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ffirek 
— Bárányi Tibor főispán pénteken kormányzói 

kihallgatáson jelenik meg. B á r á n y i Tibor fő-
ispán budapesti útjáról szerdán este érkezik 
vissza Szegedre, csütörtökön megjelenik ugyan 
hivatalában, de senkit sem fogad. Pénteken is-
mét Budapestre utazik a főispán, akit a kor-
mányzó kihallgatáson fogad. 

— Csütörtökön folytatják a köztemetői és a 
ravatalozást szabályrendelet tárgyalását. A hit-
felekezetek képviselőivel kiegészített jogügyi és 
egészségügyi bizottság a mult héten kezdte meg 
a központi temetkezes és ravatalozás szabály-
rendelettervezeteinek tárgyalását, amelynek 
azonban csak első részét fejezhette be. A rava-
talozási szabályrendelettervezet tárgyalására 
dr. P á lf y József polgármesterhelyettes csü-
törtökön délután fél öt órára hívta össze a bi-
zottságokat. A szabályrendelettervezeteket a 
bizottsági tárgyalások után kinyomatják és el-
juttatják a törvényhatósági bizottság tagjaihoz. 

— Szociáldemokrata gyűlések. A szociálde-
mokrata párt rókusi pártszervezete 17-én, 
szerdán este fél 8 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-ucca 9.) nyilvános gyűlést tart. me-
lyen az aktuális politikai és gazdasági helyze-
tet, valamint a partszervezet célját és a sajtó 
jelentőségét Olejnyik József ismerteti. — A 
szakszervezeti bizottság 18-án, csütörtökön es-
te 7 órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 
0.) a munkanélküliség leküzdésérre. a 40 órás 
munkahét, a munkanélküliek segélyezése és a 
munkabérek rendezése ügyében szakmaközi 
gyűlést tart Előadó Lá jer Dezső. 

' A* ellenzéki lista győzött a szabóipari 
szakosztályban. A szegedi" ipartestület szabó-
ipari szakosztálya tegnap esti ülésén foglalko-
zott az elől járósági tagságra való jelölésekkel. 
Kétféle jelölőlista volt forgalomban: a hivatalos 
és egy ellenzéki. A hivatalos szavazólapon a kö-
vetkező iparosok neve szerepelt: Méhes Lajos, 
Schwartz Andor, Wéber Mátvás, Mucsi János, 
Takács Ferenc, Till Frigyes, Tüske Mihály, Ba-
ry Dezső. Gyarmathy Mihály és Gólitv Lajos. 
Az ellenzéki lista jelöltjei a következők voltak: 
Schwartz Andor, Schönberger Károly, Trin-
kula József. Bittó Zoltán, Pálfi István, Cserép 
Sándor, Bary Dezső, Bohata Bálint és Kelsch 
József. — A szavazás során az ellenzéki lista 
győzött, a leadott 57 szavazatból 40 az ellenzéki 
listára esett. Tárgyaltak az értekezleten a szak-
osztályok összevonásáról. A magyarszabók 
szakosztálya beolvadt a szabóipari, illetve a ru-
házati osztályba, mely ezáltal a legnépesebb 
szakosztálya lett a szegedi ipartestületnek. 

Indítvány a kereskedők és iparosok adó-
kedvezményéért. I r i t z Béla törvényhatósági 
bizottsági tag indítványt nyújtott be a közgyű-
léshez és hivatkozva arra a kormányrendelet-
re, amely a földbirtokosoknak 10 évi kamat-
mentes részletfizetést engedélyezett adótartozá-
saikra, azt javasolja, hogy a közgyűlés felira-
lilag kérje a kedvezmény kiterjesztését a keres-
kedőkre és iparosokra is. Kifejti indítványá-
ban. hogy a válság a legnagyobb mértékben a 
kereskedőket és az iparosokat sújtja, ezért fel-
tétlenül indokolt a kedvezmény sürgős kiter-
jesztése. 

