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lá'$át- MakOlé elfoglalása az á'talános támadás 
elrcnáelése nélkül is megtörténhetik• 

Lelőttek egy repülőgépet 
Róma.- október 28- Hararból Jelelik, hogy az 

abesszin csapatok vasárnap Daga Bwr felett le-
lőttek egy repülő génét- amely bombázta a vi-
fo®t-

„BÉKEHflDSEREG" 
London- október 28- Az angol .-Dékehadse-

reg"Tmozgjalom Avenol népszövetségi főtitkár* 
hoz intézett levelében a háború megakadályozá-
sának biztos eszközét ajánlja- Ecélból önként 
jelentkező békebarátok serege menjen a harc-
térre és a küzdő felek közé állva• üssenek vé-
get az ellenségeskedésnek- szükség esetén saját 
testükkel fogva fel a hadviselők golyóit A le-
vél az eljárás alkaüimázását ajánlja Abesszi-
niának araiak kikötésével, hogy a -Békehad-
sereg" katonái közöljék saját kormányukkal-
hogy önként áldozzák életüket a béke oltárán 
és azt kivámják- hogy halálukért senkin sem 
álltanak bosszút-

Véres „avatás a kon-
viktushan, öngyilkosság, 

lopások, balesetek 
(A Délmagyarország munkatársától) A s»e-

rendőrség vasárnap elfogta Purghardt 
Györgyné 36 esztendős napszámosaisszomyt-aki 
már töWbizben volt lopás miatt büntetve-
Burghardtné Kováes Erzsiébet. Béke-uoca 16 
szám üllatt lakó leány télikabátját lopta el és 
a Mars-téren akarta értékesíteni- Közben elfog-
ták- Az asszonyt letartóztatták és hétfőn átkí-
sérték az ügyészségre-

Kovács Imre dorozsmai napszámos a íniult 
hólnapba/n kö/lcsörikért egy kerékpárt Lakatos 
Mihály sándorfalvai lakostól és a gépet (tr;in-
gyáirt másnap eladta 60 pengőért- A pénzzel 
Pestre utazott, majd amikor a pénz elfogyott-
visszatért Szegedre, majd innen átszökött a 
batáron- A jugoszláv hatóságok lecsukták és 
hétfőn áttették a határon• A szeged! rendőrség 
átadta az ügyészségnek-

A sebészeti klinikára szállitiották vasárnap 
délelőtt Eichof Erzsébet szegedi leányt- aki ke-
rékpározás köziben gépéről leesett és súlyos zu-
zódásokait szenvedett. 

Tóth .Kínos 28 esztendős tamyai bérest a 16 
fején megrúgta- A bérest a közkórháziban 
ápolják, állapota súlyos-

özv- Bottyán Amdomié fel jelentést tett a 
rendőrségen Ismeretlen tettes ellen, aki a Ti-
sza Lados-fkömtíon zsebéből kilopta uSnatár-
cáját-

Vámos Béla 14 esztendős polgári Iskolai ta-
nulót beszállították a sebészeti klinikára- mert 
súlyos sérüléseket szenvedett- A kis d'ák a 
Szent Gellért-konviktus lakója és mint újoncot• 
társai •felavatták"• A felavatás abból állott, 
hogy lefekvés után jelre megrohanták a mit 
sem sejtő gyereket és alaposan helybenhagy-
ták A tréfa rosszul sikerült- a gyerek olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy be kellett 
száHHani a klinikára 

Vasárnap délután öngyilkosságot kísérelt 
meg Lörincz Miklós szegedi napszámos, aki 
régebben munka nélkül volt- Lőnncz felvágta 
karján az ereiket- hamarosam észrevették .tettét 
é.s igy sikerült az elvérzéstől menrmemteni-

csm, rádiók, 
villanyszerelési munkík 
legol 
osóbbak Szőke 

villanyszerelőnél, Tisza Lajos körút 57. 
(Fáy Margit kérimunkatixlet mellett) 

7t»H: 

Szilágyi Gyuláné és Pulai Mária mint 
leányai a maguk és a kiterjedt rokonság 
nevében mély fájdalommal tudatják, hogy 

Szv. Erdélyi Laiosné 
szül. Rosenbern I rén 

É& f. hó 37-én rftvid szenvedés után «1-
[üft hunyt. 
¡¿« A megboldogultat 29-én kedden délután 

™ 3 órakor temetjük a zsidó temető cin-
^jj terméből 

Ellenzéki előretörés 
Budapest-Délen 

A szavazatszámlálás első napjának eredménye 

Budapest, október 28. Budapest déli kerületé-
ben vasárnap este befejeződött a szavazás. 89 
ezer 779 szavazatot adtak le, tizenegy száza-
lékkal kevesebbet, mint az első választáson. A 
szavazatok összeszámolásához hétfőn reggel 
kezdett hozzá tizenhárom biró. 

