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Szigorúan bizalmas paprika-értekezletet 
tartottak a föidmivelési minisztériumban 

Döntés előtt folytatják a megbeszéléseket 

(A Délmagyarország munkatársától) Dtr-
Pálfy József polgármester többnapos pest' 
tartózkodás után csütörtökön isimét megjelent 
hivatalában- A .polgármester Darányi Kálmán 
földművölésügyi miniszter meghívására utazott 
Budapestre Bárányi Tibor főispánnal, dr Hu-
nyadi-Vas Gergely és dr- vitéz Shvoy Kálmám 
országgyűlési képviselőkkel hogy. részt ve-
gyen a földművelésügyi minisztériumiban tar-
tott paprikaügyi értekezleten- A megbeszélés-
ről a polgármester a következőket mondotta a 
hazaérkezése után a Délmag yarorszdg munka-
társának: 

— Az értekezleten, amely szigorúan bizal-
mas jellegű volt és amelyen rajtunk- szegedie-
ken kivül részt vettek a kalocsaiak és a mi-
oüsztérltum «szakértői, a földművelésügyi mi-

niszter elnökölt- Éppen azért mivel a meg-
beszélést a miniszter bizalmasnak nyilvání-
totta• csaík annyit mondhatok róla- hogy azon 
a paprikaszövetség és a paprikaszövetkezet 
dolgaival foglalkoztunk-

— A miniis-zter bizonyos kérdéseket tett fel 
mert alaposan informálódni kívánt a helyzet-
ről- Mi. szegediek, miind a négyen felszólal-
'urtk- aztán felszólaltak a kalocsaiak is. majd 
d minisztérium szákértő' nyilatkoznak- A meg-
beszélés két és fél óra hosszáig tartott- Rövi-
desen folytatódnak a tanácskozások, áe már 
szélesebb körben- Ezeknek az ujabb megbe-
széHésefcnek az amyaga> már nyilvánosságira 
kerül, amennyiben a miniszter kikéri az érde-
keltségek véleményét is a fölmerülő kérdések-
ben-

Epeöajohaf (epehólyaghurut, epekő, epehomok) 

G Y Ó G Y Í T J A 
j ászkaraj enői M IRA g laubers fa gyógyviz-

ei tartott iTftkw*». Kérdezze mecr orvosát! 

Kit lehet 
polgármesterbetyettessé választani 

Megbeszélés a belügyminisztériumban — Januárban klirfák 
a muzeum igazgatói pályázatot? 

(A Lélmagyarország munkatársát öl) Az 
utóbbi időben többször keTÜlt a törvényhatósági 
b>zottság elé olyan javaslat amelynek az é r 
vényben lévő szervezeti szabályrendelet módo-
sítása volt a célja- A város hatósága több ál-
lást kiván átszervezni, uj állásokat kiván léte-
tesitená. mindkettő azonban meglehetősen körül-
ményes feladat, mert kormányhatósági jóváha-
gyást igényel és a kormány nem egykönnyen 
ad engedélyt üyenértelmü változtatásokra-
Legutóbb felmerült az az elgondolás, hogy át 
kellene szervezni többek között a polgármes-
terhelyettesi állást' amely eddig tulajdonkénen 
nem is állás volt csak megbízatás- A törvény-
hatósági bizottság a polgármesterhelyettesi te-
endők .ellátásával szavazás utján a tanács va-
lamelyik tagját bízta meg!» még pedig vagy 
a tanácsnokok közül valakit vagy a főjegyzőt-
Bokor Pál annakidején gazdasági szenátorként 
tett polgármester-helyettes, dr- Pálfy József 
dőbb elől járósági tanácsnok, majd knlturtanács -
nok volt. amikor a polgármesterhelyettesi teen-
dőket is ellátta, legutóbb pedig dr- Tóth Béla 
főjegyzőt választották meg polgármesterhelyet-
tesmdc- A megbízatás állássá, tisztséggé való át-
szervezése azt jelentené, hogy a közgyűlés 
ezentúl külön polgármesterhelyettest válasz-
tana-