— Jelentkezett a törvényszéken dr. László 
Jenő. Jelentette a Délmagyarorszác. hogy a 
törvényszék V i 1 d-tanácsa elrendelte dr. 
L á s z l ó Jenő szegedi ügwéd letartóztatását, 
mert bűnügyeinek nétfői főtárgyalásán nem je-
lent meg. A biróság távolmaradását szökésnek 
tekintette. Kedden reggel dr. László Jenő felsie-
tett a törvényszékre és kijelentette, a lanokból 
értesült arról, hogy neki hétfőn főtárgvalása 
volt és hogy négy rendőr kereste a városban. 
Az előzetes letartóztatásról szóló végzés termé-
szetesen továbbra is hatályban marad. 

— Egészségügyi előadások. A Népművelési 
Bizottság értesiti a közönséget, hogy a további 
egészségügyi előadásokat is az I. számú vegy-
Irini intézet tantermében tartják meg, mivel a 
Szukováthy-téren levő nagy előadóterem nem 
áM rendelkezésre. A következő előadást dr. J e-
n e y Endre egyetemi tanár tartja: „Állatkí-
sérletek jelentősége a betegségek okainak kuta-
tásában" címen. 

— Ma jelenik meg a „Szegedi Hét" első száma. 
Szeged egyetlen művészeti, társadalmi és sportheti-
lapja, a Szegedi Hét első száma ma délután jelenik 
meg. A nagyalakú, érdekes és tartalmas újság szi-
nes és aktuális riportokat közöl Szeged heti művé-
szeti életéről. A Szegedi Hét első száma csak 10 fil-
lér, a délutáni órákban már kapható az összes új-
ságárusoknál, este a szinházban és a szinház előtt 
a rikkancsoknál. Feltétlenül vegye meg ma délután 
a Szegedi Hét első számát és fizessen elő a Délma-
gyarország kiadóhivatalában. Előfizetés egy hóra 
40 fillér 
— Lőgyakoriat Február 26-án és 27-én 7 óra 

90 perctől délután 3 óráig a szegedi helyőrség csa-
patai a baktói harcszerű lőtéren éles tölténnyel lő-
gyakorlatot tartanak. A fenti napokon jelzett idő 
alatt a szeged—sándorfalvai otat a közlekedés elől 
elzárják. 

— Interpelláció az állástalan diplomások 
ügyében. Dr. vitéz G á r g y á n Imre törvényha-
tósági bizottsági tag a következő interpellációt 
nyújtotta be a polgármesterhez, aki azt a ja-
nuári közgyűlés napirendjére tűzi: „1. Szándé-
kozik-e Méltóságod a hadviseltek és hadirok-
kantak elhelyezésére, illetve azok érdekében a 
törvényhatóság közgyűlésének javaslatot tenni? 
Milyen érdemleges intézkedés történt már ez-
ideig? 2. Tett-e már Méltóságod intézkedést a 
diplomás fiatalság elhelyezése érdekében? Mini-
mum hány ilyen állásra van kilátás? 3. A közép-
iskolai végzettségűek elhelyezésére történik-e in-
tézkedés? 4. Milyen intézkedést óhajt tenni Méltó-
ságod a szolgálati idejüket kitöltött vagy a kor-
határt elért tisztviselők nyugdíjaztatásánál?" 

— Gyulán internálják az osztrák nácikat 
Budapestről jelentik: A Pinkamindszentre in- j 
ternált 117 osztrák nemzeti szocialistát kedden 
útnak indították kijelölt internáló helyükre, I 
Gyulára, ahol a szeretetházban fogják elhe-
lyezni őket. 