Délután háromnegyed 2 óráig 22 körzet vá-
lasztási eredménye vált ismeretessé. 

A Nep 4288, a fcassay-párt 2948, a Friedrich-
part 964, a legitimista párt 1997, a szociálde-
mokraták az eddigi eredmény szerint 4400. a 
kereszténypárt 3831 szavazatot kapott. A való-
színű«^ szerint a Nep, a kereszténypárt és a 
szociáldemokrata párt 2—2, a Ras«ay-párt 1, 
és a legitimista párt 1 teljes mandátumot kap, 
Legnagyobb töredéke van a Rassav-pártnak, 
az utána következő legnagyobb töredék a 
Friedrich-pártté. 

Este 7 órakor 

38 körzet 36.252 szavazatát számlálták össze. A 
szavazatok megoszlása a következő volt: 

Szociáldemokrata párt 9307 
Nep 8363 

Rassay-párt 5125 
Legitimista párt 3966 
Kereszténypárt 7560 
Friedrich-párt 1922 

A bizottság 

est« U órakor, 

6000-rel kevesebb 
magántisztviselőt foqlal-
koztatnak, mint üt év előtt 
A magántisztviselők vasárnapi 

közgyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától) A Ma-
gyarországi Magántisztviselők Szövetségének 

szegedi csoportja vasárnap délelőtt tartotta 
évi közgyűlését, amelyen megválasztották az 
uj tisztikart. B e r é n y i Nándor elnöki meg-
nyitója után M ü 11 e r Lipót ismertette a tit-
kári jelentést, amely a szegedi csoport műkö-
désével foglalkozott. Beszámolt róla, hogy a 
legközelebbi hetekben újból megkezdi a cso-
port az egyesületi életet és eredményesnek 
Ígérkező kulturális és gazdasági összejövete-
leket tart. A titkári jelentés után a közgyűlés 
vezetését B a r t o s Béla korelnök vette át, 
sor került a szegedi csoport u j vezetőségének 
a megválasztására. A tisztikar tagjai a kővet-
kezők lettek* 

Elnök: Bwényl Nándor, titkár Müller IJ-
pót, pénztáros: Kaufmann Károly, ellenőr: 
Fischer György, jegyző: Holczer Sári, vezető-
ségi tagok: Bartos Béla, Kiss Nándor, Müller 
Dezső, választmányi tagok; Dénes Leó, Ffirst 
Margit, Robicsek Lázló, Komlós László, Szűcs 
Sándor, kongresszusi kiküldött: Müller Lipót. 

A választás után K e r t é s z Miklós, a köz-
ponti főtitkár tartotta meg nagy érdeklődéssel 
várt előadását „A magántisztviselők időszerű 
gazdasági és szociálpolitikai problémái"-ról. 
Kifejtette, hogy a magántisztviselők helyzeté-
ben az utóbbi időben bizonyos enyhülés kö-
vetkezett be, ebben azonban nincs része a kor-
mányzatnak. A vidéken a iavulás kevésbé 
konstatálható, mint a fővárosban. A MABT és 
az OTI adatai, a biztosított magánalkalma-
zottak létszáma tekintetében azt a tényt mu-
tatják, hogy a javulás folytatódik. A tisztvi-
selők leépítésének folyamata 1932 juniusig 
tartott, a vidéken egy évvel tovább. A vidéken 
1929 végón 42.000 magántisztviselő dolgozott, 
ebből 8000-et bocsájtoltak el 1933 márciusáig. 
1933 óta némikép javult a helvzet, mert mos-
tanáig 2000 magántisztviselőt alkalmaztak a 
vidéken, de az 1929-es állapotokhoz képest 
még igv is 6000-el k iesebb magántisztvise-
lőt foglalkoztatnak. Szomorú tény azonban, 
hogy a magántisztviselők fizetése esőkként és 
az irodák ujabban egészen kisfizetésű alkal-
mazottakkal népesüllek be. IIven körülmények 
között a magántisztviselők helyzetének javu-
lásáról valódi értelemben mégsem lehet be-
szélni, de örvendetes némiképpen, hogy a fog-
lalkozáshoz jutott magántisztviselők száma 

a& utóbbi időbea emelkedik. 

miután 57 körzetben leadott szavazatokat ös-
szeszámlálta, munkáját félbeszakította éj an-
nak folytatását kedden reggelre halasztotta 
Megszámláltak 62.606 szavazatot, ebből 

a szociáldemokrata párt 12724 szavazatot 
Nep 12823 szavazat 
a szociáldemokrata párt 12724 szavazat 
Keresztény-párt 11784 szavazat 
Rassay-párt 6827 szavazat 
Legitimista párt 5691 szavazat 
Friedrich-párt 2757 szavazat. 

