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Hir&M 
zárja a szórakozóhelyek látogatásától- Pásztor 
szerkesztő ur felszólalását különösen helyesel-
jük és azzal 100 százalékig azonosítjuk ma-
gunkat. 

Patat Lajos, 

a Hungária-szálló igaagaitója az alábbiakban 
nyilatkozott: 

— Nagy figyelemmel kísértük a kisvasúti vi-
tát. mert ez bizonyos «százalékban a mi ügyünk 
is- Azoknak az embereknek, akik a tanyán él-
nek, szántén vannak kulturigényeik és joguk van 
ahhoz, hogy egyszeirmásszor bejöjjenek a vá-
rosba. A kisvasút mostani menetrendje azon-
ban ezt semmikép sem teszi lehetővé-

Juránovics Gyula, 

a Tisza-szálló tulajdonosa a vendéglős szakosz" 
tály elnöke a következőket mondotta: 

— Minden szempontból szükséges volna, 
hogy a tanyai vasút menetrendje összhangba 
bozassék az államvasutak menetrendjével. Ami 
pedig a színházi és mozivonatokat Illeti, meg-
felelő menetrendet kellene összeállítani, hogy az 
utazóközönségvek elég ideje legyen a városban 
tartózkodnia- Ha ezt megvalósítják a felszólalás 
értelmében, akkor reméljük, a tanyai közönség 
közül mindtöbben és trandsürtibben látogatnák a 
szegedi kávéházakat Is. 

Választási gyűlés 
a Munkásotthonban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szo-
ciáldemokrata párt szegedi szervezete szerdán 
este a Munkásotthonban nagyszámú hallgató-
ság előtt választói népgyűlést" tartott, amelyen 
dr. A d l e r Rezső és E r n s t Sándor beszél-
tek. Adler Rezső l>eszédében azzal foglalkozott, 
hogy minden megmozdulásnak alfája: a sza-
badság és a demokrácia. Példákkal illusztrálta, 
hogy ahol ez megvan, ott szabadság és nyuga-
lom uralkodik, ahol hiánvzik a demokrácia és 
a szabadság, azokon a helveken állandó kirob-
banások veszélyeztetik a helyzetet. Hisztériás 
tünetnek mondotta, hogy ujabban a nemzete-
ket. mint bábukat egyik csoportból a másikba 
tologatják. Dr. Adler ezután a háborús készü-
lődéssel foglalkozott, amelv manapság több or-
szágban megnyilvánul. Kifejtette, hogy a há-
borús hangnak ma nem lehet komolv alapja, 
mert a háborús kardcsörtetők nem támaszkod-
hatnak belső erőre, ami legfontosabb kelléke 
volna a háború megindításának. 

További előadásában dr. Adler Rezső a dik-
fatiirákknl foglalkozott, majd kitért a marseil-
lei tragédiára. Most sem az igazi okot keresik 
n tragédia mögött — mondotta —, hanem bűn-
bakot akarnak másban felfedezni. Közelebb 
kellene kereskedniök és rájönnének arra. hogv 
a királvtragcdíának is a szabadság és a demok-
rácia hiánya volt az oka. Végül a községi vá-
lasztásokkal foglalkozott dr. Adler Rezső, aki-
nek előadását hosszantartó tapssal jutalmazta a 
nagyszámú közönség. 

E r n s t Sándor azokkal a szociális követel-
ményekkel foglalkozott beszédében, amelvek 
megvalósítására nem biztosítottak fedezetet az 
1935. esztendei költségelőirányzatban sem. Til-
takozott a* ellen, hogv megtűri a város a tö-
meglakásokat, amelyek a különféle fertőző be-
tegségek terjesztői. Kifogásolta, hogv évek 
hosszú során át nem iavitják rendszeres metó-
dussal a szegedi uccák kövezeteit és a nvitott. 
külvárosi csatomaárkok befedését is hiába 
szorgalmazzák hosszú ideje a szociáldemokrata 
tőrvényhatósági bizottsági tagok. A szegedi nor 
első helyet biztosított Szeged számára a tuber-
kulózis fenvegetó statisztika iában. Sürgette a 
legfontosabb szociális követelménvek megvaló-
sítását és kifeitette, hogy mnr r z 1985. évi költ-
ségvetés keretén belül is h*-to«itani kellene 
mefffelelő összeget Végül a közelgő tőrvénvha-
tósági választásokkal foglalkozott. Felhívta a 
dolgozó társadalom figyelmét, hogv ne ül ión 
fel az Ígérgetéseknek, banem jól válassza meg 
nzokat a személveket, akiket beküld a város 
parlamentjébe. Szervezkedésre és kitartó mun-
kára hívta fel a hallgatóságot. 

Ugyancsak' választói néngvülést tartott a sze. 
.edi szociáldemokrata nárt a Római-kSruti 
C. s o n k a-féle vendéglőben, ahol a nagyszám-
ban egvbegvűltek előtt L á i e r Dezső é« D á n i 
János beszélt a törvényhatósági válaszfá«okról, 
majd általános politikai és gazdasági kérdések-
ről. 

