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A kereskedő-városatyák 
a közgyűlési munkáról 

Nyilatkoznak az uf érdekképviseleti városatyák 

Asz olvasó rovata 

A karácsonyi szünet 
Tekintetes Szerkesztőség! \ kultuszminisz-

ter ur rendeletet adott ki, melyben a tanulóif-
júság karácsonyi szünetét szabályozta és fel-
hívta a felekezeti Iskolák felügyeleti hatósá-
gait, hogy iskoláikban a szünet tartamát ren-
delkezéseivel azonos módon szabályozzák. Ugy 
látszik azonban, hogv a szegedi zsidó elemi Is-
kola figyelmét elkerülte ez a rendelkezés, mert 
a gyermekek szünidejét csak 4 napra adta ki, 
ami a szülök körében elégedetlenséget keltett. 
Eltekintve attól, hogy pedagógiai tapasztala-
tok egyenesen döntő fontosságot tulajdoníta-
nak annak, hogy különösen az apróbb gver. 
mokek évküzben is nagyobb szüneteket kapja-
nak, az sem elhanyagolható szempont, bogy 
egyrészt a tanerőknek is, másrészt a 
szülőknek is kell egy kis pihenőt 
adni, különösen azoknak a szülőknek, 
kiknek több, különböző iskolába járó gyere-
kük van. Arról nem is beszélek, hogy az ele-
misták közt mijven az elkeseredés, hogv amíg 
idősebb testvéreik kétheti szünetet kaptak, ők 
mór négv nap múlva „munkába" Óllnak. He 
nem lelt volna szabad elfeledkezni arról a iár-
vánvról sem. mely felfjlötte a fejét, A szülőket 
a kultuszminiszter óltal előirt hosszabb szünet 
e tekintetben nagvon megnvugtatta volna 
és a szünet leteltével mindenki s^jy^sen 
küldte volna gvermekét fsmét az iskolába. Vár. 
luk a módosijó intézkedést. 

Tisztelettel; (aláírás.), 

* 

\z Íiftvhm megkérdeztük 3 zsidó elemi is-
kola vehetőségét, ahol a következőket mondot-
ták: 

— A kérdés elbirólásónál nem szabad figyel-
men kívül hflfjvni az) az egvik szempontot, 
hogv iskolánkban az ősszel mór volt hosszabb 
szünet, éppen pírért nem lehet l ét alkalommal 
i< belekig tartó szünidőt adni. hiszen az isko-
lának mégis csak -- a tanítás n bívilósa. De 
fi múltban nem is volt szokásban, hogy még 
négynapos szündet is tartsunk. — csak az őszi 
Ünnepcink ide'én rendeltünk el természetesen 
nagyobb szünidőt, Éppen a szőlők sremponf-
iára való figyelemmel adtunk most — a gva-
koriat ellenére — még külön négv napot. Még 
csak annyit, hogy 3 miniszteri rendelkezés a mi 
iskolánkra nem Is vonatkozhat, mert nálunk az 
ősszel mór megvolt a hoss^bb szünidő. A ta-
nítás érdpke azt kivónia, hogv n négv pao utón 
rendes tempóban folytassuk az előadásokat. 

Kegyelmet kapott 
a bécsi 

Korner tábornok 
Bécs, flec-mber 27. Azok között a politikái 

vétkesek kftíött, akik karácsonyra kegyelmet 
kaptak és kiszabadultak, van K o r n e r tá-
bornok, a feloszlatott osz'rák köztársasági szo-
cialista védőszövetség volt parancsnoka, a vá-
rosi tanács volt tagja és sKÖvetséglanáosng, A 
szociáldemokrata pártnak most egy ve«?t<5 tag-
ja sínes fogságban, 

A Váqba ölte m^gát 
a fiatal táncosnő — 
a maharadsa miatt 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenté^e.) Pös-

Ivénhói jelentik: Csütörtök reg^l szokatlan 
bótterfl szerelmi tragédia történt Pfistvénben. 
R ' o h u n Olga 29 éves táncoinő a Vóp hídjá-
ról a folyóba vetette magát — és elmerült, mi-
előtt segítségére siethettek volna. Pfistvénben 
kezelteti« m.agó' a rnnngspoorj maharadsa, 
akibe a leány beleszeretett és azt remélte, hngv 
fflcüécül veszi. A maharadsa nagyobb össze-

?[et anolt a táncosnőnek és elutazo't Pöstvén-
>ől. A szerelmes leónv az összeget egyetlen éj-

szaka elmulatta, csütörtök reggel pedig ittas 
fővel a Vágba ölte magát. 

