
Kartel — a homokzátonyok körül 
(A Délmngyarorszég munkatársától.) Két esz-

tendővel ezelőtt, 1931 áprilisában tizenegy sze-
gedi tiszai homokszállitó között kartellszerü meg-
egyezés tőrtént. A megegyezés értelmében a tizen-
egy homokos érdekei védelmére elhatározta, hogy 
homokot ezentúl csakis maga az egyesülés adhnt 
el, a tagok a saját személyükben nem köthetnek 
üzletet, illetve nem szállíthatnak homokot Az 
egyesülés tagjai, a tulajdonukat képező homokzá-
tonyokat az egyesülésnek, tehát saját maguknak 
bérbeadták és megindították az üzleti kampányt. 
1932 augusztusában az egyesülés megindult, ameny-
nyiben három vállalkozó kilépett és a saját sza-
kállára kezdett tovább dolgozni. Egyikük például 
azt a homokot, amelyet még mint egyesülési tag 
10 pengőért árult, a kilépés után 4 pengőért adta. 
Természetesen a dolog nem ment simán. Feljelen-
tések, polgári perek lavinája indult meg pró és 
kontra és a szegedi bíróságokat ma is rengeteg 
ilven úgynevezett homok-ügy foglalkoztatja. 

Az egyesülés — most már 8 taggal — tovább 

is megmaradt és felvette a harcot a disszidens ék-
kel. Nemrégiben az egyesülés megbízásából Ju-
hász Géza homokszállitó bűnvádi följelentést 
tett Takács István és özv. Molnár Istvánoó ho-
mokszállitó ellen lopás vétsége miatt. A feljelen-
tés előadta, hogy Takács István és özv. Molnár 
Istvánná homokzátonyait az egyesülés bfcrli, en-
nek ellenére Takács is, özv. Molnárié is homokot 
szállít a zátonyról. A bíróság előtt hétfőn meg-
tartott tárgyaláson a vádlottak azza' védekeztek, 
hogy a zátonyok a saját tulajdonukat képezik és 
amióta az egyesülésből kiléptek, azóta a bérleti 
viszony sem áll fenn. 

Juhász Géza ezzel szemben art állította, hogy 
a bérlet az egyesülés nyolc tagjáé. Kérte tanuként 
kihallgatni társait. Dr. Adler Benő védő kérelmé-
re a bíróság elutasította az Indítványt éí a tár-
gyalást elnapolta. A következő tárgyalásra Ju-
hásznak el keM vinnie a bérleti szerződést, hogy 
a bíróság azt megtekinthess*. 
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Virgília. A nep kel 7 óra 29 perckor, 
nyugszik 5 órakor. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiraiesere kedden, csütörtökön, 
•szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos Ujszegedi, Ved-
res-uoca 1. (telefon 18-4G), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-96) 

— A Iaktanya4a tarozások és a swgedi építő-
mesterek. A szegedi építőmesterek küldöttsége ke-
reste föl hétfőn délelőtt Körmendy Mátyás ország-
gyűlési képviselő vezetésével dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettest. A küldöttség azt kérte, hogy 
a város ne azokat az éipitőmestereket bízza meg 
a laktanyák tatarozás! munkálatainak folytatásá-
val, akik a tavalyi versenytárgyalás alapján meg-
kapták és meg is kezdték a munkát, hanem irjon 
ki uj versenytárgyalást. A polgármesterhelyettes 
megigérte, hogy megvizsgálja majd az építőmes-
terek kívánságát 

— A Pugonios-TársnsAg trlolvns<S ülése. A Du-
gönics-Társaság vasárnap délután dr. Tonelli Sán-
dor elnökletével felolvasó ülést tartott a város-
háza közgyűlési termében. Az elnöki megnyitó 
után Magyar László, a Délmngyarország munka-
társa, a Dugonics-Társaság uj tagja tartotta meg 
székfoglalóját. Magyar László legújabb regényé-
nek egyik fejezetét olvasta föl nagy érdeklődés 
mellett. A közönség az uj Dugonics-tagot hosz-
szantartó tapssal honorálta. Ezután Patyi István 
olvasott fel verseiből, majd dr. Kogutowicz Károly 
tartott előadást Vátnbéry Árminról, a nagy 
orientálistáról, aki száz évvel ezelőtt született. A 
közgyűlési termet zsúfolásig megtöltötte a közön-
ség. 

