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tolt előadásai, egyént szeretetremái tósága, forró, 
feledhetetlen lelki kapcsolatot teremtett városunk 
egész társadalmában a magyar művelődés e nagy 
histórtkusával, Szeged város közönségével együtt 
érzünk a pótolhatatlan veszteség felett. Kaposvári 
Kereskedők Egyesülete, Fcmay Vilmos elnök." 

„Móra Ferenc halála alkalmából a Csokonay-
Kör részvétét küldi Papp Károly elnök." 

„Miskolc város közönsége őszinte igaz részvét-
tel veszi körül Szeged város nagy halottja, Móra 
Ferenc ravatalát. Az elvesztés felett érzett mély 
fájdalomban testvéri együttérzésben osztozunk. 
H o d o b a y Sándor polgármester." 

„Mélységes megdöbbenéssel vettük a hirt Móra 
Ferenc elhunytáról. Fájdalmas részvéttel oszto-
zunk Szeged város gyászában. Temetésén az Or-

szágos Magyar Gyüjteményegyetemet, a Magyar 
Nemzeti Muzeumot, a Közgyűjtemények felügyelő-
ségét, Varjú Elemér igazgató képviseli, aki a sír-
ra koszorút helyez. B á t k y főigazgató." 

„Móra Ferenc felejthetetlen barátunk és nagy-
nevű szaktársunk halála mindnyájunkat mélyen 
megrendített. A nagy veszteség az egész magyar-
ságot érte, elsősorban Szeged városát, amelynek 
fájdalmában Debrecen város Déry Muzeumának 
tisztviselői szomorú szívvel osztoznak. E c s e d y 
múzeumigazgató, S ő r e g h y muzeumőr." 

„Nagykőrösi Arany János Társaságunk osztozó 
részvéttel gyászolja a város nagy halottját. Kép-
viseletünkre és koszorúnk elhelyezésére Mészöly 
Gedeon egyetemi tanár tagtársunkat kértük fel. 
Elnökség." 

Kirívó aránytalanságok 
az alsótiszaparti földbérek körül 
(A Délmaqyarorszáq munkatársától.) A 

város évek óta helvesbil helyesbitgeü aranyosit gát-
ja a város! földbérek bérét, de a meg-
számlálhatatlan földbérrevi iók után még 
mindig vannak kirívó aránytalanságok. Az 
egyik ilyen aránytalanságra az érdekelt 
alsótiszaparti bérlők hívták fel hétfőn dél-
előtt dr. Pálfy József polgármester-helyet-
tes figvelmét. Küldöttségük dr. Koguto 
witz Károly egyetemi tanár vezeté~év< 1 
jelent meg a pólgármesterhelvettes előtt. 

A küldöttség elpanaszolta, hogv ar alsó-
tiszaparti városi bérletek bére terén su 
lyos és méltánytalan arányta Jans'iqol< 
vannak. Azok a bérlők, akik régebben vet-
ték ki földjeiket, lényrarsen többet fizet 
nek, mint az ujabb bérlők, akik kedve-
zőbb feltételek mellett köthették fceg bér-
leti szerződésüket a várossal. Arra kérte 

a küldöttség a polgármesterhelyettest, vizs-
gállassa meg a kérdést és a régi bérlők 
által fizetendő béreket is szállítsa le az 
uj bér lők által fizetett bérek nívójára. 

A polcrármesterhelyettes kijelentette a 
küldöttség előtt, hogv lineáris bérreduk-
eiót nem rendelhet el elvi okok miatt, azt 
azonban készségesen me<nqéri, hogv 
egvenkint vizsgáltatja felül az egyes bér-
leti szerződéseket és ahol a szakértők azt 
állapítják meg, hogy a bér nincsen arány-
ban a hasonló minőségű föHek átlagbé-
rével, ott leszárítják a bérösszegeket. 

Dr. Pálfy József a küldöttségtől átvett 
kérvényt azonnal továbbította dr. Csonka 
Miklós tanácsnoknak, a ^azdasátji ügv-
oszt^ly vezetőjének azzal, hogy küldje ki 
a város föblhérszakértőit és teeven javas-
latot a földbérarányositásra. 

StillhaVte egyezményt kötött 
Makó városa a villanyteleppel 

A l é t m i n i m u m o n felüli Jiszfrlselőflzetések revízióját kéri a véros 

(A Délmaqyarorszáq makói tudósítójá-
tól.) Makó képviselőtestületét hétfőn dél-
előtt a villanytelep ajánlata foglalkoztatta. 
Az ajánlat lényege a következő: rögzítse 
le a képviselőtestület a városnak a vil-
lanvtelcppcl szemben fennálló tartozását 
243.982 pengőben. Adjon erről ndósFá'i 
kötelezvényt, kötelezze magát, hogy emtán 
a tartozás után kamatok címén két és fél-
százalékkal nagyobb összeget fizet a Xein-
zeti Bank mindenkori kama lábánál . Ez-
zel szemben a telep három évig eláll a 
követelésnek peres uton való behajtásá-
tól és a ma i 75 ezer kilowattos fogvasztás 
helyett megelégszik évi 59 ezer liektowat-
tos* fogyasztással. 