(A Délmagyar orgtdg munkatársától.) A legutóbbi 
törvényhatósági választások egyik legérdekesebb 

és legkiemelkedőbb eseménye tagadhatalanul az az 

érdekképviseleti választás volt, amellyel a keres-

kedők küldték be a közgyűlésbe képviselőiket. A 

Baross Szövetség tudvalevőleg merev jobboldali 

listát állított össze ós azzal szemben állt az a lista, 

amelyen Szeged kereskedőéletének ismert kiváló-

Ságal szerepeltek és amely tudvalevőleg teljes győ-

zelmet aratott. A Baross Szövetség listájáról pót' 

tagnak sem került be senki. A győzte* listának 

azokat a tagjait, akik bekerültek a közgyűlésbe, 

megszólaltattuk aktuális politikai kérdésekről; nyi-

latkozataikat az alábbiakban közöljük;' 

Bástyái Holfeer Tivadar; 

— Harminc éve vagyok megszakítás nélkül 
tagja Szeged törvényhatósági bizottságának, 
tagja voltam sokáig a pénzügyi bizottságnak is. 
Mindkét minőségemben igyekeztem a város egye-
temes érdekeit szolgálni, de a legtöbbször a kul-
turális vonatkozású ügyekben szólaltam fel, el-
sősorban sport- és szinházügyekben. Most. hogy 
mint a kereskedői érdekeltség képviselője ke-
rülök vissza a város parlamentjébe, a harminc 
évvel ezelőtt megkezdett és azóta állandóan 
folytatott uton kivánok továbbhaladni. Termé, 
szetesen, szószólója leszek továbbra is a keres-
kedői •érdekeknek és aktív részt kivánok venni 
a most me?alpkult Wrvéovhatósáid kereskedői 
és iparos blokk munfcá'óhan Is. Ez a blokk 
igen tekintélyes erőt kénvisel maid a város par-
lamentjében és ugv hiszem, hogv sikerülni Js 
fog a város érdekeivel pórhuzamos kereskedőt 
és jparosérdekeket biztosítani általa. 

Korda Jenő: 

— A törvényhatósági bizottfá?ba történt de-
Ien:áltfl'á'íomat bármennyire mar-tisztelő bizalom-
nak el, méaás nem diszként kívánom 
viselni. Mint ai előző ciklusba«, nem a hangos-
kodók, a mae'ikiwk kifelé n4v>»w»rfl-é«ret halhá-
szók interpeVáelölnak főmedrével kívánom a köz-
érdeket — küldetésemnek mesrfe'eJőleg, keres-
kedelmi és gazdasági vonatkozásban szolgál-
ni, hanem serény városfeijesztő és jólétet elő-
mozdító konstruktív munkával Polpozni kívá-
nok a sínylődő kereskedelem érdekeiért minden 
tekintetben. 

-r- A kereskedők megkeresett jövedtelTnükből 
fizethessék adóikat. Aj alkalfnazmttak érdekei tí 

szociális, kulturális és közegészségi szempontok 
figyelembevételével védeni és pozidójukban meg-
erősíteni. Szegedet a környék kimagasló, vonzó 
és minden szükségletet ellátó központjává emelni. 
Megbecsülést és megélhetést szerezni a kereske-
delemnek, mely a város jólétének egyik legfonto-
sabb pillére. 

— Elsőrendű fontosságú az utak rendezése, 
karbantartása, az algyői hld mielőbbi, felépítése; 
a vasúti összeköttetéseknek m««fele'ő feljavítása, 
a munkanélküliség ejiy](i'c.se giunkaalkalnwk 
nyujtá.'ával. A szegedi nagy vállalatok, város, 
hatóságok, egyetem minden s-íik^évletét városink-
ban fedezze. Szeged minden társadalmi rétege, 
idaértve a magánosokéi, tisztviielőket is, tartsák 
vdresfentarló kötehsuégüknek: szükségleteiket e 

városban fedezni. 
— A nvugodt munka, a biztos megélhetés, a 

széthúzások kiküszöbölése legyen minden bizott-
sági tag legfontosabb célkitűzés* És végül a 
közéleti szereplők összeköttetéseiket, befolyásaikat 
csakis a köz javára használják fel és senki n® 
legyen jogosított bárkinek is ártani. 

