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I raaáa ifiaiiiasak tfcség-
készlhek Bakarestbe 

Bukarest. november 21. Az Illetményeikre hó-

napok óta biába váró nyugdijasok tegnap Mold-

vában. Bukovinában, Besszarábíában éa Dob-

rudzsában tartottak nagygyűléseket Valam?nnyi 

gyűlésen elhatározták, hogy Bukarest* ooiuil-
nak. ha a kormány egu hét leforgása alatt dr 
mnrarft ntfugdliillrfmfiniielket nem fotgósitfa. 
Legtöbb helyen már féléve nem kaptsk nyug-

dijat 

Gandhi nyilatkozata 
a börtönben 

London, november 21. Gandhi poonai bör-

tönéből adott nyilatkozatában kijelentette, hogy 

nem szándékozik életét kizárólag az érinthetet-

lenség elleni küzdelemnek szentelni, hanem 

életcéljai között sok más probléma is szere-

pei. Ezzel Gandhi megcáfolta azokat • híresz-

teléseket, mintha kész volna lemondani n pasz-
xzto ellenállásról, ha ennek ellenében börtő-

néböl kiszabadulva, minden erejét az értnt-

hetetlenség megszüntetésére fordíthatja. 

Szentesi híradás 
az aj választójogi tervezetről 

Csongrád vármegyének, mint Ismeretei —, 
mtaiszterképviselője van. tppa i ezért lehet je-

lentősége a következő Szentesről származó hír-
adásnak: 

— Megbízható információnk alapján módunk-
hsa van az nj választójogi tervezet lényeges in-
tézkedéseit részleteiben ismertetni. 

A kormány a választói jogosultság kérdésében 
• m »ztikiteni, nem bővíteni nem óhajtja a karoto-
két, e*ak a választhatótágnál szállítja U Miska-
Isi végzettség esetére 26 évre a korhatárt As or-
szággyűlés taglalt titkosan, kerületi lajstromon és 
4z arányosság elvei alapján akarják választani, 
de az így választolt képviselőház egyes tetvek 
szerint az érdekeltségek kiküldötteivel Is klegé-
-síttetnék. mely esetben a felsőház megszüntetésé-
nek terve is aktuálissá válna. 

A választó — egy érdekes elgondolás szerint — 
a lsjstromoo vagy tagot sn kettős szavazatot gya-
korolhat E terv szerint nemoaak a lajstromon fel-
lüntetett pártra, hanem a párt jelöltjein belül n-
egye* jelöltekre is lehet szavazni, ami által « vá-
lasztó a lista sorrendi összeállítására gyakorolhat 
befolyást Minden lajstrom annyi mandátumot 
nyer, ahányszor a választási arányszám, amely a 
bizottság által lesz kiszámítható, a lajstromra to-
ldott összes szavazatok számában foglaltatik. 

A tervezet szerint országos választási széket 
állítanak fel, amelynek elnöke a kormányzói hár-
ma« kijelölése alapján az országgyűlés két háza 
által együttesen választandó „©roságWr*" lenne. 
A bizottság tagjai bárom kúriai biró. valamint a 
Dunántul, felvidéki, duna-tiszakőzi, tiszántúli or-
szágrészek törvényhatóságainak elektorai és • 
székesfőváros közgyűlése által választott egy-egy 
tag. Ez a választási szék kizárhat a jelölésből 
egyeseket, akik szerint« méltatlanok a képviselői 
tisztségre. A mostan* országgyűlés tatfiaival 

szem-
lén ez a kizárás nem gyakorolható. 

Ai ajánlási rendszer megmarad. Minden laj-
stromot 2000 választónak kell aláírni, de a megelő-
ző országgyűlésben képviselt pártok jelöltjei ré-
szére ajánlás nem szükséges. Az uj képviselőház-
nak 'XX) tagja lenne Az ország tiz választókerü-
letre oszlik, és pedig: 

1 Budapest székesfőváros 24 képviselővel, 2 
Pest vármegye Budapest környékével és Kecske-
"•éttel 30 képviselővel. 3. Alföldi kerület: Baja, 
Hódmezővásárhely és Szeged városok, Bács-Bod-
iog és Csongrád vármegyék 10 képviselővel, 4. 
Alsótiszai kerület: Békés. Bihar és Csanád. Arad 
é* Torontál-közig, egyesitett vármegyék 15 kép-
viselővel. :». Felsőtiszai kerület: Debrecen város. 
If. jdu. Szabolcs és Unj; közig, egys. vármegyék, 
Szatmár, l'gocsa és Rereg kö/.lg. egyes, várme-
•yék 13 képviselővel, 6 Heves-jásznagykunsági 
Kerüiet: Heves és J;'isz.na gy k u nszolnok vármegyék 

képviselővel. 7. Kelvidéki kerület: Miskolc vá-
<os. Abanj-Torna. Borsod. f.ömör és Kishont közig, 
rgves. vármegyék, Nógrád és Hont közig, egyes, 
fs Zemplén vármegyék 18 képviselővel, 8 Alsó-
'lunántnli kerület, Pécs város. Baranya, Somogv 

