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Kilenc listával szavaznak 
az ügyvédi kamara vasárnapi közgyűlésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
ged' ügyvédi kamara vasárnap délelőtt tart'a 
meg évi rendes közgyűlését és ezzel kapcsolat-
ban az általános tisztuiitást. A dr. Széli Gyula 
elnökletével összeülő közgyűlés meglehetősen 
izgalmasnak ígérkezik, feleg a iitkárvdlas?-
fás körül várhatók narvobb összecsapások. Az 
Ügyvédunió dr. Török Bélát jelölte a "ésri Mtkár-
ral, dr. Hajnal Istvánnal szemben. Valószínű-
leg lesz egy harmadik jelölt is, de ez a lista még 
nem futott be a kamarához. Lexalább kilenc 

lista fut majd a választmányi tagok választásá-
ra. Itt a fiatalok élénk tevékenységet feitenek 
ki. néhányat maguk közül be akarnak jut-
tatni a választmányhoz. 

A vidéki ügyvédek Írásban szavazhatnak. 
Szombat estig már igen sok vidéki szavazat fu-
tott be a kamarához és az egyes Pártokhoz. 
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a választás me-
lyik párt javára dől el. A legtöbb tisztségre 
nézve a választás egyhangúnak Ígérkezik. 
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Bárányi főispán a belügyminisztert tájékoztatja a helyzetről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi tisztviselők körében hetek óta tart rtz -zg.v 
lom a pótilletmények redukálásáról szóló hirek 
miatt, bár ezekre a hírekre sem megerősítés, sem 
cáfolat nem érkezett a belügyminisztériumból. 
Mind a mai napig nem érkezett meg az idei vö1t-
ségvetés jóváhagyása és ez a késedeleim az. 
amelyből az érdekeltek az uiabb illetménycsök-
kentési tervek komolyságára következtetnek. 
Szegeden csupán annyit tudnak, hogy a költség-
vetés Iratait a pénzügyminisztérium visszaküld-
te á maga javaslatával a belügyminisztériumba 
és a javaslatban szerepel az a kívánság, hogy 
a belügyminiszter a városi nótlékok évi össze-
gét 105.000 pengővel redukdlia. 

Ismeretes, hogy Raranyi Tibor főispán a költ-
ségvetés belügyminisztériumi tárgyalása "lkai-
mával síkra szállt a város? tisztviselők érdekel 
mellett, adatokkal mutatta ki, horv a pótlékok 
megvonása, vagv csökkentése méltdnvMan len-
ne. mert az eddigi fizetésredukciók következté-
ben a város alkalmazottai máris közel révmil-
lió pengővel kannak évente kevesebbet, mini 
amennyit két évvel ezelőtt kanta. Kimutatta a 
főispán azt Is. hogy a városi tisztviselőket ez 
a pótlék kárpőtolía az előlépési lehetőség hiá-
nyáért. tehát fenntartását sok minden szempon-
ton kívül az egyenlő elbánás elve is megköve-
telné. A főispán mosf. hogv a Jelek sz-erlnt ko-
molyra fordult a helyzet és a döntés a közeli 
napokra várható, értesülésünk szerint eíhVároz-
ta. hogy a Jövő hét eleién, valószínűié? Vedden. 

dr. Pálfy József polgármesterhelyettessel együtt 
Budapestre utazik és közvetlenül a belügymi-
nisztert fogja tájékoztatni a tényleges helyzet-
ről. A főispán és a polgánmesterhelyettes utjának 
eredményét érthető tegafaimupi és érdeklődés-
sé1 várták a város tisztviselői. 

Szent-Györgyi nrofosszor 
előadása Belgrádban 

Belgrád, március 24. Dr. S z e n t - G y ö r g y i 
Albert, a szegedi egyetem nagyhírű tanára. Bel-
grádban az orvosegyetem meghívására szom-
baton este előadást tartott a vitaminkutatások 
eredményéről. 