Markovié? Szilárd 

mm, A választások előtt adtunk programot éppen 
eleget, most • »ok beszéd helyett végre n komoly 
munkának kell következni, ha erre a közgyű-
lés alkotmányos többsége lehetőséget nyújt. Mint 

a szegedi kereskedők képviselője, elsősorban ai 
adófelszólamlási bizottságban szerelnék dolgozni 

kereskedőtársaim érdekében, mert ezen a téren 

van talán a legtöbb tennivaló. Mint gépészmér-

nök, szeretném, ha helyet kapnék a város mű-
szaki bizottságában, bér nem hiszem, hogy ez 

a vágyam teljesül, hiszen én nem tartozom egyet-

len párthoz sem és valószínűnek tartom az eddigi 

tapasztalatok alapján, hogy a bizottsági helyeket 

a pártok a tagjaik között osztják ezét. 

Róth Lajos: 

Fiatal kezdő vagyok várospolitikai téren. 

Felkértek, hogy vállaljam a jelölést, én vállaltam 

és az a megtisztelő bizalom ért, hogy bekerültem 

a közgyűlésbe. Pártopkivül akarok állni és mlndea 

erftmmej azon leszek, hogy városunk és a keres-

kedötársadalom érdekében dolgozzak. Ez a* egyet-

len pontja az én programomnak. 

Választási harcra 
készülnek 

a makói református 
egyházban 

(A D4lniaírya.ror»«á)e munkatársától.) Január 
19-án presbitériumot, főgondnokot és gondnokot 
választ a makói református egyház. Ez a válasz-
tás a multban teljesen simán és zavartalanul zaj-
lott le és a jelenlegi főgondnok: vitéz dr. G a -
l a m b Sándor korményfőtanáesos és J o ó Sándor 
gondnok minden küzdelem nélkül jutottak he leg-
utóbb is tisztségükbe. Most a helyzet misként ala-
kult As vitéz dr Galamb Sándor főgondnok, aki 
pedig eddig a hívek teljes bizalmával töltötte be 
ezt a ftsrtséget és akinek a működése a mostani 
nehéz időkben eredménnyel is Járt, komoly ellen-
felet kap H e g e d ű s Kálmán nyugalmazott árva-
széki elnök személvében, nklnMc a megválasztása 
érdekében igen agilis emberek dolgoznak. Termé-
szetesen megmozdultak vitéz dr. Galamb Sándor 
hlvel Is, akik viszont az 6 érdemeire való hivat-
kozással további megválasztása érdekében szálla-
nak síkra A harc ugy látszik, nem irányul a Je-
lenlegi gondnok, J o ó Sándor ellen, akt a bizalmat 
mindkét oldalról változatlan«! bírja. 

A főgondnokká! és gondnokkal egy napon vá-
lasztják újra a presbitérium egyrészét is. Itt kö-
zöljük a neveit azoknak a presbitereknek, akiknek 
a mandátuma most lejárt, de akik újra megvá-
laszthatók és akiknek — értesülésünk szerint — 
minden reményük meg van arra, hogy a hivek bi-
zalma "jból beülteti őket a presbiteri tisztségbe. 
Ezek: Kusz József, Erdei Bálint, Szőnvi Ferenc, 
Narv Mihály, dr Bánfry József, Szirbik Péter, 
Vadlövfí István, Mészáros István, Kántos István, 
Prdei Andréa, Erdei István, Patkós János. Kis 
Bálint, Mágori Sámuel igazgató-tanitó, Vida Ist-
ván tanító és dr Diósszeíhy András kereskedel-
mi Iskolát igazgató. 

Agyonverték 
a dühöngő őrültet 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ung-

várról jelentik: Homokujfalu, ugoesamegyei 

községben T ó t h Mihály gazdálkodón hirte-

len elmebaj tört ki. Hozzátartozói egy javas-

asszonyhoz küldték, ahonnan távozóban Tő-

thot roham fogta «h Felkapott egy dorongot 

és azzal 14 embert ütött le, akik útjába kerül-

tek. A községbei lek végül ls ásóval, kapával 

agyonverték a szerencsétlen embert. 


