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Pakli Gyula: 
Azt Szeged dol iozó népének, hogy 

a régi hüjá^weS é« kifa/t#ssal sorakozzon 
KéthSy Anna mögé" 

(A Délmagyarország munkatársától .) Buda-
pesten a munkások fogyasztási szövetkezeté-
nek házában lakik P e i d 1 Gyula, aki két cik-
luson képviselte Szegedet a parlamentben. 
Most a választások előtt az alábbi érdekes nyi-
latkozatot tette a Délmagyarország-nak: 

— Évek óta teljesen visszavonultam a po-
litikától, — mondotta, — a pártmozgalmakban 
sem veszek részt, amennyire megrendült egész-
ségi állapotom engedi, csupán a szövetkezet 
ügyeit intézem. Ennek ellenére is állandó f i -
gyelemmel kisérem a szegedi választás dolgát, 
régi választókerületem minden vonatkozásban 
érdekel. De teljesen nyugodt vagyok, mert tu-
dom, hogy Szeged dolgozótársadalmának kép-
viselete o lyin személyre van bizva K é t h 1 y 
Annában, aki a legteljesebb mértékben meg-
felel a bizalomnak. Ha egészségi állapotom 
megengedné, személyesen is lemennék Szeged-
re, hogy Kéthly Anna érdekében szót emeljek 
és hangoztassam, hogy a dolgozó társadalom 
jövője szempontiából a szegedi választás ered-
ménye sohasem volt még annyira sorsdöntő, 
mint éppen ma. Mindig azért küzdöttünk, hogy 
a dolgozó tömegek mindenekelőtt szabadság-
hoz, jogegyenlőséghez és nem utolsósorban 
nehéz munkájuk után méltó megbecsüléshez 1 
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J*2f i e f é 
A Szegedi Meteorologlai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 18.4, a legalacsonyabb 3.2 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 766.3, este 760.8 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 66, délben 40 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 1—6. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Élénk északi szél, változó 
felhőzet, helyenkint, főleg északon és ke-
leten záporeső. A hőmérséklet sülyed. 

— Raggambi Fluck Dezső temetése. Szerdán 
délután nagy részvét mellett temették el raggambi 
Fluck Dezső nyugalmazott miniszteri tanácsost. A 
temetésien megjelent dr. Glattfeider Gyula Csa-
nádi püspök, dr. Pálfy József polgármester, dr. 
vitéz Shvoy Kálmán altábornagy. Baranyi Tibomé, 
a folyammérnöki hivatal, a különböző ármentesitö 
társulatok küldöttsége és még sokan mások az el-
hunyt mérnöktársai, barátai, ismerősei ;öréből. 
A temetési szertartást Raskó Sándor főesperes-
apátpléhános végezte fényes papi segédlettel. A 
szertartás után Szirdnyi Béla osztálytanácsos, a 
folyammérnöki hivatal és a volt kollégák "evé-
ben mondott búcsúbeszédet. Ezután a koporsót, 
amelyet elborított a koszorúk és virágok erdeje, 
a családi sirboltba helyezték örök nyugalomra. 
A gyászoló családnak részvéttáviratot küldött 
Bornemissza Géza kereskedelmi miniszter Blaha 
Sándor belügyi államtitkár, a Pesten tartózkodó 
Bárányi Tibor főispán és még sokan má^ok. 

— Ipari munkáskitüntetések. A szegedi keres 
kedelmi és iparkamara közli, hogy a sereskede 
lemügvi minisztérium pályázatot irt ki elismerő 
oklevéllel és 100 pengő jutalommal való kitün-
tetésére az olyan ipari munkavállalók részere, 
akik legalább 25 év óta állanak megszakítás 

nélkül ugyanazon munkaadó szolgálatában. A 
púlvázaU-a csak 50 évnél idősebb munkások ad-
hatják be a kamarához kérvényüket. A kérvény 
hez mellékelni kell a munkakönyvet, erkölcsi DÍ 
zonyitványt és munkaadói igazolványt. A benyuj. 
t i si határidő junius 30. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabad-
egyetemi előadást tart. Előad dr. B é c s y Berta-
lan,' Csanád vármegye tb. fő=zo1gabirája „A nem 
zeti gondolat az egyes korok világnézeti tükrében' 
címmel. Belépés díjtalan. 

jussanak. Ebben a küzdelemben K é t h l y 
Anna és a szegedi lista másik két jelöltje: 
S z a k a s i t s Árpád, valamint S z e d e r F e -
renc mindenkor az élen jár tak és száz száza-
lékosan elvégezték feladatukat . A szociálde-
mokrácia nem tesz különbséget férfi és nő kö-
zött, de Kéthly Anna nagyon sok férfinél sok-
kal jobban elvégzi a dolgát. 