Az adóssági kötelezvény kind'isát a hi-
vatalos előterjesztés is visszautasítja az-
znl az indokolással, hogv a város vezető-
sége előbb meg akar győződni arró ' .ho 'y 
valóban fennáll-e ez a tartozás. A vita 
első szónoka Fried Ármin volt. Tagadta, 
hogv annyival tartoznának a telepnek. A 
telep nem adott olyan feszült égü ára-
mot, amilyenre kötelezve van és nem ad-
ja olyan áron, amilyenre kötelezettséget 
vállalt eredeti szerződésében. Nem fogad-
ja el az előterjesztésnek az adósság le-
rögzitésére és a kamatra vonatkozó ré-
szét. 
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Krausz A. Hermann osztja Fried fel-
fogását, Kotrorzó a törlesztések megkezdé-
sének nincs ellene, de előterjesztést tett 
a javaslat újból i tárgva'ására. Az adóssá-
got teljes összegében nem ismeri el shogy 
az adósság igy felszaporodott, abban hi-
básnak találja a telepet is. Hasonló szel-
lemben beszélt Lőivenbach Benedek és dr. 
Kovács Károly is. Kis E rnő a külső város-
részek rossz világítását ismertette. Erdé-
lyi Antal, dr. Dióssziláqyi József szólal-
tak még fel. Diósszilágj'i a magánfogyasz-
tók érdekeit is védelmezni kivánia, mert 
lehetetlennek mondja, hogy a Szeaeden 
1.1 fillérért vásárolt áramot 8.7 fitlérért 
adja tovább. 

A képviselőtestület végül is kimondot-
ta, hogy a közvilágítási t a r t c ás összegé-
nek leiixirozása nélkül az ajánlott tör-
lesztési fellételeket elfogadja, a kamatláb 
megállapítására azonban uj tárgyalásokat 
kezd a teleppel. 

A délutáni közgyűlésben Nagy Gv. Mi-
há ly indítványára kim nd itták, hogy fel-
iratban kérik" a kormányt, a létminimu-
mon felüli tisztviselőfizetéseknek revízió 
alá vételére és a mai terménvárakkal való 
összhangba o*ntnlára. A vitában Kotrcf-
ezó József arra mutatott rá, hogy ezek-
nek a problémáknak a felvetése és elő-
tárása nem a képviselőtestület, hanem az 
érdekképvisel ii szervek s a törvénvho-.tfs 
választolt tagjainak kötelessége volna. 

Kotroczó indítványára kimondotta a 
képviselőtestület, hogy a vigalmiadót a jö-
vőben senkinek és semilyen célra nem 
engedi el s e határozathoz következetesen 
öt konkrét kérelmet nyomban el is uta-
sított. 

A közgyűlés ő óra után ért vé.,et. 

Politikamentes iparoskörök 
A szegedi iparoskörök be se várva a hivatalos 

jelölést, már hozzáfogtak a lista érdekében agi-
tálni. Kénytelen vagyok ezzel kapcsolatban rá-
mutatni arra, hogy a körök vezetői állandóan 
azt hangoztatják, hogy ők politikamentesen 
dolgoznak és csak az iparos egységre töreksze-
nek. Ugy látszik, épen ennek az ellenkezőjét 
cselekszik akkor, amikor az Alsóvárosi Iparos-
kor egyik vezetője átiratban arra kérte a Füg-
getlenségi Kör elnökségét és választmányát* 
hogy hasson oda, hogy iparos tagjai csakis a 
körök által kiadandó listával szavazzanak. 
Igaz. hogy ez a kérdés fiaskóval végződött, a 
Függetlenségi Kör napirendre tért felette. Az 
ellenzéki iparosok, akik éber figyelemmel ki* 
sérték a fentemiitett mozgalmakat, átlátták, 
hogy egyes uraknak nem fontos az iparosegy-
ség,' sem az iparosérdek, hanem a — pozició. 
Ugy látszik, a hivatalos jelölés nem elégítette 
ki egyes törtetők igényeit. Ezek után az ellen-
zéki iparosok tudni fogják kötelességüket. 
Nem engedheti meg magának senki, hogv azt 
a kijelentést használja az előljárósági ülésen, 
hogy az iparos 10 pengőt költ el vasárnap 
kocsmára, de ipartestületi tagdíjat nem fizet 
így festenek Szegeden a politikamentes iparos-
körök. Az iparosság nem fogja megengedni, 
hogy a körök diktatúrája uralkodjon az Ipar-
testület beléletében. Rahata Bálint. 

Asc olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztő Urt A „Hétfői Rendkí-

vüli Újság" február 12-1 számában megjelent „így 
nem lehet idegenforgalmat csinálni" elmü cikkre 
vonatkozólag nagyon kérjük, szíveskedjék váro-
sunk és szállodánk jóhire érdekében a következő 
sorokat közölni: 

Az N. V. ur által kifogásolt drága ételek csu-
pán a nagyobb igényű közönség kedvéért vannak 
az étlapon, amely frissen sült, speciális vagy egész 
nagy adagolásn ételeket kiván. A kisebb Igényű, 
általában menü-rendszer szerint étkezik, vagy kis 
adagokat rendel, amelyeknek féláruk van. Végül, 
ha valaki egy csekélységet óhajt akkor azt hisz-
szük, hogy alkalmazottunk a mi pompás zónáin-
kat ajánlja, melyeknek ára 40 fillér. Mi Igenis te-
kintettel vagyunk a mai gazdasági helyzetre és 
már 1.80 P-ért a legkényesebb igényt kielégítő 
menü-ebéddel szolgálunk. 

Mint a vendéglősipari szakosztály elnök« rá-
mutatok arra, hogy Szegeden vannak vendéglők, 
amelyek 1 pengőért is adnak Jó ebédet, további 
arra, hogy mi voltunk Magyarországon a legel-
sők, akik már egy napi tartózkodásnál Is adtunk 
penziót és pedig 7 pengőért teljes ellátást lakás-
sal együtt. 

Szerkesztő Urnák szívességéért köszönetet 
mondva, maradunk igaz nagyrabecsüléssel JarA-
novies, Tisza-szálloda. 

Sxeged, Csckonlcx- i s Klsi-ucca sarok 

80 százalék engedménnyel 
Dupla erős páncél lemezből készült 

„LAMPART RADIO" 
örök edény extra széles peremmel 
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