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A z i d ő 
A Szegedi Meteorologtat Obszervatórium 

Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 10.2, a legalacsonyabb 4.8 C. A baromé'er 
adata null fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 758.2, este 757.1 min. A levegő páratar-
talma reggel 80, délben 66 százalék. A szél irá-
nya délkeleti, erőssége 4—«. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
érakor. Idójóslat: Déli szél, több helyen 
ujabb eső. Az északkeleti részeken esetleg 
havas eső. A hőmérséklet alig változik lé-
nyegesen. 

— A Magyar 'Asszonyok Nemzett Szövetsége 
(.Megszállott véreinkért" előadássorozatában 
flr. Ge 1 e i József egyetemi tanárnak csütörtök-
re hirdetett előadása elmarad. Az utolsó elő-
adást szomhaton délután 6 órakor a központi 
egyetem (Dugonics-tér 1.) jogkari előadótermé-
é n dr. B á l i n t Sándor egyetemi m. tanár 
tartja „Az elszakított területek magyarságának 
irodalma" címmel. Ugyanakkor dr. S i k Sán-
flor egy. nvilv. r. tanár mond befejező beszé-
det. Az előadássorozatot Danner Jánosné, a 
MANSz tanárelnöke zárja be. 

— Az egyetembarátok közgyűlése. A Ferenc 
József Tudományegyetem Barátainak Egyesü-
lete csütörtök délelőtt 12 órakor az egvetem jo-
gi karának első számú intézetében (Központi 
egyetem TT. emelet, balra 77-79. ajtó) tartja évi 
rendes közgyűlését, melyre az egyesület tag-
jait ezúton hívja meg az elnökség és egyben 
lsözli , hoírv tekintettel a másodszori hirdetésre, 
a közgyűlést a megjelent ingok számára való 
tekintet nélkül megtartják. 

— Móra Ferenc: Utazás a földalatti Ma. 
•fvarországon — Délmagynrország kölcsön-
könyvtár. 

— Az Erdélyi Szépmives Céh emlékkönvve. 
Az erdélyi magvarság élni akarásának és élni 
tudásának legcáfolhatallanabb bizonyítéka az 
immár Hz éve fennálló Frdélvi Szénmíves Céh. 
amely e fennállása tizedik évfordulóiára em-
lékkönyvet adott ki. Ez három részből áll: az 
első a céh történetét mondja el. a második az 
Tdélvi maffvar rrásmfivészét három tökéletes 
darabját adja szemelvénvfil, a harmadik pedig 
37 erdélyi magyar iró életrajzát mondja el. 
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Szeged: Karácsorv helyett 
- Rózsák Napja 

4 politikai Imzflltséq miatt elmarad a 
Szegedi Karácsony 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A város 
idegenforgalmi Hivatala hetekkel ezelőtt tervbe-
"ette a Szegedi Karácsony megrendezését. A terv 
szerint négy napig időztek volna az idegenek Sze-
geden és az Idegenforgalmi Hivatal speciális 
szegedi szórakozásokról gondoskodott volna szá-
mukra. A Szegedi Karácsony iránt különösen a 
külföldiek körében igen nagy érdeklődés nyilvá-
nult meg és ugy látszott, hogy karácsonykor több-
száz idegen fog szórakozni Szegeden. Éz a terv 
most valószinüleg kwtba esik, még pedig az ntób-
bi napok politikai feszültsége miatt Budapesten 
rémhírek terjedtek el már napokkal ezelőtt. Ugy 
tudják, hogy Szegeden veszélyes a helyzet, az 
ujszegedi hídfőnél szerb katonák állanak, ágyuk 
torka meredezik a városra és ilyen körülmények 
között nagyon nehéz a Szegedi Karácsonyra 
résztvevőket toborozni. Ma már mindenki tudja, 
hogy az elterjedt hirek nem felelnek meg a va-
lóságnak, de az idő rövidsége miatt valószínűleg 
mégis le kell mondani al kirándulás«. 

Ismeretes, hogy Erdélyből is különvonatok 
érkezését várták Szegeden. Erről is le kell mon-
dani, még pedig szintén a genfi események és a 
jugoszláv kiutasítások következtében előállott fe-
szült helyzet következtében. Az erdélyi utasok vi-
znmmentességet, 60 százalékos vasúti kedvez-
ményt kaptak volna. Most Erdélyből olyan érte-
sítés érkezett, hogy.a különvonatok nem indul-
nak. 

Az Idegenforgalmi Hivatal most iazt tervezi, 
hogy a jövő évben, junius 9. és 10-én, Pünkösd 
vasárnapján és hétfőjén, megrendezi a Róaták 
Napját 

— Vér-, bőr. és idegbajosok igyanak Heten-
ként töbször, reggel felkeléskor egy pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvízet, mert ez 
mindig alaposan kitisztítja és méregteleniti a 
^vomorhélcsatornát s ezenkívül az emésztést 
es az anyagcserét is jótékonyan befolyásolja. 
Az orvosi tudomány legjelesebb képviselői már 
régóta hangoztatják, hogy a Ferenc József viz 
hatásával minden tekintetben meg vannak 
elégedve. 