— Balogh Klári, a városi szinház művésznője 
lesz a kereskedelmi alkalmazottak 20-ik jelmezes 
bálján rendezendő szépség- és jelmezverseny zsű-
rijének elnök«. 161 

A SZAPPAN csak akkor jó, 
Ha rajta van a „ H á D & " szó. 88 

II háztulajdonosok 
és az iparosság az építkezési 

munkák megindításáért 
Az ipartestület és a háztulajdonosok 

egyesülete közös nagygyűlést fari 

A kormánynak azon elhatározása, hogy az 
u j építkezésekre vonatkozó rendkívüli adó-
mentességek december 31-ével lejárt határide-
jét nem hosszabbította meg, súlyos helyzetbe 
sodorta az építkezéssel kapcsolatos iparágakat. 
Az átalakítási munkálatokat azonban meg-
könnyíti az a kedvezmény, amelyet a de-
cember 23-án megjelent rendeletben az átala-
kítást végeztető háztulajdonosok javára bizto-
sítottak. Megkönnyíti az is, hogy 15 millió 
pengő hitelt folyósítanak ilyen átalakítások 
céljaira. 

A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete és az 
ipartestület közös mozgalmat inait ezen mun-
kák minél nagyobb mértékben való megindítá-
sa érdekében. A mozgalom első állomása az 
ipartestület nagytermében 21-én, vasárnap dél-
előtt 10 órakor megtartandó közös nagygyűlés. 
A gyűlés előadói az átalakítási adókedvezmé-
nyekre vonatkozó kormányintézkedésen kivül 
ismertetni fogják az együttesen kezelt közadó 
hátralékok reszletfizetesének engedélyezésére 
vonatkozó legújabb kormányrendeletet, to-
vábbá a 31-ig benyújtandó kereseti-, jövede-
lem- és vagvonadó felmondás módozatait s 
végül a jövedelem- és vagyonadó kivetésére 
vonatkozólag kiadott pénzügyminiszteri uta-
sítást. A gyűlés iránt nagy érdeklődés mutat-
kozik. 

A városi tisztviselőknek nem jár napidij. A kép-
viselőtestület tegnap hozott határozatával kimon-
dotta. hogy a városi tisztviselőknek a városon ki-
vül, de 5 kilométeres körzeten belől teljesített kül-
ső szolgálatuk esetén semmiféle napidíj nem jár, 5 
kilométeren tul pedig napi 2 pengő élelmezési dijat 
számíthatnak fe£ 

Nem redukálja a város a taxiengedélyek számát. 
A makói taxitulajdonosok közül tizen, akik ma is 
üzemben tartják kocsijaikat, beadvánnyal fordul-
tak a városhoz és kérték, hogy a taxiengedélyek 
számát 10-ben állapítsa meg a város és az ezenfe-
lüli engedélyeket fokozatosan vonja be. A polgár-
mester a taxisok nehéz helyzetére való tekintettel 
javasolta is az engedélyek redukálását, a képvise-
lőtestület azonban Kotroczó József felszólalása 
után napirendre tért a kérelem felett. 

Dr. Csorba Jánost kilépésre hivta fel az újvá-
rosi Függetlenségi K5r választmánya. A Független 
Kisgazda Párt makói nagygyűlésével kapcsolatos 
az az ellentét, amely dr. Csorba János és az új-
városi Függetlenségi Kór között keletkezett. A 
gyűlés után Csorba dr. megjelent a kör helyiségé-
ben s ott — több körtag kijelentése szerint — a kis-
gazda párthoz való csatlakozásra hívta fel a kör 
tagjait, sőt olyan kijelentéseket is tett a körre vo-
natkozólag amely részben ellentétben áll a körhöz 
tartozók politikai felfogásával. Galamb Ferenc, 
a kör egyik választmányi tagja írásos jelentést tett 
Csorba dr.-nak ezekről a kijelentéseiről a kör el-
nökségének, kérve az ügy megvizsgálását és a 
megtorló intézkedések megtételét. Az eljárás meg-
indult, a kör elnöksége békés uton akarta elintézni 
az ügyet és igazolásra hivta fel Csorbát. Az igazo-
lási eljárás azonban nem sikerült, mert Csorba 
többszöri felhívásra sem jelent meg a kör veze-
tősége előtt, hanem irásos beadvánnyal fordult a 
kör választmányához. Csorbának ez az eljárása 
kiélezte a kezdetben elsimithatónak látszó ellen-
tétet, mórt amennyiben a kör választmánya tár-
gyalja az elnökség megkerülésével hozzájuttatott 
beadványt, ugy ezzel egyben bizalmatlanságát 
nyilvánítja a vezetőséggel Szemben. Az ügyből igy 
bizalmi kérdés lett a kör elnökségével szemben. A 
kör választmányi ülésén dr. Kolonics ismertette az 
ügy állását, majd Márton Bálint elnök, Kar-
dos Bálint alelnök, J o ó Sándor, Nagy Gy. Mi-
hály felszólalásaik után szavazásra került a sor, 
amelynek során a választmányi tagok a legteljesebb 
bizalmukról biztosították a kör elnökségét és egy-
ben utasították, hogy dr. Csőri» Jánost hivja fel 
a Körből való kilépésre. 