Azidö 
A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 

órakor. Időjóslat: Délnyugati, nyugati lég-
áramlás. Változó felhőzet, helyenkint esők. 
Egyes helyeken éjjeli fagv. 

— Betiltottak egy hetilapot. A MTI. jelenti: 
A belügyminiszter a Hangay Sándor felelős 
szerkesztésében és Herkav Ottó kiadásúban 
megjelenő „Heti Hírek" cimü időszaki sajtó-
termék megjelenését és terjesztését egy elhunyt 
államfő személye elleni közlemény miatt, amelv 
alkalmas arra is, hogy az ország külpolitikájá-
nak érdekeit veszélyeztesse, 15 napi időtartam, 
ra betiltotta. 

— Megkezdték a facsemeték ciánozását. A 
szegedi faiskolák megkezdték a facsemeték ki-
árusítását- A város éppen ezért üzembe helyezte 
az ujszegedi ciánozókámrákat. amelyekben a 
csemetéket az esetleges paizstetüs fertőzéstől 
mentesítik- A ciánozó egységára az eddigi há-
rom fillér helyett az idén két fillér. 

— Halálozás. Z a w i e r u s z i n s z k i Árpád 
9. hon véd gvalogezredbeli főhadnagy, az arany 
és I. oszt. ezüst vitézségi érem tulajdonosa, rö-
vid szenvedés után szerdán délelőtt Szegeden 
elhunyt. 

— A békés-bánáti református egyházmegye 
őszi közgyűlését pénteken tartja Szegeden. A köz-
gyűlést megelőző napon délután bírósági és bizott-
sági ülések lesznek. A közgyűlésen az elnöki tisz-
tet Harsányi Pál esperes és dr. Széli Gyula egy-
házmegyei gondnok töltik be. A közgyűlést isten-
tisztelet vezeti be, amelyet pénteken délelőtt fél 9 
órai kezdettel Szabó Béla mezőhegyesi lelkész, 
egyházmegyei tanácsbiró tart. A közgyűlés 9 óra-
kor kezdődik a szegedi református egyház gyüle-
kezeti termében. 

x Pajor-szanatórium (Budapest, Va«-ueca 17.) 
Ogvében felvtlágo=itá«t nyújt <zive«=égből Szege-
den- Temesváry József gyógyszerész (telefon: 
13-911. Mnkón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tele-
fan: 2-01 ) 

x Goíteín Lici tánciskolájába jelentkezéseket j 
felvesz naponta d. u. 4—6 óra közt Az Est-la- , 
pok Kárász-uecai helyiségében. Telefon 33-30. 

Az Országzászló Bizottság 
hódG 6 le irala 
a kormányzóhoz 

A Délvidéki Országzászló Területi Bizottsá-
ga B á r d o s s Béla ny. főjegyző kezdeménye-
zésére elhatározta, hogy hódoló feliratot intéz 
Horthy Miklós kormányzóhoz a pesti bevonu-
lás tizenötödik évfordulója alkalmából. A fel-
irat szövegét Bárdoss Béla kutyabőrre rajzolta 
és az okmányt rövidesen valószínűleg száztagú 
küldöttség viszi föl a kormányzóhoz. A kül-
döttség vezetésére a bizottság Z a d r a v e c z 
István püspököt kérte fel-

A kutyabőrre rajzolt okmány szövege a kö-
vetkező: 

„Főméltóságu Kormányzó Ur! A Dunától a 
Maros hajlatig fekvő törvényhatóságok népé-
nek az ezeréves Haza határaiért égő vágya 
meglestesitését jelentő délvidéki Országzászló 
Területi Bizottsága visszaemlékezve a szegedi 
ellenforradalom nehéz napjaira, a Nemzeti 
Hadsereg megszületésére, annak Főméltósógod 
dicsőséges fővezérlete alatt Budára történt be-
vonulására, ennek 15-ik évfordulóján soha el 
nem muló hálával gondol Főméltóságod 
történelmi jelentőségű sikerére, amellyel az 
elalélt nemzetet felébresztette és taípraálli-
totta. 

Hazafias áhítattal mondunk hálát a magya-
rok Istenének, hogy ezen végtelenül nehéz 
idők idején Főméltóságodat adta nemzetünk-
nek — és minden áldását kérjük a sorsüldö-
zött szegény haza boldogulását jelentő mun-
kájára. 

Szeged, 1934. — Trianon XV. — évi Mind-
szent Havában 

alattvalói hódolattal." 
A feliratot dr. P á 1 f v József polgármester-

elnökön kívül a bizottságnak mintegy huszon-
öt tagja irta alá, köztük dr. G l a t t f e l d e r 
Gyula megyéspüspök, Baranvi Tibor főispán, 
dr. A i g n e r Károly ny. főispán, meg még 
számosan. 