— Halálozás. Neumann Zsigmond egykori föld-
bérlő december 11-én rövid szenvedés után 62 
éves korában elhunyt Temetése csütörtök délután 
8 órakor a zsidó temető cinterméből. 

Elsőrendű kárpitosmunkák 
S z e d r e s i n é i 
ízléses récamiék 135 P.-ért Modern fotelek, 
fotelágvak, ottománok raktáron. Nagy válasz-
ték velour. mokett és háziszőttes butorhuza-

tokban. Szakmunka, szolid ár. 
SZENT MIHALY-U. 1., FODOR-U. SAROK. 

Városatyaválasztás 
a Mezőzdasági 
Bizottságban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szer-
dán délelőtt Szeged varos Mezőgazdasági Bi-
zottságában tartották meg az érdekképviseleti 
választást. A bizottság öt rendes és öt póttagot 
küld a város közgyűlésébe. A választás rövid 
idő alatt zajlott le a városháza bizottsági ter-
mében. Leadtak összesen 18 érvényes szavaza-
tot és a leadott szavazatok alapján rendes ta-
gok lettek: P a p p Mihály Csengele (11 szava-
zat), P a p p Antal Csórva (16). M o l n á r Já-
nos Csengele (9), N a g v Ferenc Szeged (12), 
P e t á k Ferenc Szeged (14). Póttagoknak a 
következőket választották meg: P i n t é r Jó-
zsef Domaszék (18), N ó g r á d i József Zákány 
(18). D e á k János Szeged (9), L á z á r Imre 
Királvhalom (12) és K o r d á s József Gajgo-
nya (10). 

A mérnöki kamara tagjai szombaton délután 
3—6 óra között választja meg a közgyűlésbe be-
küldendő egv rendes és egv póttagját. A válasz-
tást a városháza tanácstermében tart ják meg. 

— A vak njs'ágánw karácsonya. .4 szerkesztő-
ség számára a karácsony közrledését évről-évre 
Kertész János világtalan hadirokkant ujságárus 
jelzi. Karácsony előtt egy-két héttel bekopogtat az 
egész család a szerkesztőségbe és arra kérnek, 
hogy „írjuk ki" őket. Kertész János n Délibáb-
ucca 2í. szám alatti házban lakik feleségével és 
három dprő (pfermekével. Az asszony súlyos be-
teg. Minden évben megoperálják egyszer-kétszer, 
de végérvényesen nem lehet segíteni rajta. A gye-
rekek rongyokba burkolózva járnak, fűtetlen pin-
cében, a földön hálnak. Az apjuk — évek óta vi-
lágtalan — néhány fillért keres csak az ujságáru-
sitással. Karácsony táján a Délmagyarország fel-
hívása alapján a jószívű emberek támogatásban 
részesítik a szerencsétlen családot. Ebben az év-
ben is arra kérjük azokat, akik tehetik, hogy se-
gítsenek rajtuk. 

— Szabadegyetemi kiállttá«. A Ferenc József 
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete csü-
törtökön délután 6 órakor az egyetem aulájában 
(Dugonics-tér 13., I emelet) szabadegyetemi elő-
adást tart. Előad dr. Moór Elemér tanárképző 
főiskolai tanár Hoeyan lett lovas nép a magyar? 
címmel. Belépés díjtalan. 

— A Seegedi Gyorsírók Egyesület-e december 
16-án. vasárnap délután 4 órakor a kamara dísz-
termében propaganda felolvasó ülést tart. Belépő-
díj nincs. 

— Fővárosi kiküldöttek a szegedi plnkátki-
állitáson. A kultúrpalotában rendezett művészi 

?lakátkiállitás országos érdeklődést keltett, 
'elfigyelt a kiállításra a főváros idegenforgal-

mi ügyeinek vezetősége is és Sipőcz Jenő fő-
polgármester megbízásából tegnap délelőtt Sze-
geden járt dr. P o g á n y Ernő és dr. T ő k é s 
Gyula, akik dr. T o n e l l i Sándor főtitkár ka-
lauzolása mellett megtekintették a szegedi pla-
kátkiállitást. A fővárosi kiküldöttek a legna-
gyobb elismeréssel nyilatkoztak a kiállítás 
anyê &úL A kiállítás december 16-án zárul. 

I93»4 december 13. 

A szociáldemokrata póri 
köszönete 

A IX. és XIII. választókerület mindazon vá-
lasztóinak, kik egységes és példás magatartá-
sukkal és szavazatuk többségével fényes győ-
zelmet arattak a szegcdi szociáldemokrata párt 
végrehajtó bizottsága hálás köszönetét és test-
véri üdvözletét küldi. 

Ugyancsak hálás köszönetet mond a többi 
kerület mindazon választóinak, kik a mai sú-
lyos időkben is hűséggel és bátran hitet tettek 
ugy aláirásukkal, mint szavazatukkal a párt 
igazságai és egy jobb világ vágyakozása mel-
lett. És ha a fondorlatok sokasága, valamint aa 
öntudat hiánya ez alkalommal meg is akadá-
lyozhatta győzelmünket, meggyőződéssel hisz-
szük. hogv igazságot képviselő vágyunk min-
den akadály ellenére győzedelmeskedni fog. 