— Vitézi összejövetel. A vitézi székkapitány 
Közli, hogy február 2-án este fél 9-kor tánccal 
egybekötött bajtársi vitézi összejövetelt tart a 
Kass nagytermében. Az előadás után tánc. Az 
összejövetelen a hozzátartozók közül kizárólag a 
feleség és a 16 éven felüli gyermekek jelenhet-
nek meg. Vacsora nem kötelező. 

x Óráját JavittessA Bírónál. Tisza L.-körut 48a. 

— Pálfy József polgármesterhelyettes elren-
delte az éjjeli őrök munkaidejének csökkentését. 
Pásztor József törvényhatósági bizottsági tag — 
mint ismeretes —, meginterpellálta a szombati 
közgyűlésen a polgármestert, amiért a városi 
szükségmunkák éjjeli őreit napd 17 órán keresztül 
tartják szolgálatban. A polgármesterhelyettes 
már a közgyűlésen kijelentette — ellentétben a 
népjóléti tanácsnok által fölolvasott válasszal —, 
hogy a tizenhét órás munkaidőt embertelnségnek 
tartja és haladéktalanul Intézkedni fog hogy az 
éjjeli őrök munkaideje se legyen több napi nyolc 
óránál. Ez az intézkedés hétfőn már meg is tör-
tént. A polgármesterhelyetites utasította az ínség-
munkák irányitásóval nwgbizwtt városi mérr 
hogy az éjjeli őrök munkaidejét szállítsa le nyolc 
órára vezesse be az őrök felváltá s ári 
szerét. 

— A társasbérlők egyetem*« felelőssége. A 
szombati közgyűlés, mint ismeretes, elhatározta, 
hogy a városi földeken kialakult társasbérleti 
rendszer fokozatos megszüntetésére utasítja a vá-
ros hatóságát és kimondotta, hogy roe? kell szüiv 
tetni a társasbérlők egyetemleges felelősségét is. 
A közgvülési határozat végrehajtása már a hétfői 
tanácsülésen szóba került. Kimondotta a tanács, 
hogy a város uj földbérleti szerződést társasbérleti 
alapon nem köt és a régi társasbéri etek bérlőinek 
egyetemleges felelősségét megszünteti akkor, ha 
az érdekeltek ezt kivániák és ha földbértartozá-
sukat teljesen kiegyenlítették. 

x Divatos korcsolyázó szvetterek, praktikus 
tréning ruhák és nadrágok óriási választóban 
leszállított árakon Lampel és Hegvi cégnél. 376 
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Leendő anyáknak kellő figyelmet kell fordi-
ianlok arra, hogy bélmflködésfik rendben legyen, 
ez pedig a természetes »Ferenc József« 
keserűvíz használata által érhető el. Nőorvosl 
klinikák vezetői egybehangzóan dicsérik a 
valódi Ferenc Józscl fizet, mert könnyen 
bevehető és rendkívül enyhe hatása gyorsan 

. és minden kellemetlenség nélkül jelentkezik. 
A Ferenc Józseí keserűvíz gyógyszerlárakoan, 
drogériákban és füszerüzlefekben kapható, BI 

— A „Magyar Téka" matinéja. A „Magyar Té-
ka" köré csoportosult szegedi irók és művészek 
Jól sikerült propaganda matinét rendeztek vasár-
nap délben a református és az evangélikus társa-
dalmi egyesületek mghivására a református egy-
ház zsúfolásig megtelt tanácstermében. Bakó 
László lelkész üdvözölte a meghívó egyesületek 
nevében a Magyar Tékát majd dr. Sík Sándor 
egyetemi tanár tartott lelkes és fordulatos elő-
adást a magyar könyv és a magyar könyvkiadás 
egyre jobban mélyülő válságáról. Ismertette a 
Magyar Téka céljait, elmondotta, hogy ez a moz-
galom csak akkor mutathat fel eredményeket ha 