Hasonló elgondolás domborodott ki a bel-
ügyminisztérium státuszrendezési tervezetéből 
is. a szegedi közgyűlés azonban ugy határo-
zott. hogy a régi állapot fejtartását tartja he-
lyesebbnek• Dr Pálfy József polgármester, ak' 
az elmúlt napokban Budapesten járt és látoga-
tást tett a belügyminisztériumban, tájékoztatta 
a minisztérium illetékes ügyosztályát a t ö r 
vényhatóság állásfoglalásáról- Azt a felvilágo-
sítást kapta, hogy a minisztérium, minden való-
színűsé« szerint tervezetéből kihagyja ezt a 
részt és igy továbbra is az lesz a nolgdrmes-
terhelyettes> akit a közgyűlés a tanácsnokok és 
a főjegyző kfi-W wewflasT*- . . 

A polgármeter mecsürTette a H'-MrvmViisz-
tériuimban a muzenmigazgafói átlós betöltésé-
nek engedélyezését- illetve a módoltott mu-
zeitmii szabályrendelet Jóváhagyását Megtud-
ta- hogy az iratokat a kultuszminisztérium 
visszaküldte a belügybe- onnan azonban még 
véleményezés céljából átküld'ék a pénzügy 

mktisztériumba Rövidesen sor kerül a jóvá-

hagyására. a miniszternek csak kisebb leientőr 
ségü módosításai lesznek és ezekkel a változta-
tásokkal hagyja maid jóvá a közgyűlés határo-
zatát- Lehetséges tehát bogy iamiárban sor 
kerülhet a muzeumigazgatói állás betöltésére 
vonatkozó Pálvázat kiírására-

60 gram brommal 
megmérgezte magát egy 
19 éves orvostanhallgató 

(A Délmagyar ország munkatársától) A 
Horthy-ko'légium egy'k diakszohájában meg-
mérgezte magát Svavicsek Adorján 19 eszten-
dős orvostanhallgató- Szlavicseket eszmélet-
lenül találták szobájában, Kihívták a mentőket 
akik a súlyos beteg fiatalembert bevit'ék a 
belgyógyászati klinikára. Itt ápolás alá vették-
megvizsgálták és megállapították, hogy a fia-
tal orvostanhallgató mintegy hat van gram 
brommal mérgezte meg magát Szerencsére 
tettét idejében észrevették és igy a méreg nem 
szívódhatott fel szervezetébe- Állapota súlyos 
ugyan, de nem életveszélyes, remélik- hogv 
gondos ápolással sikerül az életnek megmerí-
teni- A nyomozás folyik, a rendőrség azt igyek-
szik megállapítani, hogy a fiatalember miért 
akart a lóal^lbn menekülni 

Az idő 
A Szegedi Meíeorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szeged«« a hőmérő legmagasabb állá-

sa 1.8, a legalacsonyabb —1.3 C. A barometer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva 

reggel 763.3, este 764.8 mm. A levegő páratar-

talma reggel 82, délben 96 százalék. A szél 

iránya északnyugati, erőssége 3—t 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időióslat: Élénk északi, északkel ti 
szél, változó felhőzet, sok helyen ujabb ha-
vazás. Nyugaton eső, egyebütt gyenge éjjeli 
fagy. A nappali hőmérséklet kissé csökken. 

>— ~At Országos Ügyvédszövetség uj elnöke őse-

geden. Az Országos Ügyvéd&zövetség íolyó évben 

megválasztott uj elnöke, dr. K á i n o k i Bedfi 

Sándor a szegedi ügyvédi kar meglátogatására a 

bét végén Szegedre érkezik. Ez alkalommal a sa>-

gedi osztály a Szegedi Ügyvédi Kamarával együt-

tesen deoember 15-én a kamara nagytermében 11 

órakor diszülést tart Az ülésen beszédet mond dr. 

Káinoki Bedő Sándor. 

— A Dugonics-Társaság december 29-én a 
Somogyi-könyvtár olvasótermében tartja évi 
rendes közgyűlését. A közgyűlés napirendjén 
tagválasztások is szerepelnek. 

A j á n d é k o z z o n k a r á c s o n y r a 
v i t é z KOVÁTSTÓL f é n y k é p e t ! 
Utc»oi>grAdl palota. Tal. 13-56. 