S t e f a n o v í c s elnök" meleg szavakkal 
üdvözölte az előadót. Beszédében a legnagyobb 
dicséret hangján szólt a magvar kulturáról. 
felsorolta a magvar irodalom művészet és tu-
dománv legkiválóbb képviselőit, akiknek so-
rában Szent-Györgvi professzornak méltó he-
lye van világhírű munkássága révén. 

S z e n t - G y ö r g y i tanár az üdvözlést meg-
köszönve, egvórás németnvelvü előadásban is-
mertette a vitaminkutatósok történetét, maid 
vizsgálatait és azok eredményét. A közönség 
nagv érdeklődéssel hallgatta és előadását me-
leg ünnepléssel köszönte meg. 

megvárni, el kell mennie valahova. 

Lidikéért esténként ő jött el, vagy a felesége, 
fin értem akkor már nem jött senki. Harmadik 
elemibe jártam, önálló férfi volíam. 

Ez a megbízatás olyan boldoggá tett, Hogv majd-
nem elájultam. Kimentem a folyosóra. A jégvirá-
gos ablakra tapasztottam arcom. Künn fagyos éj-
szaka volt. A tiszta, hideg ég ugy csillogott, mint 
az üveg 

Elgondoltam, hogv ebben a kristályos, friss éj-
szakában majd kettesben Lidikével. — ngv. amint 
elképzeltem, — csak megvfink-megyünk azokon az 
e'hagvatott, csöndes uccácskákon. melveken anv-
nvit koncsorogtam egyedül. reá várakozva, sokáig 
csak megvünk-megvünk. talán félóráig is, mert 
messze laktak, a honvédkaszárnván tul. az edénv-
niac környékén Aztán sok mindenre gondoltam. 
Boldogságom azonban nem volt zavartalan. Már 
mindiárt az első másodpercben, mikor apja kö-
zölte velem megtisztelő és döbbenetes kívánságát, 
fölnvilalt bennem a gvann. hogv miért engem kért 
meg erre. a sok fin közfll, miért éppen engem. 
Talán seit valamit? Ez nndoritó volna, émelv^ő 
és elviselhetetlen volna, hogv a család beleavat-
kozzék ebbe az figvbe. hogy beleártsa magát az én 
személyes ügyembe akárki, egv ember, az apa. az 
8 apja, aki mellesleg elvan fekete volt. mint a 
leánva s egv kicsit szeplős is. Vagy talán egye-
nesen gunvolni akart ezzel, próbára tenni, lépre 
csalni, megcsnfolni s végfii kinevelni? Ez .»zörnvii 
volna. Nem kis fejtörést okozott nekem sz. hogy 
miről beszélgetek maid Lidikével ezen a mégis tú-
lontúl hosszú nfon Már sok minden' tudtam ek-
koriban. — vadállatokról és vad népekről is —. 
dp attól tartottam, hogv ezek «setleg nem érdeklik 
őt Szivem hangosan kalimpált. 

így hányódtam boldogság és zavar között s köz-
ben be-benéztem a táncterembe és ki-kinézlcm a 

folyosóra. . -

Egy ízben', amikor megint a folyosóra szédül-
tem, hogy ott a hidegben hűtsem lázamat, tisztáz-
zam egyre kuszább gondolataimat és bátorságot 
szerezzek a nagy vállalkozásra, hirtelen a ruha-
tárba siettem, kivettem kabátom, kalapom és — 
se szó, se beszéd — vágtattam hazafelé, egyedül, 
m'ntha valami üldözne. Megszöktem 

Hogv voltaképp miért tettem ezt? Millió gvönvö-
rií, ostoba, megható "és bölcs ok miatt, melyet tü-
zetesen sohase részleteztem. Most se tudnám rész-
letezni. Elég az hozzá, illetlenül, lovagiatlanul. hu-
tán viselkedtem. Lidike szegény, "hzon az éjszakán 
maga bandukolt hazafelé a barátságtalan vidéken 
és reszketett a harapós paraszt kuvaszoktól, me-
lyektől én egyébként még lobban reszkettem. Édes-
apja másnap szenrreHáuvást is tett miatta az én 
édesapámnak Otthon nagyon megszidtak. Majd 
fölmart a szégyen. 