— Meg vagyok róla győződve, — folytatta 
Peidl Gyula —, hogy Szeged dolgozó társadal-
ma, amint a múltban is tette, a mostani vá-
lasztáson is megteszi kötelességét és Kéthly 
Anna személyében egy mandá tummal tiszteli 
meg a magyarországi szociáldemokrata pártot, 
azt a pártot, amelynek szegedi képviselője a 
parlamentben a múl tban számos esetben szál-
lott síkra a szegedi érdekekért a köérdekek 
szolgálata mellett. Azt üzenem ezúttal Szeged 
dolgozó népének, hogy a nyomorúsággal küz-
ködő szegény embereknek, a városkörüli fal-
vak és tanyák lakosságának, munkásnak, kis-
polgárnak és az értelmiségi rétegeknek: se. 
gitsék szavazatukkal Szegeden győzelemre vin-
ni a szociáldemokrácia zászlaját, mert ezzel 
saját ügyüket és érdeküket, az emberi munka 
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— Akinek a szívműködése rendetlen, úgy-
szintén az, akinél a vérnyomás emelkedésének 
tünetei mutatkoznak, ugy érhet el erőlködés 
nélkül megfelelő könnyű székelést, h a reggel 
éhgyomorra egy kis pohár természetes „Fe-
renc József" keserüvizet iszik. Szivszakorvosok 
már régen megállapították, hogy a Ferenc Jó-
zsef viz szivbillentyühibáknál és szivelzsiro-
sodásnál is enyhén, biztosan és mindig kelle-
mesen hat . 

— Titkos Ilona, „A három sárkány". 
— Angolok szegedi nyaralása — nyelvlecké-

kért. Az Idegenforgalmi Hivatalhoz már eddig 
is több bejelentés érkezett Angliából hölgyek 
és urak, legfőképp főiskolát vegzett egyenek 
részéről, akik hajlandók lennének Szegedre 
jönni és angol nyelvleckéket adni lehetőleg 
olyanoknak, akik már nem egészen kezdők. A 
társalgási és nyelvleckék ellenszolgáltatása fe-
jében részben szerény díjazást, részben pedig 
készpénz fizetés helyett a leckék tartamára 
megfelelő szobát és ellátást kérnek. Az Ide-
genforgalmi Hivatal felkéri azokat, akik a jel-
zett feltételek mellett a Szegedre érkező ango-
loktól nyelvleckéket óhajtanak venni, hogy ezt 
a hajlandóságukat a hivatalnál bármely hét-
köznap reggel 8 órától délután 2 óráig minél 
hamarabb beielenteni szíveskedjenek, a szük-
séges intézkedések megtétele végett. Egy lon-
doni hölgy már Szegedre érkezett és készség-
gel áll az angolul tanulni és gyakorolni szán-
dékozók rendelkezésére. 

— Kifáradt, neurastheniás, álmatlan bete-
gek tünetei, panaszai gyorsan gyógyulnak a 
Svábhegyi Szanatóriumban (Rudapest). Kel-

lemes környezet, modern vizgyógy és villamos 
kezelés. Kondíció javitó sport és torna szigorú 
orvosi felügyelet mellett. 

