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A szövetkezeti városi ba!párí 
választás! hirei 

A szövetkezett városi balpárt az alanti he-
gyeken tart választói gyűléseket. 

24-én, szombaton este 8 órakor Soniogvi-te-
lepen Kecskeméti Sándornc I u. B. szám alatti 
vendéglő lében pártvaesorát tart. Előadók: 
Kélhly Anna, Pásztor József, dr. Tólh László, 
Stcrn Dávid és Horváth József 

25-én, vasárnap délelőtt 10 órakor Alsóköz-
ponlon Nógrádi Lajos 819. szám alatti ven-
déglőjében. Előadók: Kélhly Anna országgyű-
lési képviselő. Lájer Dezső titkár. 

A szövetkezett városi balpárt a törvényható-
sági bizottsági választásokra vonatkozó min-
dennemű felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időben készséggel nyújt. 

III• és IV- választókerület az f.Ditőmun1 ásott-
honban (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este 
7—8-ig, vasárnapikon délelőtt 10—12-ig-

VI- választókerület Gulyás Sándorné ven-
déglőben» Petőfi Sándor-sugárut 37- Hétköz-
napokon e$te 6—8-ig, vasárnapokon délelőtt 
11—12-ig. 

VIII- és IX- választókerület SziHérl-sugárut 
24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este 
6—8-ig, vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 
9-12-ig. 

X' választókerület a Munkásotthonban (Hét-
rezér-ticca 9)- Hétköznapokon este 5—9-ig. va-
sárnapokon délelőtt 9—12-lg. 

XI- választókerület a Czégény-ven légióben 
(Hunyadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig, 
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

XIII. vá'asztókerület a Sánta-vendéglőben 
CSzéi- és Remény-ucca saTok-) Hétköznapokon 
este 7—9-ig, vasárnapokon délelőtt 9—12-ig-

XV-, XVI., XVII- választókerület a Vecser-
nyés-vendéglőben (Füzes-ucca és Hattyas-sor 
sarok). Hétköznapokon este' 6—8-ig, vasárna-
pokon délelőtt 9—12-ig-

XVIII- választókerület (Szentmihálytelek) 
Muskó Gvörgyné 392- sz- alatti volt vendéglő-
helyiségében- Vasárnapokon délelőtt 9—12-ig 
és hétköznapokon délután 3—7 óráig. 

A törvényhatósági választójogosultak figyel-
mébe- A szociáldemokrata párt titkári irodájá-
ban (Munkásotthon, Hétvezér-ucea 9-. II. em-) 
dédelött 9 órától este 8 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki 
választójogosult meggyőződést szerezhet, hogy 
feí van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha 
pedig 1931 január l-tői lakást változtatott, arra 

A DÉLMAGYARORSZÁG 
N O V E L L A PÁLYÁZ AT A 

Zoli mérnök lesz 
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— Jól van, Bertha, jól! Most hagyjon magamra, 
Sem érek rá. 

— Ahogy méltóztatik, Igazgató ur. Ambér... 
Erre Máray fölnézett az akták közül. Ez a pár-

beszéd minden reggel majdnem szórói-szóra 
ugyanigy hangzott el. De a végén az az Á m b á r 
csak nagyritkán volt hallható. De amikor hallha-
tó volt, akkor nem jelentett jót. Ezért ütötte föl 
most egyszerre a fejét: 

— Na, mi az? 
— Itt volt, kérem alázattal, a Kendy kegyelmes 

ur, kereste az igazgató urat. Azt mondta, egy kis 
magántárgyalása lenne. Várt egy órát. aztán mi-
vel nem jött az igazgató ur átnézett egy pár fon-
tos Iratot, a sürgősebb ügyeket aláirta az igazga-
tó ur helyett és elment. 

