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Tovább diiJ&öng a fiávig&ar 
a Tisszániulíól Homániáig 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Deb-
recenben a havazás szerda estére megszűnt, 
de az orkán megerősödött. A vonatok nagy ké-
séssel futnak be Debrecenbe, a telefonpóznákat 
sok helyütt kidöntötte a vihar. A Hortobágyon 
Irtózatos erejű vihar dühöng, mely a nyájak-
ban nagy károkat okoz. Püspökladányban szín-
ién nagy károkat okozott a vihar. 

Miskolcot ugffancsak elérte a vihar, távíró-
oszlopokat döntött ki és házakat rongált meg. 

Budapest, március 22. Az Államvasutak igaz-
gatóságától kapott értesülés szerint hóakadály 
miatt a következő vonalakon szünetel a forga-
tom, Nagykállö-Nyiradony, Bárosd—Nagykere-
ki, Sárosd-N" c^iéta—Vértes, Debrecen—Nyir-
ndonv, Vésztő—Kölesszakáll, Szentnagypuszta— 
Nyiradony Debrecen-Nagyléta, Sárosd—Hajdu-
bagos, Nyíregyháza-Vásárosnaménv, továbbá 
Nagykálló-Nyiradony. A hóakadályok elhárí-
tására a munkálatok mindenhol folynak. 

A Debrecen-Balázsujfalu között közlekedő 
autóbusz Balázsujfatu közelében a hótorlaszok 

között elakadt, az utasoknak gyalog kellett be-
menni a faluba és az autóbuszt lovakkal kel-
lett kihúzatni. Debrecenben Zagyva Jánosnét 
saerdán reggel háza udvarán megfagyva holtan 
találták. Valószínűnek tartják, hogy az asszony 
este az udvarra ment, hogy a kaput bezárja,, 
közben azonban az erős szélvihar a lábáról le-
döntötte, eszméletét vesztette és az éjszaka 
folyamán megfagyott 

Bukarestből jelentik: A Bánság minden vi-
dékén hóvihar dühöng, amelv helyenként két-
méteres hótorlaszokat hordott össze. A távbe-
szélő- és távirófiorgalomban sok ' el n szü-
netel a forgalom. A temesvár-aradt vasútvonal 
használhatatlanná vált és így« errefelé a 
Simpkm-express sem tud közlekedni. 

Egész Jugoszláviában orkán és hóvihar tom-
bol, nagy fennakadások vannak a vasúti köz-
lekedésben, több vonatot be kellett szüntetni. 
Romániában állandóan havazik. A Simplon-ex-
press Bukarest és Belgrád között a hóviharban 
elakadt 

„Titkos szavazás nélkül 
a parlamentarizmus csak önámitás" 

Polner Ödön egyelem! tanár érdekes előadása a választó fogról — „A dik-
tatúrák oka a politikai éretlenség" 

ifA Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
'délután az Egyetembarátok Egyesülete jogi 
szakosztályában dr. Polner ödön egyetemi ta-
nár tartott nagy figyelemmel kisért előadást 
e központi egyetemen. »Választójogi törvény-
hozásunk« címmel. Az előadó professzor be-
ható kritika tárgyává tette a közjogi törvény-
hozásunkat, kifejtette az előfordult tévedése 
ket, hibákat, amelyek mind annak a következ-
ményei, hogy a törvények készítésénél leg-
többször mellőzték a szakembereket. így tör-
ténhetett meg, hogy egyes törvényjavaslatok-
ban hibák, következetlenségek vannak és ér-
dekes, hogy ezeket soha senki, aki illetékes 
lett volna reá, nem vette észre. 

Foglalkozott ezután a választójogi kérdés-
sel általánosságban, a választói jogosultság-
gal, a választhatósággal, az ezeket kizáró okok-
kal, az összeférhetetlenséggel, az érdekeltség-
gel, a jelölési, az ajánlási rendszerrel, a köz-
igazgatási bíráskodással és mindenütt kifejtette, 
hogy melyek azok a hibás intézkedések, me-
lyek kiküszöbölésére szükség volna. 

Az ajánlási rendszerről szólva kijelentette a 
professzor, hogy 

az ajánlók számának túlzott felemelése 
káros a választás tisztasága szempont 

jából is. 

Ez a rendszer az önjelöltek el'en való, azonban 
akiknél több bajt okoz, ha az egész ország-
ban e rendszer alapján választanak, mintha 
egyes kerületekben önjelöltek lépnének fel. Ki-
fejtette, hogy 

a választásoknál szükséges a befolyáso-
lástól mentes titkos szavazás, mert 
wélkül a Darlamentárizmus csak ön-

áltatás. 

A mi rendszerünk Európában még csak két he-
lyen divlk: Oroszországban és ujabban Ju-
goszláviában — folytatta Polner professzor. 
Egyikre sem dicsőség hivatkozni Az arányla-
gos választás nem szerencsés, ma ugyan di-
vat, azonban ez a rendszer a parlamentáriz-
mus megrontója, csakis megfelelő pártviszo-
nyok mellett képzelhető el. 

— Ha a parlamentárizmus csődjéről lehet 
beszélni, akkor azért van csőd, mert nincs 
kellő politikai érettség és öntudat. 

Ha azután ilyen helyen bekövetkezik 
m diktatúra, akkor annak a politikai 

éretlenség az oka. 

Mindenesetre főbb a parlamenti önkormány-
zat, mint a diktatúra, amely néha kivételes 
tehetségű ember, de legtöbbször kalandorler-
mészetü diktátor va«oesszejc alá hajtja a né-
pet. 