Tolna vármegyék 28 képviselővel, 9. Középein" 
nirtuli kerület: Vas, Veszprém és Zala várme-
gyék 24 képviselővel, 

250 eter pengőért értékesítették 
a város kétévi fatermését 

(A Délmaggarország manlatársáíól.) Az 

idei költségvetés egyensúlyának biztosítása ér-

dekében, mint emlékezetes, a közgyűlés elhatá-

rozta, hogy a városi erdők kétévi fatermését 

termelteti M és értékesíti. Ebez a művelethez 

a földművelésügyi miniszter is hozzájárult de 

kötelezte a város hatóságát, hogy az előre kiter-

melt mennyiséget ossza be a következő évek 

termelési programjába, hogy a hiány Így foko-

zatosan megtérüljön. A városi erdőgazdaság-

ban ki Is termelték a kétévi famennyiséget és 

annak értékesítéséről a hétfői tanácsülésen szá-

molt he dr. Csonka Miklós gazdasági tanács-

n o t 

A kitermelt tűzifából a városi tisztviselők-

nek részletre eladtak 1&233 mázsa akácfát 54.200 

pengő értékben és 9452 mázsát 27.800 pengőért 

készpénzben. A fa beszállítása és fuvarozása 

25.000 pengőbe került a tisztiviselőknek el-

adott fa árából tehát megmaradt 57.200 pengő. 

7500 pengő értékű akáckarót használtak fel a 

fehértől halgazdaság töltéserösltö munkálati l-

nál. a várost intézmények fűtésére 20.000 mázsa 

akácfát tartalékoltak «0.000 pengő értékbea és 

10.000 mázsa nyárfát 24.000 pengő értékben, 

készítettek a kisvasút számára 7000 pengő ér-

tékű talpfát és 2000 pengő értékű oszlopot, 

meg hajópadlót. Az Így értékedtett faanyrg 

összes értéke IGOJOOO pengá, de az erdőkben 

értékesítésre vár még 90-000 pengő értékű fa-

anyag, amelynek eladására most ngitoános ár-
verési tart a város. Az árverés december 6-áa 

kezdődik és január 20-ig tart így a város a 

kétévi fatermésért Összesen 250.000 pengőt kap. 

A költségvetésben ezen a dinen 280X100 pennő 

bevételt Írtak d ó . A gazdasági ügyosztály je-

lentése szerint a 30.000 pengős deficit abból 

keletkezett hogy a várod intézmények fűtésére 

fordított fa árát önköltségi áron számolták eL 

Kedd RóflL ka* . Cecil v t Prot 
Cecília. A nap kél 7 őrs 14 perc-

kor, nyugszik lé éra 18 pétikor. 
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 

1-Ig. déd után 4-től 7-ig a Várod Mnzeua minden-
nap. vasár- és ünnepnap is. délelőtt 10-től fél 1-Ig 
vsa nyitva. Folyóirat csere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél «-lg. 

"¡{tyef-nH könyvtár (központi egyetem, l eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot 
tanak: Grűnwald Imre őrök. Kálvária a. 17. CM. 
1225.) Jóst Frigyes, Petőfi Sándor^ngárnt 4L (Td. 
1777.) Temesváry József, Kelemen m. 11. ( T d 1891.) 

j Moldván Lajos, Újszeged. Vedres-«, t (Td 1848.) 
Sdmeczf Béla, Somogyi-telep (TeL 8425.) Töcék 
Márton. Csongrádi-sngárut 14 CTeL 1361) 

— 180—150 ezer peng« föld- és hásbérjövedetem-
re számit a város. Dr. Csonk* Miklós tanácsnok 
bejelentette a hétfői tenácnfilésen, hogy föld- < 
házbérjöredelem eimén as idei költségvetésben 
900.000 pengőt Irányoztak dő. Az egész évbm Igen 
gyöngén folytak be a földbérek, most azonban va-
lamf éiénkség mutatkozik. Ebből azt leltei követ-
keztetni, hogy novemberben és decemberben eze-
ken a elmeken mintegy 120—150 ezer pengő be 
vételre számíthat a város. 

• MOOOOO pengő ssflkségadót snállltottak az 
államkincstárnak. A amit ér karácsonyától az 
Idén novemberig beszedett szfifcségadót havi rész-
letekben kellett a várod adóhivatalnak fölkfll-
denl Budapestre. Az adóhivatal kimutatása szerint 
eddig a Szegeden befizetett szükségadókból 1 mil-
lió 400.000 pengőt szállítottak föl az államkincs-
tárnak. 