Kereskedelmi utazók 
országos kongresszusa 
Szegeden 

Szeged gazdasági életének egyik jelentős érdek, 
képviseleti szerve, az Alföldi Utazók és Kereske-
dők Egyesülete a fővárosban és a nagyobb vidéki 
városokban működő rokoncélu egyesületekkel el-
határozta, hogy május 26_án, a VII. szegedi ipari 
vásár megnyitásának napján országos kereskedel-
mi utazói kongresszust rendez Szegeden, melyen 
az utazói karnak legfontosabb szociális, adózási 
és forgalmi kérdései kerülnek tárgyalásra. A 
kongresszus védnökségét Bornemissza Géza l.eres-
kedelemügyi miniszter vállalta el és kijelentette, 
hogy az összejövetelen meg fog jelenni. Az elő-
készítő bizottság Szegeden az Alföldi Utazók és 
Kereskedők Egyesületében működik, érdeklődők-
nek a részletekre vonatkozólag készséggel nyújt 
tájékoztatást. 

Viseljünk »FB harisnyát! 
megbízhatóminőség P o U á k : T e s t v é r e d t ő l 

— „Uccai támadás a péksztrájk után.*' Kaptuk 
a következő sorokat: „Tisztelt Szerkesztőségi A 
tegnapi számban üyen cím alatt megjelent köz-
lemény szerint Wolf Endre pékmester ismeretlen 
tettesek ellen feljelentést tett, mert egyik segéd-
jét meglesték és véresre verték, a 2G-ára virradó 
éjszaka. A segéd, Németh Lajos orvosi látleletet 
is vétetett fel sérüléseiről. A valóság ezzel szem_ 
ben az, hogy Németh Lajos állítólagos sérülése 
nincs semmi összefüggésben a raultheti pék-
sztrájkkal. A sütőmunkások 24 órás sztrájk után 
megegyeztek a sütőmesterekkel és munkára je-
lentkeztek a Wolf-cég munkásai is, akiket azon-
ban Wolf Endre utasítására nem állítottak mun-
kába, hanem helyükbe Wolf Endre pesti és sze-
gedi munkásokat szedett össze. Sem a pesti, sem 
a szegedi sztrájktörőket nem fenyegették meg a 
sütőmunkások, hanem igenis felvüágositották 
arról, hogy milyen szerep betöltésére alkalmazta 
őket a Wolf-sütőde. Tisztelettel: Élelmezési mun-
kások vezetősége. Vetró Ferenc titkár." 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-< 
tősági Munkaközvetítőben: 1 reszelővágó, 1 kádár, 
1 mázoló fiatal, 1 hadigondozott sütő, 1 szölflka-* 
pás, 1 kifutófiu, 1 borbély, 1 cipész. 1 barkácsoló. 

Ne halassza az utolsó piUaii.u.-i 

»kárpitosmunkákat! 
Kő tBzködési Időszak előtt olcsón elvégzik: 
K a s z t a T e s t v é r e k , ÍS ; 
Kárpitoson bútorok, toleiek, tolelágyak állandóan rakl&ron. 

Olasz fanszéket 
állítanak fel a szegedi 

egyetemen 
(A Délmagyarország munkatársától) Februárban 

Rómában aláirt magyar-olasz kulturális egyez-
mény hatodik fejezete intézkedik arról, hogy a 
magyar főiskolákon az olasz nyelvet és iroda-
lomtörténetet fokozottabb mértékben tanítsák. A 
szegedi egyetemen lovag Stanghellini Artúr lek-
tor, mint megbízott előadó adja elő az olasz iro-
dalomtörténetet heti hét órában, dr. Málty Ferenc 
heti hét órán át tanítja az olasz nyelvet kezdőknek. 

A magyar—olasz kulturális egyezmény rendel-
kezései értelmében, mint dr. Kiss Albert rektor 
közölte velünk, októbertől kezdve külön olasz tan-
széket fognak felállítani a szegedi egyetemen. Az 
nj tanszék felállításával megnövekednek az agye-
lem kiadásai, de remélik, hogy az állam segítsé-
gére lesz a szegedi egyetemnek. 

i Oszt és tett rhemnaknrák 
Szí. Mért GQógQffirdé ts SzállóDan 

B U D A P E S T E N 
A szállóban esry heti teljes penaio (lakás, reggeli, ebéd, vaesora) 100 pengő. 
Á gyógy tényezők áriból a s z á l l ó l a k ói n a k jelentős á r e n g e d m é n y . 

Felvilágosítást készs^ruro! «zolsrA! ar. tsrazratóság- Budanest XI. Kelenheqyl ut 4. szám. 

MMréM 


