deszk, Klárafalva, Kistemplomtanya. 
Klskundorozsma, Zsombő, Kübekháza, Püspőklele, 
Sándorfalva, Szőreg és Ujszentiváji helységekkel 
a O-ás díjöv rendszeresítése következtében az erfís 
forgalmú Időben kezdeményezett 3 perces közön-
séges beszélgetés diját 1 pengőről 80 fillérre mér-
'sékelték. 

— A Szegedi Fintalok Művészeti K«»<<írluma 
vasárnap tartotta meg a központi egyetemen ez-
ídcí első vitaestjét. Buday György megnyitó beszé-
dében ismertette a kollégium eddigi munkáját és 
további programját, amelv vitaesték, müvészesték 
rendezését és uj törekvésű könyvek kiadását öleli 
föl. így a közeljövőben megjelenik egy nyir^égi 
balladagyüjtemóny, verseskötet, tanulmány • film-
ről, Juhász Gyuláról és egy fényképal-
bum, amely a város és a tanyavilág egymáshoz 
való viszonyát dokumentálja. Ezulán Tolnai Gá-
bor mondotta el uj szempontú előadását az „Er-
délyi irodalom fordulóján" címmel. Rámutatott 
arra az érdekes jelenség-e, hogy Erdélyben a tíz-
éves szépirodalmi virágzás után az uj erdélyi iró-
generáciő elsősorban tudományos tevékenységet 
folytat, amelynek célja a mai gazdasági és társa-
dalmi helyzet analizálása, a szegény néposztályok, 
a munkásság és parasztság megismerése és mai 
helyzetének tudatosítása. Az előadást követő vitá-
ban dr. .Toó Tibor, Pfeifer Elek, Raröti Dezső, Ta-
bák Gyula és Buday György vettek részt 

— Telefonrendelésre házhoz küldi srluház-
jegvét a Délmagyarország kiadóhivatala. 