Debrecenben 

hétfőn este 8 órakor mindenütt lezárták a sza-
vazást. Az urnákat rendőri felügyelet melleti 
szállították a városházára. 40.065 választópol-
gár közül 31.305-en szavaztak le. Az előző vá-
lasztás alkalmával 32.208 szavazásra jogosult 
járult az urnák elé. 

A szavazatok ősszeszámlálását kedden reggel 
kezdik meg. 

Nyírbátorban 

vasárnap tartották meg a nvilt választást az 
eredményes petíció után. N á n á s s v Imre 
pártonkívüli gvózött 4499 szavazattal H e g y -
m e g i K i s s Pál 3088 szavazatával szemben. 

Kertész Miklós ezután nagy figyelemmel 
kisért előadásában MABI- és OTI-ügvekkel 
foglalkozott és megállapította, hogy mindkét 
intézménynél a tagok ellátása szempontjából 
óriási a reparálni való. Aggodalommal kell 
konstatálni, hogy az OTI és a MABI tőke-
tartalékjait, — az öregségi és rokkantsági tar-
talékokat — olvan fél okra veszik igénvbe, 
amelvhez a tagoknak semmi közük nincs. 

Altalános szociálpolitikai kérdésekről is be-
szélt, kifejtette, hogv a magántisztviselők 
helvzetének javítására elsősorban a 40 órás 
munkaheteket kell behozni és meg kell szün-
tetni a 30—40 pencős magántisztviselői fizeté-
seket. A munkabérek rendezése, a munkaidő 
egyenletes leszállítása és a szabadságidő tör-
venves megállapítása azok a kérdések, ame-
lyeket feltétlen meg kell oldani. A Magán-
tisztviselők Országos Szövetsége november 

elején országos kongresszust tart Budapesten 
és a fent ismertetett problémák megoldása ér-
dekében erélves mozgalmat indít. A kongresz-
»zuson képviselteti magát a szegedi csoport is. 

Az előadásért B é r é n v i Nándor mondott 
köszönetet, egvhen kifeitette, hogy a kongresz-
szuson foglalkozni kell azzal a problémával 
Is, hogv a kormánv ne csak az állástalan dip-
lomások elhelyezésére gondol ion és azokat ne 
az irodákban helvezzék el. mert ezzel elveszik 
az odavaló magántisztviselők megélhetését, 
hanem az állami és városi hivatalokban, to-
vábbá a kórházakban kell a diplomások ré-
szére elhelyezést biztosítani 

Suránvi IMikfós kapta 
a Vojnits-érmet 

Budapest, október 28. A' Tudományo» Xka -
démia hétfőn ülést tartott, amelven felolvasták 
a Vo jn i t s-érem odaítélése tárgyában kikül-
dött bizottság javaslatát. A bizottság S a r á -
n y i Miklós „AranybástyéjAt" ajánlotta » 
Vojnits-éremmel való kitüntetésre. Aa összes 
ülés az előterjesztett jelentést egyhangúlag ma-
gáévá tette. 

Va»árnap megalakult az Állatbarátok K8re. 
Vasárnap délután a városháza közgyűlési ter-
mében megalakult a Szegedi Állatbarátok Kőre. 
Az alakuló kőzgvülésen dr. P á I f v Józsefné el-
nökölt, ismertették a kör legközelebbi céljait, 
majd megválasztották a tisztikart. Fővédnök: 
A m b r ó z v Györgyné, védnökök B a r a n v i 
Tibor, P á l f y József, B á r á n y i Tiboné. 
elnök P á 1 f v Józsefné, ügyvezető elnök Cnr-
b e l á r Kamillo, társelnökök T ó t h Béláné, 
S c h i 11 Fülöpné, P a p Róbert, B e c z Aladár, 
A n t a l f f y László, titkár K e k e z o v i c s 
Elemér, ügyes« ftó í sa Emil, 


