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Uri fehérnemiiek, s,h Pollák Testvéreknél 
Makó 

a Duna—Tisza-csatorna 
megépítéséért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Or-
szágos Alföldi Bizottság, amely gróf Klebelsberg 
Kunó vezetésével behatóan foglalkozott az Alföld 
problémáival és fáradhatatlanul kereste a meg-
oldás lehetőségeit, a mult év nyarán a Tisza— 
Duna-csatorna kérdésével foglalkozott. Szegeden, 
Nyíregyházán és Szentesen tartott a bizottság 
üléseket. Ezeken az üléseken szakemberek ismer-
tették a csatornaépítés kérdésének műszaki, köz-
gazdasági, pénzügyi részleteit és lassankint le-
szürődött a vitából az a megállapítás, hogy a 
Tisza—Duna-csatorna mielőbbi kiépítésénél hasz-
nosabb, szükségesebb beruházást nem lehetne 
programba illeszteni. 

Klebelsberg halála megbénította az Alföldi Bi-
zottság működését, de azok a gondolatok, ame-
lyeket fölvetett, megmaradtak a magyar életben. 
A Tisza—Duna közötti összekötő csatorna kér-
dése is fel-felbukkan néha. 

Szeged törvényhatósági bizottsága még Kle-
belsberg életében föliratot intézett érte a kor-
mányhoz. Aztán csatlakozott a mozgalomhoz a 
Tisza—Dunaközi Mezőgazdasági Kamara is, mo't 
pedig, mint Makóról jelentik, Makó mezőgazdasá-
gi bizottsága foglalkozott a kérdéssel. A makói 
mezőgazdasági bizottság indítványt adott be a 
képviselőtestületi közgyűlés elé, hogy a munka-
nélküliség és az általános gazdasági pangás eny-
hítésére felirattal kísérelje meg a Duna—Tisza kö-
zi nagy összekötő csatorna kiépítését. Kéri a bi-
zottság a képviselőtestületet, fontolja meg ennek 
a nagyszabású közlekedési és vízszabályozási 
munkának óriási jelentőségét gazdasági, klima-
javitási, szociális, mezőgazdasági és értékesíté-
si, valamint közlekedési szempontokból, fordul-
jon a tőrvényhatósági bizottsághoz, hogy az vi-
szont a kormánynál fejezze ki az Alföld népének 
kívánságát. 

Hogyan halt men 
a deSírsumos Kauser József 
(A Délmagyarország munkatársától.) A de-

liriumos Kauser József ószentiváni la-
kos halála ügyében pénteken váratlan bo-
nyodalom támadt. A Délmagyarország beava-
tott helyről vett információja alapján jelentet-
te, hogy Kauser József az idegklinika abla-
kán át a kövezetre vetette magát. A holttestet 
folboncolták és súlyos belső sérüléseket álla-
pítottak meg. Az ügyészség, illetve a rendőr-
ség kérdezősködésére pénteken reggel az ideg-
klinika azt a választ adta, hogy Kauser József 
nem vetette ki magát az idegklinika ablakán. 
Tény az, hogy a boncolás Kauser Józsefnél 
májrepedést és hasfalrepedést állapított meg, 
a klinika szerint azonban ez a sérülése onnan 
származhatott, hogy a beteg még otthon, 
Ujszentivánon leugrott valamilyen magas 
helyről. 

A bonyolult ügyben az ujszentiváni csend-
őrség is nyomoz. Igyekszik megállapítani, hogy 
törént-e leugrás és ha igen, milyen körülmé-
nyek között, valamint Kauser szenvedett-e ak-
kor sérüléseket. A szegedi rendőrség is nyo-
moz az ügyben, hogy kiderítse Kauser József 
halálának rejtélyes körülményeit. 

A rendőrség egyébként pénteken délután 
közleményt adott ki, amely szerint a nyomo-
zás során azt állapították meg, hogy Kauser 
József nem az idegklinika kórtanának ablaká-
ból ugrott le, hanem a halál oka tüdőgyulla-
dás volt. 
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Nem engedélyezték az iparosság 
vasárnapi nagygyűlését 

Viharos vita az Ipartestület elölfárósági ülésén gróf Hadik János üdvözlése körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ipartestület elöljárósága pénteken délután 
előljárósági iilést tartott. Az elnöki előterjesz-
tések során dr. Gyuris István titkár bejelen-
tette, hogy az ipartestületi vendéglőt Vittkay 
Jánosnak adták ki, 1500 pengővel magasabb 
bérért, mint amennyit az előző bérlő fizetett. 
Bejelentette a titkár, hogy az ipartestület átirt 
a városhoz az ipari alkalmazottak kerékpár-
jainak kövezetvámmentessége ügyében. A vá-
ros a kérelmet elutasította. 

Ezután 9or került az indítványok tárgyalá-
sára. Parcsetich Mihály és társai az OTI 20 
filléres munkaadói igazolványai és a 30 fil-
léres receptek ügyében nyújtottak be indítványt 
és arra kérték az elöljáróságot, hogy a súlyos 
megterhelés ellen tiltakozzék. Az elöljáróság 
elhatározta, hogy az ujabb megterheléseit ellen 
memorandumban tiltakozik. 

A következő indítványt ugyancsak Pares?tick 
Mihály és társai nyújtották be a vasárnapi 
lparos-nagvgyü!és összehívása ügyében. A tit-
kár ismertette az elnökség lépéseit. Az elnök-
ség a vasárnapi nagygyűlésre, amelyen az adó-
eme!é:eket vitatta volna meg az iparosság, en-
gedélyt kért a rendőrségtől. A rendőrség azon-
ban az engedélyt a gyüléstilalmi rendeletre 
való hivatkozással megtagadta. így tehát a 
vasárnapi tiltakozó nagygyűlés elmarad. 