A szépszámú közönség melegen megtapsolta 
az előadó professzort, akinek az Egyetemba-
rátok Egyesülete nevében az elnöklő dr. Buza 
László professzor mondott köszönetet az ér-
tékes előadásért 

Április 7-én 
szabad a bor és sor Amerikában 

Ncwyork, március 22. Roosevelt aláirta a 
szesztilalom módosításáról szóló törvényja-
vaslatot, amely rueőwgedi 3.2 százslékoe nzesz^ 
tartalmú bor, sör és gyümölcslé árusításét A 
törvény április 7-én lép életbe. 

idegenforgalmi törvényjavaslat 
Revizorok vizsgálják át az Ibusz Ogyelt 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Is-
meretes, hogy T u r c s á n y i Egon képviselő 
az ellenzéki pártok megbízásából memorandu-
mot adott át F a b i n y i kereskedelmi mi-
niszternek és a memorandumban az Idegenfor-
galmi ügyek rendezését kérte és engedélyt ar-
ra, hogy az Ibusz-ra vonatkozó aktákat átta-
nulmányozhassa. Fabinyi miniszter szerdán 

közölte Turcsányival, hogy a memorandumot 
minisztertanács elé vitte, amely utasította őt 
arra, hogy két hónapon belül torvény javasla-
tot vigyen a Ház elé és ebben az idegenforgal-
mi ügyeket a modern kor szellemének megfe-
lelően szervezzék meg. A javaslatban az ed-
digi sérelmek is orvoslásra találnak. Közölte 
a miniszter, hogy A P. K. revizorai utasítást 
kapnak az Ibusz egész üzleti gesztiójának át-
vizsgálására. 

ingyen olvashatja 
a Délmagy arerszágot 
mert v i sszakap ja elköltött 
pénzének 5%-át, ha takaré-
kossági szervezetének üzletei-
ben szerzi be szükségleteit. 
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Ü j t K a p h o l A : MANHEIM UROGERI4 
íreged, Klaaz&l lér. Telelő« 30-47. 

• Miiül UMTTT-TTT-Wa»̂ ^̂ —T*% 

m^ O Csütörtök. Róm. kath. Viktórián v.| 
^ ^ Prot Fnnnene. A nap kei 5 óra 58 

perckor, nyugszik 6 óra 17 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10 tői 
1-lg, délután 4-től 7-ig, a Várost Mnzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tC1 fél l-ig 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap, 
van nyitva. Folyó iratcsere kedden, csütörtökön, 
«szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele-
fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ncca 15, (te-
lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (fe-
lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárut 
31, (telefon 1062), Lőbl Imre dr. Gizella-tér 5, 
(telefon 1819), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-u. 
1, (telefon 1846, Selmeczi Béla Somogyiteiep IX. 
n 489, (telefon 3425). 

Nagy fagykárok a szegedi gyümölcsösök-
ben. A váratlanul visszatért fagyok nagy ká-
rokat okoztak a szegedi gyümölcsösökben. A! 
korán nyitó gyümölcsfák közül az őszi barack, 
a dió és a mandula virágrügyei lefagytak é? 
igy ebből a gyümölcsfajtából csak nagyon* 
gyönge termésre lehet számítani. 

i— Még mindig nem készítették el a Lúgos-» 
uceai csatornát I r i t z Béla törvényhatósági 
bizottsági tag szerdán ismét a Lugos-uccal 
lakosok küldöttségét vezette a polgármester, 
elé. A küldöttség elpanaszolta a polgármes-
ternek, hogy még mindig nem készitette el ai 
mérnöki hivatal azt a csatornát, amely az ue-i 
ca környékét megszabadítaná az állandóan 
felgyülemlő szennyvizektől, pedig a viziogl 
hatóság már régebben megadta az engedélyt 
a körtöltés régi, elfalazott átereszének újból 
való megnyitására. A munka — ha az inség-
munkák keretében végeznék el — körülbelül 
ötezer pengőbe kerülne. A polgármester, aki 
ezt a munkát még az ősszel elrendelte, szigora 
utasítást adott a mérnöki hivatalnak a csa-
torna haladéktalan elkészítésére azzal, hogy 
két héten belül jelentést vár a befejezett mun-
káról. 

— A Dngowkw-Társaaág Molvaaó filé«». 'A Dn-

gonfcs-Társaság vasárnap délután 4 őraí kezdet-

tel a városháza közgyűlési termében felolvasó 

ülést tart a következő sorrenddel: E c k e r d t 

Elek előadása: Liszt Ferenc, B e r e s e i ! A. Ká-

roly: Versdk, F lgedy-Fieht®«» Sándor: 

Haydn József. 

— Nyilvános telefonállomásokat kér Újsze-
ged. M o l d o v á n Lajos törvényhatósági bi-
zottsági tag beadványt intézett a polgármes-
terhez és kérte, hogy a város hatósága lépjen 
érintkezésbe a postaigazgatósággal három uj-
szegedi nyilvános telefonállomás felállítása 
céljából. Á három telefonfülke helyéül a Nép-
kert bejáratát, a Csanádi-ucca és a Temesvári-
kőrút sarkát és a gazdasági telepet jelölte meg. 
A polgármester a mérnöki hivataltól kért ja-
vaslatot. A mérnöki hivatal javaslatát m<>5* 
terjesztette be és egy telefonállomás felállítá-
sát javasolja, még pedig a Népkert bejáratá-
hoz, miután itt állandó rendőrőrszem áll, aki 
vigyázhat a telefonfülkére. 

— A kereskedelmi és iparkamara teljes flWse. 

A szegedi kereskedelmi és iparkamara csütörtök 

délelőtt fél 11 órai kezdettel teljes ülést tart A 

tárgysorozaton szerepel az adó és a vámemelések, 

• kézműipar válságának ügye, vatenrist több fon-

tos iaditvány. 