— Agyongázolt egy lovat a villamos. Szer-
dán reggel 6 óra tájban a Gedő felé haladó 
20-as számú villamos elütötte B ö r c s ő k Sán-
dor Hattvu.ucca 61. szám alatti lakos lovát, 
amely a kerekek alatt kiszenvedett. A szeren-
csétlen állatot tűzoltók emelték ki a kocsi alól. 

— Erdős Renée: Szent György vára — Dél-
nragyarország kölcsönkönyvtár. 

— A Színházi Élet uj számában Egyed Zoltln 
érdekes cikkben tárja fel a Fedák—Aknay—Vajda-
ügy minden intimitását. A rengeteg érdekes cik-
ken és a gyönyörű képeken kivül 64 oldalas Rá-
dióvilághiradó, 32 oldalas Gyermekújság és kézi-
munka melléklet egészíti ki a Színházi Élet nj szá-
mát. 

M A K Ó I H I R E K 
Visszakapják az adókedvezményt, akik nem 

tartották be a részleteket. Az elmúlt év december 
havában 5 éves, hatvan hónapos fizetési kedvez-
ményt kaptak a hátralékos adófizetők. Sok adófi-
zető azonban nem tudta betartani a részleteket s 
ezért elvesztette fizetési kedvezményét. Ma egy 
ujabb miniszteri rendelet jelent meg ebben az ügy-
ben. amely arról értesiti a város vezetőségét, hogy 
amennyiben az ilyen hátralékosok most pótlólag 
befizetik az elmaradt részletekélt, visszakapják a 
kedvezményhez való jogosultságukat. F.zt azonban 
minden esetben külön kell kérni az adóhivatalhoz 
cimzett és a városnál beadandó kérvénybem. 

Még mindig nincsenek végleges jelölések a va-
sárnapi kereskedelmi és iparkamarai választások-
ra. Megírtuk, hogy december 16-ra tűzték ki a ke-
reskedelmi és iparkamarai törvényhatósági kikül-
döttek választását A választás az egész megye te-
rületén egyszerre lesz, mégpedig járások szerint! 
Apátfalván, Battonyán, Eleken, Mezőkovácshá-
zán, Csanádpalotán, Kiszomboron és Makón há-
rom helyen: a városházán, a vármegyeházán és a 
polgári leányiskolában. Természetesen mindeze-
ken a helyeken külön szavaznak a kereskedők éw 
az iparosok s választanak ugy a kereskedők, mint 
az iparosok 3 rendes és 2 póttagot. A jelölések — 
mint ma értesülünk —, még mindig nem alakultak 
ki véglegesen. A jelöltek sorában emlegetik a ke-
reskedők részéről: Grün Imrét, Király Jánost 
L l p t á k Istvánt, a battonyai Ke r t é s z Miksát 
Vész i Dezsőt. Az iparosok részéről: Antal Jó-
zsefet, L u k á c s Pált, K i ss Ernőt, Papp Jó-
zsefet és K iss Antalt. A jelölések azonban — is-
mételjük — még mindig nem alakultak ki véglege-
sen s e célból igen fontos tanácskozások folynak a 
vármegyei kereskedőkkel és iparosokkal. A sza-
vazások reggel 9 órakor kezdődnek és 8 órán tul 
nem folytathatók, abban az esetben azonban, has 
szavazók nincsenek, már előbb is lezárhatók. 

Pénteken végre megtartják az e!lenőr*őhiw»tt-
ülést. A hagymaszindikátus ellenőrző bizott-

ságának pénteki rendes ülését ezen a héten már 
megtartják Az ismételt elhalasztások ntán össze-
ülő ellenőrzőbizottsági ülés iránt nagy az érdek-
lődés. 

Lopott bicikli aa árokban. Mező József Buzs-
ueca 38. szám alatti kereskedősegéd biciklijét teg-
napelőtt Ismeretlen tettes ellopta A kerékpárt 
tegnap az egyik necai árokban találták meg. A tol-
vaj, aki a szemtanuk szerint egy fiatalember volt 
az árokban szét akarta szerelni a biciklit, ebben 
a munkájában, azonban a járókelők megzavarták, 
mire zsákmányát hátrahagyva, elmenekült. 

Nywrdijast neveztek ki a városnál dijnokl ál-
lásra. Na gy Gv. Mihály városi képviselő ma egy 
beadványban azt kérdezi a polgármestertől, hogy 
van-e tudomása arról, hogy a most kinevezett 3 
difnok közül az esrvik rendes nyuedijat élvez s 
kincstártól s kérdi, bogy amennyiben eddig erről 
nem volt tudomása, hajlandó-« ezt a kinevezést 
visszavonni és olyan állástalan diplomást kine-
vezni a helyébe, akinek semmi Jövedelme sincs. 