— Jól van. Köszönöm Elmehet. 
Hogyan, hát Kendy itt volt? Kendy Péter, a 

bank főrészvényese, vezérigazgatója, mindenható-
ja? Lehetetlen! Hisz azt mondta, hogy csak szom-
baton jön haza, s ma még csak... Mi is van ma? 
Csüt... Nem! Péntek. Azaz, hogy . Megnézte a 
naptárt. Szombat. Hm-hm, szinte hangosan neve-
tett. Jó eset! Na ez a Péter szépet fog gondolni 
róla! Ejnye, hát, majd megbékül Máray volt az 
egyedüli bizalmas jóbarátja. ámbár 20 év korkü-
dönbség volt köztük. Kendy volt a fiatalabb. Két 
éve — mikor először fizetett a bank dupla osz-
talékot —i t t ak pertut. Persze hisz az egész do-
log Máray érdeme volt A kegyelmes csak utaz-
gatott, költekezett, fönntartotta a bank jóhirét. 
Amikor kifogyott az anyagból csak hazajött min-
dig De Miray mindig rendet teremtett a pénz-
ügyeiben- így aztán inkább pajtások voltak egy-
mái között, mint vezér és igazgató. Most se oko-
iwtt magának gondot a történtekért. Biztos, hogy 
JÉfegBSÁ&V mielőtt elutazik, mert pénz nélkül nem 
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nézve is felvilágosítást adunk), hogy melyik 
körzet (kerület) névjegyzékében szerepel és 

tehát hol kell szavazati jogát gyakorolnia. A 
szociáláemokrata párt végrehajtóbizottsága-

M A K Ó I H I B E K 
Tiiz. A Teleky-ucca 3. szám alatti Dózsa-féle 

házban ma délelőtt a háziszolga az egyik mellék-
épületben levő kemencében tököt sütött. A kemen-
cét kukoricaszárral fűtötte. Sütés közben a ke-
mence tetejére száradni kirakott szár valahogy 
tüzet kapott és nagy lánggal kezdett égni. A szer-
teszéthulló égő szár egyes berendezési tárgyakat 
is meggyújtott, a szolga értesítette a tűzoltókat, 
akik azonnal kivonultak és eloltották a tüzet. A 
kár csekély. 

Mennyi hagymát szállítottak Makóról. Az el-
lenőrző bizottság ülése elé hivatalos kimutatást 
terjesztett a szindikátus vezetősége a Makóról ex-
portált hagymák mennyiségéről. A kimutatás sze-
rint ebben a hagymakampányban eddig összesen 
1197 vagon vörös- és 94 vagon fokhagyma hagyta 
el a makói körzetet. Kiemelte a jelentés, hogy az 
utóbbi napokban teljesen megcsappant a kinálat. 
Vöröshagymáért a pénteki piacon 3.20-at fizettek, 
de alig 20—30 mázsát tudtak vásárolni. A fok-
hagyma elméleti ára 60—70 pengő, de venni ezen 
az áron sem lehetett egy fejet sem. Grün igazgató 
ezzel az állapottal kapcsolatosain megjegyezte, 
hogy bár maga sem tartja kizártnak, hogy a fok-
hagyma ára még emelkedni fog, de viszont az áru 
visszatartása azzal a veszéllyel fenyegeti a ter-
melőket, hogy a nagy kinálat ellanyhulása után 
tavasszal a termelők nyakán maradhatnak a kész-
letek. 

Három szindikátusi tag nem tudta igazolni 
magyar állampolgárságát. Nikelszky polgármester 
az ellenőrző bizottság pénteki ülésén bejelentette, 
hogy a bizottság utasításainak megfelelően újból 
felülvizsgálta a szindikátusi tagok állampolgár-
ságát s e vizsgálat során megállapította, hogy há-
rom szindikátusi tagnak nincs rendezve az állam-
polgársága. A három tagot a szindikátus alapszer-
ződése értelmében ki kell zárni a szindikátusból. 

Elfogtak egy kendőtolvajt. Vermes Miksa Des-
sewffy-téri kereskedő feljelentést tett a rendőrsé-
gen, hogy az utóbbi időben hetipiacos napokon az 
üzlet elé kirakott áruit lopkodják. A feljelentés 
mellett házi nyomozást is tartott a kereskedő és a 
mai piacon sikerült tettenérnie Víg Mihályné ma-
kói asszonyt, amint kért kendőt emelt el az üzlet 
elől. Átadták a rendőrnek, az eljárás megindult. 

