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Részletfizetésre 
is készpénzáron vásárolhat 
elegáns és tartós télikabátot a 

Belvárosi Női Ruhaáruházban 
(Ezelőtt Láncz J e n ő Szécheny i tér 13.) 

Varrást nagyon olcsón vállalunk. 

Tizennégy öngyilkosság 
történt szeptemberben 
(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-

igazgatási bizottság hétfői ülésen a rendőrség 
jelentését dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyet-
tes terjesztette elő. A jelentés szerint szeptem-
berben 130 gépkocsi vizsga volt és 40 rendszám-
táblát vontak be. Tulajdonosváltozás 28, kerü-
letváltozás 10 esetben történt. Vezetői vizsgát 
31-en tettek A közönség rendelkezésére 36 bér-
autó, 8 autóbusz, 58 egyfogatú és 10 kétfogatú 
bérkocsi állt. A fuvaroskbesik száma 330, melyek 
közül 142 egyfogatú és 188 kétfogatú. A villa-
mosforgalom lebonyolítása az elmúlt hónapban 
is normális volt. Közlekedési baleset 16 fordult 
elő, amelyek közül 1 súlyos, 8 könnyű sérülés-
sel, 7 pedig sérülés nélkül végződött. Táncmu-
latságra, hangversenyre és sportmérkőzésre 52 
engedélyt adtak ki, zárórameghosszabbitást 5 
esetben engedélyeztek. A kapitányság bejelentő 
hivatalánál 4749 belföldi és 392 külföldi jelen-
tette be magát, viszont eltávozását 3365 belföldi 
és 325 külföldi jelentette. Szállodai be és kije-
lentés 1842 történt Külföldről sem beköltözés, 
sem kiköltözés nem történt. 

A közbiztonsági állapot szeptemberben is 
kielégítő volt. A bűncselekmények száma nem 
haladta rae^ a szokásos mértéket. Nevezetesebb 
büncselekmeny volt az Országos Birói és Ügyé-
szi Egyesület ezévi szegedi közgyűlése napján 
a járásbíróság kárára elkövetett kasszafurással 
kapcsolatos lopás, — a tettest hamarosan si-
került A b r a l i á m Ferenc volt törvényszéki 
napidíjas személyében elfogni, — továbbá a 
több nagyobbszabásu betöres, amelyeknek tet-
teseit fáradságos és kitartó nyomozás után 
H o m a i László, P r á g a i József, P r á g a i 
András és C s ö r g e i Ferenc személyében sike-
rült kinyomozni és az ügyészségnek átadni, 
összesen 485 bűnügyben folytattam le nyomo-
zást, amelyek közül 303 eredményes volt, 182 
eredménytelen maradt. A bűncselekmények 
közül az ember élete és testi épsége ellen 55 irá-
nvult, amelyek közül 3 volt halálos. A vagyon 
elleni bűncselekmények száma 289, ezekből lo-
pás 162. Baleset 84 fordult elő és 1 végződött 
halállal. Eltűnt 1, Öngyilkosságot 14-en kö-
vettek el. Az előfordult bűncselekménnyel kap-
csolatban 36590 pengő kárt jelentettek be, 
amelynek nagy része a nyomozás során meg-
térült. Kihágási feljelentést 425 esetben tettek. 
Kommunista irányú szervezkedést egyet ész-
lelt a rendőrség, még pedig S z ö g i István és 
társainak a sejtszervezkedését és kommunista 
irányú sajtótermék terjesztését. Sztrájk nem 
fordult elő. Szeptemberben 28 gyűlést jelentet-
tek be. ezek közül hármat nem engedélvezett 
a rendőrség, 5-öt pedig nem tartottak meg. Po-
litikai jellegű gyűlés 4 volt. 
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A d ó és egyéb v i z s g á l a t esetén, 
e l l e n s z a k é r t ö i közre-
működése stb. (Szanálási tervek kidol-
gozása és végrehajtása. is 

ü háborús generáció tragikus sorsáról 
beszélt dr. Pálfy József polgármesterhelyettes 

az AUKE vacsoráján 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az Al-

földi Utazók és Kereskedők Egyesülete társas-
vacsora keretében ünnepelte dr. Pálfy József 
polgármesterhelyettest abból az alkalomból, 
hogy az egyesület nemrégiben diszelnökévé vá-
lasztotta. Az estélyen, melyet az egyesület Kál-
vin-tér 2. szám alatti helyiségének dísztermé-
ben rendeztek, előkelő és nagy Közönség jelent 
meg. Ott voltak az AUKE vezetőférfiain kivül 
Wimmer Fülöp, a kereskedelmi és iparkamara 
elnöke, dr. Tonelli Sándor kamarai főtitkár, az 
AUKE elnöke, Varga Mihály, a kereskedők szö-
vetsége elnöke és a szegedi kereskedői érde-
keltség még számos képviselője. 