— Dollfuss özvegye súlyos beteg. Bécsből je-
lentik: D o 11 f u s s kancellár özvegye súlyosan 
megbetegedett: influenzás tüdőgyulladással az 
egyik klinikán ápolják. A kancellár özvegyének 
40 fokon felüli láza van. Orvosi vélemény sze-< 
rint Dollfussné állapota életveszélyes, az éjsza-
kát nyugtalanul töltötte. 

— Halálozás. Szomorú hír érkezett csütörtö-
kön Szegedre Parisból. Kinos szenvedések után 
meghalt S c h l é s i n g e r Józsefné született 
Abonyi Mariska. A b o n y i Mihály volt szegedi 
kereskedő legidősebb gyermeke. Ábonyi Maris-
ka körülbelül 12 esztendővel ezelőtt költözött 
férjével együtt Párisha és ott üzletet nyitottak, 
amely kitűnően reuzált Nemrégiben elhatá-
rozták, hogy elhagyják Franciaországot és ha-
zatérnek Magyarországba. Közben az asszonyt 
súlyos betegség támadta meg. Édesanyja sie-
tett betegágyához, hiába volt azonban minden 
gondos ápolás, a súlyos betegség végzett a fiatal 
asszonnyal. A halál hire Szegeden mély rész-
vétet keltett Az elhunyt fiatalasszonyt sokan 
ismerték Szegeden. Halálát Pesten lakó szülei, 
Endre és Pál nevű testvérei, valamint a kiter-
jedt rokonság gyászol ja. 

Mély gyász érte dr. R a s k ó Istvámnét, 
a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület ala-
pító elnöknőjét Nővére, özvegy Iványiné Váli Má-
ria Budapesten váratlanul elhunyt. Temetése pén-
teken délután lesz. 

—• Istentisztelet a régi zsinagógában pénteken 
délután 4 órakor. írásmagyarázat szombaton dél-
előtt 10 órakor a hitközségi székház fűtött nagy-
termében. Hétköznapokon reggel háromnegyed T 
órakor, délután 4 óraikor. Szombaton reggel 7-kor 
és délután 3 órakor. 

_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: 1 órás, 2 bognár, 1 ká-
dár, 2 sütő, 4 borbély, 2 hőlgyfodrásznő, 3 szaix ,̂ 1 
molnár, 3 füszerkereskedó, 2 kiszolgálónő. 

— ötesztendei fegyház gyilkossági kísérlet-

ért. Z i 1 a József szegvári legény ezév tavaszán 

baltával fejbevágta menyasszonyát, mert sus 

meggondolta magát és nem akart feleségül 

menni hozzá. A törvényszék a legényt három-

esztendei fegyházra ítélte, a tábla a csütörtö-

kön megtartott fellebbviteli tárgyaláson öt esz-

tendőre emelte fel büntetését. 

— Hirtelen halál. Király lstvánné 52 eszten-
dős szegedi asszony csütörtök délelőtt Széesi-
ucca 23. szám alatti házának udvarán hirtelen 
meghalt. 

+ gomlharisnya késaen 4s mérták 
otAn kaphatA H Ö F L t 

_ keBztyün éa fflifis, SsegAd, Klaa-
- » zAl tér 3. 

— Botrányos verekedés az uccán. Csütörtök 
délután az Országzászló előtt egy napszámos 
nekiesett egy gyereknek és azt agyba-főbe ver-
te. Szemtanuk állítása szerint a napszámos a 
gyerek fejét a járda szegélyébe is hozzáverte. 
A nagy sikoltozásra és kiáltozásra hatalmas 
Caodűlet támadt, rendőr került elő, aki a sze-
j_.ploi.et leigazoltatta. A verekedő napszámost 
L i Q m á n y Jánosnak hívják, akit megvert, 
Mé.sz á r o s Gyula 13 esztendős gye---' A 
1-aüu elmondotta, hogy a napszámos régóta 
b 1 ragszik rá és most, amikor az uccán megpil-
Im.totta, nekiesett és elvarte. A gyereket a kór-
házban kötözték be. Az eljárás megindult. 