* „Szép a világ" kiállítása szép. 

megy el. 
Elgondolkozva nézett ki az ablakon .Nézett, de 

nem látott ¿pmmit. Ez a Kendy nem törődik a 
bankkal semmit. Minden az ő kezére marad. <3 
tartja fönn azon a nívón, amelyre az utóbbi évek 
alatt fölemelkedett. És ez megelégedéssel töltötte 
el. Elővett egy szivart. Rágyújtott. Az első szip-
pantás füstje keveredve a gyufa felszálló kénes 
füstjével, gomolyogva kerengett az ablakon bevá-
gódó nap sugárkévéjében. Félig-meddig moso-
lyogva nézett bele a világoskék füstbe. Az önma-
gával való megelégedettség megnyugtató tudata 
most tette először boldoggá. De már bele is már-
totta tollát a tintába. Dolgozott. 

Két óra múlva készen volt. Becsöngette a szol-
gát. 

— Alázatos tiszteletem, méltóságos uram! 
— Jónapot. Na, mi az Péter, hol van számla 

vagy nyugta a telefonról? Kifizették? 
— Kérem alázattal igazgató ur, még nem voltak 

itt a szerelők. 
— Ne ezt mondja, hogy nem voltak itt! Azt 

mondja, hogy még nem értesítették a postát, azt 
mondja, hogy kutyába se veszt a főnöke rendel-
kezéseit, azt mondja, hogy fütyül rám! Ez már 
mégis csak szemtelenség! Három napja nem mű-
ködik rendesen a telefonom, három napja nem 
ismerem senkinek a hangját, három napja, hogy 
szóltam és maguk három napja halogatják. Micso-
da népségi? Tis még csodálkoznak, ha redukálják 
a fizetést. Kötelességteljesítés? Az nulla! De dup-
la fizetés meg jólesnék. Azt elhiszem. Mert a bank 
fejőstehén! Takarodjéik! Ha holnap nem műkö-
dik rendesen, maga bánja meg! 

— Kérem, méltóságos ur, a Kendy kegyelmes 
is telefonált, de nem emelt semmi kifogást. Talán 
rendbejött magától? 

— Nem kérdeztem, hogy telefonált-e, vagy 
nem telefonált a kegyelmes! Tegye, amit mond-
tam. Abträten! 

Ahogv Péter betette maga mögött az ajtót, Má-
ray ledőlt az egyik fotelba. Hiába, nem lehet más-
hogy fenntartani a fegyelmet. Pedig mennyire 
utálta a brutális hangol. A következő percben 
mindig megbánta már. ha tul erélyesen szólt. De-
hát beléiük kell ma.gyarázn i.^ hogy nem járdemel-
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Az OMWE hirei 
Hétfőn reggel a 8 óra 28 perces budapesti' 

gyorsvonattal egy csoport utazik féláru vasúti 
jeggyel. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni 
akarnak, jelentkezzenek mielőbb, de legké-
sőbb vasárnap délelőtt 11 óráig a Délma-» 
g y a r o r s z á g jegyirodájában. 

— Asztma és szívbetegség, mell- és tüdőbaj, 
görvély- és angolkór, a bőr megbetegedései és 
furunkulus eseteiben a mindig kellemes ha-
tású természetes „Ferenc József" keserűvíz aa 
emésztőcsatornát alaposan kitisztítja s a gyo-
mor és belek működését kitűnően szabályozza. 

— Halálozás. Városszerte nagy részvéttel 
tárgyaltak pénteken délután arról, hogy Ho r-
v á t h Sándor, az Adria biztosítási intézet sze-
gedi vezértitkára hirtelen meghalt. Az általá-< 
nosan ismert biztosítási szakember pénteken 2 
óra tájban érkezett haza lakására, otthon nyu-> 
godtan megebédelt. Ebedután hirtelen rósz-

szullett és nemsokkal később meghalt. Hor-* 
váth Sándornak a mult héten hunyt el a nő-1 

vére. ez megrendítő hatással volt reá, valószi-» 
nü, hogy hirtelen halálához ez a szomorú kö-
rülménv nagvban hozzájárult. Horváth Sán-
dort valószínűleg vasárnap temetik, halála 
mindenütt nagv részvétet keltett. 