— A vér felfrissítése céljóból — kiváltkép 
középkorú férfiaknak és nőknek — ajánlatos 
néhány napon át koráti reggel egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvízet inni. 
Világszerte rendelik az orvosok a valódi Fe-
renc József víz használatát, mert ez szabályoz-
za a bélmüködést, előmozdítja a gyomoremész-
tést. fokozza az anyagcserét, javítja a vérkerin-
gést, megnyugtatja az idegeket, egészséges ál-
mot hoz c-s ezáltal uj életerőt teremt. 

— Ezer pengőre ítéllek és örökre kitiltottad 
az országból egy osztrák gyárost. Budapestről 
jelentik: A büntetőtörvényszék Méhes-tanácsa 
ma tárgyalta R ' h o m b e r g Ágoston, kékfestő-
gyári igazgató bűnügyét, aki ellen az ügyészség 
a magvar állam és a magyar nemzet megbecsü-
lése ellen elkövetett vétség címén emelt vádat. 
A vád szerint Rhomberg brutálisan rátámadt 
munkásai előtt a magyarságra és ezeket mon-
dotta: „Ne ugassatok nekem magyarul!" A vád. 
lott. aki osztrák állampolgár, németül adta elő 
védekezését. Eszerint az inkriminált kijelen-
tést nem használta, munkásai talán félreérthet-
ték őt, de bosszú müve is lehet a feljelentés egy 
elbocsátott munkás részéről. A törvényszék ki-
hallgatott több tanút, akinek egv része igazolta 
a vádat. A törvényszék bűnösnek mondotta k i 
Rhomberg Ágostont és ezer pengő pénzbünte» 
tésre ítélte, amely meg nem fizetés esetében 
száznapi fogházra változtatható át. Egyúttal a 
külföldi állampolgárságú vádlottat örök időkre 
kitiltották Magyarország területéről. Ugy aa 
ügyész, mint az elítélt fellebbeztek. 

— Szövőtanfolyam nyilik a Somogyi-telepen. 
Somogyi-telepi küldöttség kereste fel szerdán 
délelőtt dr. Kemenesy Tibor tb. tanácsnokot, a 
népjóléti ügyosztály vezetőjét- A küldöttség 
bejelentette, hogy a telepen szövőtanfolyamot 
nyitnak, a tanfolyamhoz szükséges szövőszé-
kekeit a kereskedelmi miniszter bocsájtja ren-
delkezésükre, a várostól csak azt kérik, hogy 
adjon fát a tanfolyam helyiségének fűtéséhez. 
Komenesy tanácsnok közölte a küldöttséggel, 
togy a város csakis abban az esetben nyújthat 
támogatást, ha a tanfolyamon kivétel nélkül 
minden jelentkező résztvehet-

i — Kulturest. A MIEFHOE kulturbizottsága 
• szerdán este rendezte meg idei első kulturesté-

iyét szépszámú közönség jelenlétében. T a b á n 
Gyula mondott megnyitóbeszédet a kulturáról. 
Ezután dr. F r e n k e l Jenő tartott nagy figye-
lemmel kisért előadást „Útkeresés" címmel. 
Előadásában arról beszélt, hogy az ifjúságnak 
milyen utakon kell haladnia céljai felé. Megem-
lékezett a 800 évvel ezelőtt elhalt Maimoni Mó-
zesről és annak munkásságát nagy elmélyedés-
sel ismertette. Előadását a hallgatóság hosszan-
tartó tapssal fogadta. 

— A Nyugat október 16-i száma négy érdekes 
fejezetét közli Illyés Gyula oroszországi útirajzá-
nak. Lengyel Menyhért Lear királyról irott tanul-
mányában a Shake-speare-drámák filmlehetőségé-
ről elmélkedik. A szám ára 2 pengő, negyedévi elő-
fizetési díj 10 pengő. Kiadóhivatal: Budapest V., 
Vilmos császár-ut 34. 

A szociáldemokrata párt 
választási hirei 

A törvényhatósági választó jogosultak figyel-
mébe! A szociáldemokrata párt titkári írodajá-
ban (Munkásotthon, Hétvezér-ucca 9., II. eme-
let) délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és 
ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellenzeki 
választójogosult meggyőződést szerezhet, hogy 
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha 
pedig 1931. január 1-től lakást változtatott, ar-
ra nezve is felvilágosítást adunk, hogy melyik 
körzet (kerület) névjegyzékében szerepi és te-
hát hol kell szavazati jogát gyakorolnia-

A szociáldemokrata part 
végrehajtóbizottsága. 

A szociáldemokrata várt felsővárosi párt-
szervezeti csoportja Szilién-sugárut 24. szám 
alatti pártszervezett helyiségében a valaszta-
sokra vonatkozó mindennemű felvilágosítást 
köznapokon 6—8-ig, vasár- és ünnepnapokon 
9—12-ig készségesen nyújt 

A szociáldemokrata párt alsóvárosi pártszer-
vezeti csoportja Daróczi Lajos vendéglőjében 
(Szabadság-tér 2-) lévő pártszervezeti helyisé-
gében a választásokra vonatkozó mindennemű 
felvilágosítást minden flap este 6—8-ig nyújt. 