Vöröss József azt indítványozta, hogyha már 
gyűlést nem lehet tartani, akkor most, felirati-
kig tiltakozzék az iparosság az adóemelések 

ellen. Az elöljáróság az indítványt elfogadta és 
megbízta az elnököt, az ügyészt és az indít-
ványozót a felirat megszövegezésével. Ugyan-
csak Vöröss József indítványára elhatározta 
az elöljáróság, hogy eljár a városnál az intég-
munkások foglalkoztatása ügyében. Arra fogja 
kérni a várost, hogy a szakmunkára lehetölsg 
szakmunkást állítson. 

Vöröss Józssf következő indítványa nagy 
vihart idézett elö. Azt indítványozta, hogy az 
Iparosság üdvözölje gróf Hadik Jánost képvi-
selővé való megválasztása alkalmából. Indít-
ványát azzal okolta meg, hogy gróf Hadik 
évtizedek óta hasznos szolgálatokat tesz a kis-
iparnak. 

Körmendy Mátyás szólt hozzá elsőnek a ja-
vaslathoz és tiltakozott Hadik üdvözlése ellen. 
A javaslatot komolytalannak minősítette és ab-
ban tendenciát lát a saját személyét illetőleg. 
Mindenki tudja róla, hogy ő lennt járt Hadik 
kerületében és Hadik ellen korteskedett. Ezt 
azért tette, mert ő, ha tagja egy pártnak, akkor 
igyekszik annak szolgálatot is tenni. Azt ja-
vasolta, hogy az elöljáróság térjen napirendre 
az indítvány felett. Több hozzászólás után a 
többség napirendre tért Vöröss indítványa fe-
lett. 

Az elöljáróság végül elhatározta, hogy már-
cius 15-én ünnepséget rendez, amelyen az ün-
nepi beszédet dr. Dettre János, a testület 
ügyésze mondja. 

< < Szombat. Róm. kath. Mária 1. m. 
" M M Protestáns Bertold. Nap kél 7 óra 12 
perdkor, nyugszik 5 óra 16 perokor. 

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

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 19%). Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Buicsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I., 
Boldogasszony-sugáruit 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. n. 489. (telefon 3425). 

— Tizenhetedikén ülést tart a közigazgatási 
bizottság. A közigazgatási bizottság februári ülé-
sét 17-én, pénteken tartja meg. Ugyanakkor tart 
ülést a gazdasági albizottság is. 

— Hock János a hercegprímásnál. Buda-
pestről jelentik: Hock János szombaton tisztel-
gő látogatásra megy Serédy Jusztinián bíbo-
ros hercegprímáshoz. A hercegprímás Hockot 
budai palotájában fogadja. 

— Vasúti kedvezményt kapnak a csoportosan 
utazó építőmunkások. A kereskedelmi miniszter 
értesítette a város hatóságát, hogy rendelete 
alapján a vasút kedvezményt ad a csoportosan 
utazó építőmunkások számára, ha a csoport leg-
alább öt tagból áll A kedvezményes utazási je-
gyek váltására jogosító igazolványt a város elöl-
járósági ügyosztálya állítja ki a kérelmezők szá-
mára díjmentesen. Ha a csoport tízennégy, vagy 
ennél több tagból áll, akkor igazolvány nélkül is 
kedvezményesen utazhat. 

— Famunkások gyűlése. A Famunkások Orszá-
gos Szövetsége szegedi csoportja közli, hogy feb-
ruár 12.-én délelőtt fél 11 órakor évi rendes tag-
gyűlést tart. A szövetség kéri a tagokat, hogy 
teljes számban jelenjenek meg. 

— Választói gvülés. A szociáldemokrata 
párt közli, hogy február 12-én délután 4 óra-
kor Horváth Károlyné vendéglőjében (Kereszt-
ucca és Csaba-ucca sarok) a IX. választókerü-
letben megüresedett törvényhatósági bizott-
sági tagválasztás ismertetésié céljából válasz-
tói gyűlést rendez. Előadók: Dáni János, dr. 
Valentinv Ágoston, Szűcs Imre és Lájer De-
zső. 

| SELYMET BLAÜNÁLs*rl 
— Kertészeti szakelőadás Újszegeden. A Sze-

gedvidéki Gyümölcstermelők Egyesülete szomba-
ton délután 5 órai kezdettel, az ujszegedi ta-
nitóképzőintézet második emeleti termében szak-
szerű előadást tart A gyümölcsfa időszerű keze-
lése címmel. 

— Stanislas A. Steeman: Végzetes éjszaka 
— Délmagyarország kölcsönkönyvtár. 

Ma és yasárnap d. u. és este 

a Kass-kávéhá«ban 
Lakafos Árpád 
Európa legelső saxofon-virtuóza, 

Jaques Hylfton 
világhírű zenekarának magyar starja, a 
berlini Wintergarten és a wieni Ronacher, 
valamint Európa összes rádiónak kedven-
ce ma hangversenyt rendez, mely hangver-

seny keretében fellép 

Sauer Walfter 
i neves Jazz-zongorás, Jaques Hylton ze-

nekarának művésze is. 

Műsorukon klasszikus és jazz-számok sze-
repelnek, melyekkel világhírüket megala-

pozták. 