A vacsora előtt Kertész Ernő 'árselnök üdvö-
zölte a vendégeket, majd dr. Tonelli Sándor 
szellemes beszédben köszöntötte Pálfy polgár-
mesterhelyettest, az AUKE diszelnökét. Kifej-
tette beszedében, hogy az Alföldi Utazók és Ke-
reskedők Egyesülete, amely alig Két esztendős 
múlttal rendelkezik, sok más régi egyesülettel 
ellentétben, állandóan fejlődik. 

— Ennek a fejlődésnek — úgymond dr. To-
nelli — többféle oka van. Elsősorban is az, 
hogy az egyesület tagjait az összetartozandó-
ság ér&íse hatja át és az egyesületben a kriti-
kát csak addig gyakorolják, ameddig az nem 
sérelmes az egyesület fejlődésére. Fontos ok 
az is, hogy az AUKE-nek mindenkor akadtak 
nemes pártfogói, akik közé számithatjuk dr. 
Pálfy po'gármesterhelyettest. Az egyesület ezt 
a szeretetteljes támogatást kívánta meghálálni 
azzal, hogy diszelnökévé választotta. 

Ezen szavak közben dr. Tonelli átnyújtotta 
a diszielnökségról szóló díszoklevelet dr. Pálfy 
polgármesterhelyettesnek, akit a megjelentek 
helyükről felállva, lelkesen ünnepeltek. A hosz-
szarWrtó ováció után Horváth Sándor, az egye-
sület alelnöke kedélyes szavakkal üdvözölte 
Pálfyt, majd felolvasta a juniusi egyesületi 
közgyűlés határozatát, amellyel az AUKE disz-
elnökévé választotta. 

Altalános figyelem közepette ezután dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes emelkedett szólás-
ra. Megköszönte az AUKE diszelnökévé történt 
megválasztatását és az erről szóló okevelet. Majd 
igy folytatta: 

— A béke boldog éveiben, Nagyroagyaror-
szág társadalmi életének aranykorában, ilyen 
összejöveteleknél, a fehér asztal mellett öregek-
fiatalok örömteljes, gondtalan együttlétben ta-
lálkoztak. A ma terített asztalnál ugyanazon 
külsőségek vannak és mégis mi, akik a régi jó 
idők emlékét őrizzük, azt a megállapítást tesz-
szük, hogy a mai társadalmi élet nem az. ami 
a régi volt. Ma is van barátság, fiatalság, vi-
dámság, zene, tánc és szórakozás. De a lakoma 
dús asztala nem okoz örömet, a barátságot 
óvatosnak, tartózkodónak, a fiatalságot fáradt-
nak, koravénnek, a vidámságot erőltetettnek, a 
zenét, a táncot idegen ritmusunak érezzük és 
nem találjuk benne a régi jó magyar világ za-
matos, üdítő, tiszta szórakozásának örömét. 
Az az érzésünk, mintha az emberek csak lel-
kük felével volnának jelen, a másik, a nagyobb 
felével messzi kalandoznak, talán rokonaiknál, 
jóbarátaik, ismerőseik, vagy talán azon negy-
venmillió embertársuknál, akik még a minden i 
napi kenyeret is nélkülözik és a könyörület 
morzsáiból tengetik nyomorúságos életüket. 

— Atengedhetjük-e magunkat a pezsdülő jó-
kedv kísértéseinek, amikor minden este és min-
den reggel, ha nem a magunk, ugy mások gond-
jaival fekszünk és ébredünk? Amikor napról-
napra le kell mondanunk valamiről, amit meg-
szoktunk, ami szép és nekünk kedves volt, 
ami kulturigényeink kielégítésére szolgált, ami 
színessé, hangulatossá és igazán emberivé tette 
életünket? Amikor folyton szemünk előtt lát-
juk gyermekeinket, vagy a haza és a maga 
sorsán tépelődő, bizonytalan jövőjű, boldogta-
lan magyar ifjúságot? 