Utána tüszős mandulaloHot kaptam, nem Ts mpn-
fem többé tánciskolába. így ért véget az ügy. Li-
dikével „szakítottam." 

De még évek mulya Ts tn'élven elpirultam, Fa 
rágondoltam. Később már csak Homályosan saj-
gott az egész. Most először életemben merem nyíl-
tan bevállanl magamnak, mennyire fáj — mert 
még mindig fái —. Hogy azon az éjszakán nem 
kísértem Haza Lidikét. 

Hajnal felé. amikor ablakomaf m?fr megszíir-
kiti a virradat 'és Hallom a szemeteskocsi zörgé-
sét. azon töprengek. Hogy kellene valami Hivatalt. 
foliTní intézményt létesíteni, melv itt. varry a más-
világon valahogy elintéz? az ílven elintézetlen 
üstyeket s némi elégtételt, kárpótlást szolgáltat 
r ekünk. 

Mit szólsz hozzá, Lidike? Mondd, hol vagy? 
Élsz még? 
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Tisza Cafos körút 38. 

Prátiáhól 
Párisba költöznek a német 
szocialista emigránsok 
(Budapesti tudósítónk telefonielentése.) Prágá-

ból iehntik: Beavatott politikai körökben elter-
jedt hírek szerint a Hitler-rezsim óta Prágab?n 
székelő német szociáldemokrata párt vezetősé-
gének rövidesen el kell hagynia Csehország 
Előreláthatólag az emigrált vezetők Párisba köt-
törnek. 
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flrlegyzék bérmentve! 

70 ezer pengős hiány 
a debreceni városházán 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Debre* 
cenböl jelentik: Az egész város feszült érdeklői 
déssel várja dr. Kupás Sándor számvesvőtiszt ai* 
leni rovancsolás eredményét. Fádig 70 ezer ven£ 
gős hiányt állapítottak meg. de ez az összeg mé& 
növekedni fog. Érdekes, hogy Kupás sikkasztás 
sait talán soha sem fedezték volna fei. ha nenJ 
rendelnek mellé kisegítő munkatársat. Ez i fcP 
segitő tisztviselő pattantotta ki a botrányt. 
védő azt állitja, hogy dr. Kupáis elmebeteg, J 

fichv Antal 
a szegedi üzletigazgatóság 

uj vezetője 
Budapest, március 24. Lapunk' más Helyén' 

beszámolunk azokról a személyi változásokról, 
amelyeket a Máv. vezetésében léptetnek életbe. 
A szegedi üzletigazgatóság vezetőjét, G y e n e « 
Kálmánt visszahelyezik Budapestre, az ő he-
lyére T i c h v Antal kerül, aki eddig a budaV 
pesti üzletigazgató helyettese volt. A változá-
sokat már közli az államvasutak hivatalos 
lapja. 

A szegedi uj üzletigazgató hir szerint ápri-
lis első napjaiban foglalta el uj hivatalát. 

A szegedi üzletvezetőségtől Budapestre he-
lyezik át K o r é n Emil főfelügyelőt, aki a bu-
dapesti üzletigazgató lesz. Korén eddig a szege-
di üzletvezetőség pályafenntartási osztályát ve-
zette. 

MOZI 
Utolsó nap 

Az évad leg-jobb brarurfilmje 

Belvárosi Légi kikötö 
Filmregény a levegő héroszának éle-
té b61 

A h&boraelfittt ragyogó katonaélet 

egyik legszebb reprodnkolója 

Széchenyi n császárvadász 
Igaz katonatiszti történet a jé K. n. K. 

iriekoai. 