I szegedi egyetem december 
3-án avatta 

dlsztoktorrá Móra Ferencet 
Móra Ferencet, a szegedi muzeum kiváló Igaz-

gatóját, a szegedi egyelem bölcsészettudományi 
kara a kormánvzó hozzájárulásával honorts 
eausa doktorává avatja. Az avatási ünnepélyt 
december 3-ára tűzte ki az egyetem. Az ünne-
pély a jelek szerint fényes külsőségek között 
folyik majd le és azon Szeged társadalmán 
kívül résztvesznek a magyar tudományos és 
Irodalmi élet képviselői fs. A rendezöblzottság 
most a kővetkezőket közli: 

Az egyetem Móra Ferencet december 8-án, 
szombaton délben tiszteletbeli doktorává avatja. 
Ebből az alkalomból Mórát a város társadalma 
szombat este 8 órakor a Tisza-szálló nagyter-
mében vacsora keretében fogja ünnepelni. A 
rendezöblzottság a jelentkezésre aláirási Ive-
ket bocsájtott ki és egyet a szálló Irodájában 
" elyezett el. Egy teríték i ra 8 pengő, az aláírás 
kötelező. Megjelenés sötét ruhában, a vacsorán 
hölgyek is ré~ -rnek. Az aláirási iveken 
legkésőbb november 30-án délig kell jelent-
keznL 

— Ottó-ünnepély. Vasárnap Ottó 20-ik születés-
napja alkalmából a Magyar Férfiak én Nők Saent-
korona Szövetsége diszünnepélyt rendeseit A fo-
gadalmi templomban délelőtt 10 órakor szentmise 
volt amelyet Ranké Sándor plébános celebrált 
Klán István szentbeszédet mejdott Délután S óra-
kor a városházán volt ünnepély, amelyen megje-
lent dr. Glattfelder Gyula püspök is. Dr. Mnityáa 
István nyitotta meg as ünnepélyt és beszédébea 
a Hrálybüséget hangsúlyozta. Dr. Iványi Béla. 
majd dr. Lajos István központi kiküldött mondott 
még beszédet 

György főesperod beiktatása. Va-
sárnap délMa Iktatta be ünnepélyes keretek között 
főespered méltóságába Barmoo Győrgyöt dr. Glatt-
felder Gyula püspök. Az ünnepi aktus, amelyen 
megjelent dr. Somogyi Szilveszter polgármester, 
Raskó Sándor főesperes-plébános, dr. Becker Ven-
del. dr. Balogh István én mások, a püspöki palota 
hád kápolnájában zajlott l a A püspöki titkár fel-
olvasta a kinevezési okmányt majd Barmon 
György letette az esküt. A püspök rövid beszéd 
kíséretében átadta az nj főesperesnek a lila főpapi 
gallért a Ma föveget majd áldást osztott. Délben 
a püspök as nj föesperost ebéden látta vendégük 

— As adóhivatal panasza. A napokban vitték 
széf a városban ss általános adóösszdráshos 
sjűkséges ősszel rád lapokat a flgydmezte* 
téssd, hogy azokért három nap mutva jelentkezik1 

az adóhivatal megbízottja, három nap alatt tehát 
ki kell tölted as Ív rubrikáit Az adóhivatal Je-
lentése szerint a közönség agyrésze nem teljesitt 
pontosan kötelességét Az adőMvatal figyelmez-
teti a közönséget hogy az érvényben levő és az 
ősszdiráson Is feltüntetett rendelkezés értelmében 
azok. nk'V a kitűzött katárldCrs nem állítják ki 
as összeírást lapokat, kihágást követnek el és 
2—10000 pengő pénzbüntetéssel sujthatók. 

— Legújabb könyvek gazdag választékban a 
Délmagyarorszig kölcsonkönyvtárában. 

— A kormányzóné nyomorenyhttő akciója. Bu-
dapestről jelentik: A kereskedelmi miniszter meg-
engedte, hogy Horthy Miklósné nyomorenyhitő ak-
ciójára a 19. számú postatakarékpénztárt csekk-
számlára 20 pengőt meg nem haladó adományösz-
szegek csekkbefizetési díj levonása nélkül bár-
mely postahivatalnál beflzethetők legyenek. 

— Telefonrendelésre házhoz kfildi színház-
jegyét a Délmngyarország kiadóhivatala. 

Belvárosi Mozi 
Kedden, szerdán Fo]«S Pá l rendezésében 

Tavaszi zápor 
Kisvárosi leprends 10 felvonásban. Főszereplők: 

A N N A B E L L A , Kürthy József, Simon Marcsa. 
Dsjbukát Ilona, Zala Karola, Geson Gyula. 

Ezt megelőzi: 

Budapest szimfóniája 
Pazar felvételek Budapest szépségeiről. 

Előadások 5, 7, 9 órakor. 