1 a magyar kulturközönség melléje áll és vállalja 
azt a kötelezettséget, hogy átveszi a Magyar Téka 
kiadásában megjelenő szépirodalmi köteteket. A 

( lelkes tapssal fogadott előadás után Fábry József, 
a szegedi sziinház tagja, költeményeket adott elő 
igen nagy hatással, Magyar László egyik karcola-

j tát olvasta föl, E. Bardó^z Rózsa mély átérzéssel 
i miutatta be dr. Sik Sándor, Berezeli A. Károly, 
! Baróti Dezső, Ortutay Gyula és Radnóti Miklós 
j egy-egy költeményét, Hont Erzsébet pedig szeged-
• környéki népi dalokat énekelt Bedc Miklós kar-
! nagy zongorakiséretével nagy, megérdemelt si-
; kerrel. A matiné igen sok uj taghoz juttatta a 

Magyar Tékát. 

— A női munkanélküliek foglalkoztatása, Dr. 
Szamek Sára tőrvényhatósági bizottsági tag hét-
főn délelőtt fölkereste hivatalában dr. vitéz Szabó 
Géza népjóléti tanácsnokot és arra kérte, hogy 
ezentúl a női munkanélkülieket is ossza be szflk-

Íségmnnkára, mert igen sok a munkanélküli gyári 
munkásnő. A népjóléti tanácsnok ezt a kívánsá-
got a tanács elé terjesztette azzal, hogy Sziamek 
Sára a női szükségmunkások számára is ugyan-
azt a munkabért kéri, mint amennyit a férfi mun-
kások kapnak. Dr. Pálfy József polgármesterhe-
lyettes kijelentette, hogy eizzel a kívánsággal fog-
lalkozni fog 

— A Gyümölcstermelők Országos Egyesületé-
rek értekezlete. A Gyümölcstermelők Országos 
Egyesülete Gyömörey György főispán-elnök el-
nöklete alatt értekezletet tartott Budapesten. Stcr-
nád István alelnök Jelentette be, hogy a GyOE 
szervezkedése kielégítő eredménnyel járt már ed-
dig is, 14 megyében fiókegyesület alakult, a többi 
megyében most folyik a szervezés. Az egyesület 
február közepén nagygyűlést tart. 

Szociáldemokrata össze-
jövetelek 

A szociőldemokrata párt közM, hogy február 
1-én, szerdán este fél 8 órakor a következő helye-
ken pártszervezeti összejöveteleket tart: 

Rókus: Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.), 
előadó Ernst Sándorné. 

MóravAros: ördögh-féle vendéglőben (Kálvá-
ria-ucca 16.), előadó dr. Valentiny Ágoston. 

Újszeged: Zombori-féle vendéglőben (Csanádí-
ucca 6), előadó Pintér Géza. 

Alsóváros: Vecsernvés-féle vendéglőben (Haty-
tyas-sor és Füzes-ueca sarok, előadó Lájer De-
zső. 

Somogyi-telep: IX. u. 504., Ipa -igadóban, elő-
adó Ernst Sándor. 

É R T E S I T E S . 
Van szerencsénk igen tisztelt megbízóink szives tudomására hozni, miszerint f. évi 

február hó 1-től kezdődően g y i l f t ő f o m a l m u n k b a n szállítandó küldemények 
dijtételeí alábbiak szerint nyernek alkalmazást. 

B u d a p e s t H á z t ó l — S z e g e d h á z i g szegedi kövezetvám költsé-
gek nélkül: L osztályba tartozó árak 100 kg-ként Pengő 5'20 

TL „ r 100 „ „ 4-30 
ü l „ 100 „ „ 3-30 

Gyűjtővaggonok naponta indulnak, átvett küldemények 24 36 órán belől kéz-
besittetnek. 

Midőn hivatkozunk több évtized óta rendszeresen, közmegelégedésre működő 
gyüjtőforgalmunkra, bátrak vagyunk igen tisztelt megbizőink további támogatását kérni. 

Felvilágosítással készséggel szolgál szegedi képviseletünk: P e r l M ó r é s F I « 

szállítók, telefon 11-21. HelSler IgnáCZ SZállltmállQOZáSl r t 
Budapest, V., Pannónia uoca 23. sz. 