Vásár Makón. A januári országos vásárra vo-
natkozó hirdetményeket ma tette közzé a polgár-
mester. Eszerint január 26-án, pénteken lesz az ál-
latvásár 6s 27-én szombaton a kirakadóvásár. 

Két makói birtok védettségét megszüntette a bi-
róság. Közöltük, hogy a nemfizető védettbirtoko-
sokkal szemben pert indítottak a makói pénzinté-
zetek a védettség megszüntetése érdekében. E hé-
ten tárgyalta a makói biróság az első ilyen pere-
ket, amelyek során két makói birtok védettségét 
megszüntette azon a cimen, hogy a birtokok tulaj-
donosai nem tettek eleget a január hó elsején ese-
dékessé vált fizetési kötelezettségeiknek. 
x Szemüveget Makón legolcsóbban és szaksze-

rűen készít Klein Imre látszerész 
— A Szentmiháiyteleki Gazdasági Népkör köz-

gyűlése. Tegnap tartotta meg a Szentmiháiyteleki 
Gazdasági Népkör népes közgyűlését. Vitéz Hor-
váth István elnöki megnyitója után dr. Somorjay 
Ferenc kisérletügyi adjunktus tartott előadást a 
napraforgómag és ricinus termeléséről, E c s e d y 
Ferenc a Szegedi Gazdasági Egyesület igazgatója 
a paprika és tejkérdésről tájékoztatta a megjelen-
teket, H « r m a n n Mihály a lótenyésztésről és 
az alakítandó lótenyésztő egyesületről tartott elő-
adást. Mindhárom előadónak vitéz Horváth Ist-
ván mondott köszönetet. Részletes évi jelentést 
Almás i Ferenc titkár, a pénztárjelentést Áb-
rahám István, a könyvtári jelentést Körmen-
dy Mátyás terjesztette elő. Ezután következett a 
tisztújítás, melynek során a tisztikar tagjai let-
tek: elnök: vitéz Horváth István, alelnök: Tanács 
Antal és Horváth István, titkár: Almást Ferenc, 
jegyző: Dobóczky József, Szekeres Imre és He-
gedűs Pál, gazda: ifj. Ábrahám Imre, pénztárnok: 
Ábrahám István és Börcsök János, ellenőr: Szögi 
Aníal és Vecsernyés Tamás, könyvtáros: Kör-
mendy Mátyás, Jeszenszky Károly, Vajda Miklós 
ós Szabó György, zászlótartó: ifj. Kazi István, 
Farkas István, vitéz Zöldi Antal és ifj. Szekeres 
István, ügyész dr Tóth Imre, számvizsgálók: 
Lábdy István, Kovács Lajos, Komócsin István és 
Szekeres Lajos. Az 1984. évi munkaprogram meg-
állapítása után elhatározták, hogy a várostól ho-
mokbányát kérnek, mert az a paprikatermeléshez 
feltétlenül szükséges. 