— Patzauer Márta és Berezeli A. Károly elő* 
adása Hódmezővásárhelyen. P a t za u e r Már„ 
ta és B e r e z e l i A- Károly érdekes előadást 
tartott tegnap este a hódmezővásárhelyi kuH 
turkörben. Patzaiuer Márta az uj törekvésű ne-
velés lehetőségeiről és eredményeiről tartott 

felolvasást nagy szakismerettel- Utalt arra, 
hogy a modern nevelés miért kíván foglalkozni 
— a nevelővel is analitikus szempontból- Ber-« 
czeli A. Károly, az isimert fiatal író, a művésze-
tek válságának esztétikai és világnézeti fejte-' 
getése kapcsán- foglalkozott a modern drámai 
kritériumaival- Különösen érdekesek azok a 
megállapításai, melyek a dráma örök értelméro 
vonatkoznak s melynek gyökereit analóg kul-
túrtörténeti jelenségekben véli felismerni. MinA 
a két előadásnak nagy sikere voJt-

— Vásár Pusztamérgesen. Pusztamérges köz-« 
ség elöljárósága közhirré teszi, hogy a község 
december 17-én, hétfőn országos pótvásárt tart. 
Iparosok és kereskedők iparigazolványukat ma-« 
gukkal vinni és szükség esetén felmutatni köte-
lesek. A pusztamérgesi bekötő-ut teljesen kiépülj 
ugy, hogy müuton lehet közlekedni Pusztamér-! 
gesig. 

nek többet, mint amennyit kapnak. Itt meggyőző-
dése ellen beszélt. Mert ha tőle függött volna, 
mindenkinek legalább 50 százalékkal felemelte 
volna a fizetését. De „a bank érdeke!" Ez sok-
minden után pontot tett, mielőtt még belekezdhet 
tett volna. Majd hirtelen észbekapott: mit is mon-
dott az az ember? Kendy telefonált? A bank te-
lefonján? Sose szokott. Magánügyeit mindig az 
uccán, az automatákon bonyolítja le. Nna, mind-
egy. De csak tudnám, mikor jön most vissza? 

• 
Kendy hirtelen megnézte az óráját 
— Te jó Isteni Észre se vettem, hogy elmúlt az 

idő. Ferikém, légy szíves szórakoztasd addig ai 
hölgyeket, nekem, sajnos el kell mennem, el kell 
számolnom Márayval. Mihelyt végzek, azonnal 
visszajövök. Na és ha nem jönnék vissza, az sa 
volna nagy baj! Ugye, Cilu? 

A lányok hangosan kacagtak, csak Cilunak nem 
tetszett a dolog: 

— Hohó, ugy nem játszunk! Egyszer jösz egy 
hónapban Pestre, akkor is megszöksz. Visszavá-
runk! — kiáltotta utána 

— Ahogy ti vártok? Különben is: „Várhatsz ba-
báin, elvárhatsz, mig csak bele nem fáradsz." —> 
De ezt csak magában dúdolta, miközben sárga ci-
pőjével végignyikorgott a Margitsziget zörgő ka-
vicsain 

Kinn belevágódott egy taxiba. 
— Dunaparti Nagybank! — adta meg a címet. 
Rágyújtott egy cigarettára, majd kényelmesen 

füstölve végiggondolta a délelőtti esetet Miköz-
ben éppen várja Márayt az irodában megszólal a 
telefon. Fölveszi a kagylót. Szóhoz se tud jutni, 
máris megszólal egy ismeretlen hang: 

— Szervusz kérlekalássan! Hát mégis kine-
vezték a fiadat. T. i. ngv történt az eset, hogy mig 
nem voltam fönn a szobámban, az összes kineve-
zési iratokat bekérte az öreg. A titkárom vitte 
föl neki. A rendkívüli igazgatótanács pedig azon-
nal kinevezett mindenkit. Én nem tudom, mi volt 
velük. Az ülés végén, mikor már én is befutottam, 
odajön az öreg és megkérdezi, hogy meg vagvok-e 
elégedve, bogy kinevezték a védencemet? Persze 
azt mondtam, hogy: meg. Hát szóval kinevezték. 
Remélem nem haragszol kérlekalássan? 