— Elgondolkozhatunk azon, hogy ki a na-
gyobb vesztes. Mi-e, akik ismertük a jobb idő-
ket, de husz esztenő örömét és boldogságát vesz-
tettük el pótolhatatlanul, vagy ők, a háborús 
generáció, amely meg sem ismerte és nem is 
fogja megismerni soha a békeidők boldogságát? 
Nem azért, mert nem éli meg a jobb időket, 
azoknak el kell jönnie, hanem azért, mert azok 
nem lesznek ¡oli]ta.tásai a rési jó magyar idők-

nek. Uj ideológiákban, más mentalitásban, a 
miénktől egészen idegen kor uj hajtásainak 
lesznek azok életnyilvánulásai. 

— A természet örök rendje szerint a legke-
ményeob tél fagyára is elkövetkezik a tavasz 
melege, előbb-utóbb megroppan a legvastagabb 
jégkéreg is és alatta megindul az élet folyama-
ta A legsötétebb éjszakára is eljö a virradat. 
A legszomorúbb őszi hervadás után is gyümöl-
csöt termő u j élet fakad. Ki gondolhatja azt, 
hogy csak a teremtés korondja, az ember lel-
két borítja, most már örökre a gyűlölet és sze-
retetlenség dermesztő fagya, a sötétség rém-
látó éjszakája. 

— Mindenben csatlakozhatunk, ami embertől 
való és emberi. De Istenben, Isten igazságosságá-
ban nem csalatkozhatunk. Fel fog virradni új-
ra a jobb jövő hajnala és a nappal józan vilá-
gánál meglátja újra az ember, a maga Isten 
képére teremtett emberi arculatját. És akkor, 
de csak akkor következik el újból az igazi 
konstruktív munka, amikor a tudomány, tech-
nika, ipar és kereskedelem újból a civilizáció 
szolgálatába áll és haladását nem a tömeggyil-
kolás eszközeinek gyártására, hanem az em-
beriség jólétének előmozdítására használja fel. 
Addig pedig igyekezzünk egymás kézszoritásá-
ból, egymás tekintetéből és emberi cselekedetei-
ből hitet, erőt, bizalmat meríteni küzdelmeink-
hez. 

Ezután az AUKE működéséről szólt elisme-
rően a polgármesterhelyettes és beszédét igy 
fejezte be: 

— Az igazság olyan, mint az otajcsepp, 
amelyre öntsék bár az óceán rengeteg vizét, 
faj súlyánál fogva a felszínre tör. A ma-
gyar igazság, hiába zúdítják rá a gyűlölet ten-
gerét a benne rejlő divinális erőnél fogva ma-
kulátlanul, tisztán érvényesül. Ennek mielőbbi 
bekövetkezésére, ezer sebből vérző szerencsét-
len magyar hazánk szebb és boldogabb jöven-
dőjére, közös boldogulásunkra emelem és űri-' 
tem poharam. 

Pálfy polgármesterhelyettes beszédéi szűnni 
nem akaró taps és lelkes éljenzés fogadta. Utá-
na Varga Mihály, a kereskedők szövetségének 
elnöke beszélt arról, hogy a város vezetői és a 
kereskedők, valamint az utazók között milyen 
jóviszony áll fenn. Hivatkozott arra, hogy a 
miniszterelnök és a külügyminiszter, mint a 
nemzet utazói, járják mostanában a külföldi 
államokat és igyekeznek a jóviszonyt fenntar-
tani. Ugyanígy cselekszenek a város korifeusai 
is, amikor a" kereskedelmi érdekképviseleteket 
és az utazók csoportját keresik fel, hogy a leg-
jobb összeköttetést megteremtsék. 

A vacsora után a társaság még sokáig ma-
radt együtt a legkitűnőbb hangulatban. 

Mzz olvasó rovata 
A gézlámpa 

Tekintetes Szerkesztőségi A voH leszámoló-
palota Szukováthy-tér felőli részét a város át-
engedte az egyetemnek. Ezt a részt, amely 
ucca volt, bekerítették s most rendezik a cél-
nak megfelelően. Tisztelettel kérdem, miért ég 
ezen lezárt, senki által közlekedésre nem hasz-
nálható helyen gázlámpa, miért nem ég inkább 
a Zerge-ucca 25. és 26. sz. házak előtt elhelye-
zett gázlámpa? Azt hiszem teljesen kWtség-
mentesn megvalósítható s kívánatos is • kőz 
érdekében a fennti megoldás. 

Tisztelettel: Adózó polgár. 
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