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ÍVUL-ÍA QBfikLrtúfa ypttájt aikoJLa* 

tudnivalókkal felszerel*« jön az alsóvárosi ekw 
mista a* iskolába. I 1 | 

'Az alsóvárosi iskolának többek között 

egyáltalában nincsen vizvezetéke. 

Se folyosókon, se mellékhelyiségekben nem fo-
lyik viz, ruindötsze egy csap áll rendelkezésre, 
az is lent van az udvaron. A gyerekek kezet 
nem moshatnak, csak lent, egyetlen csapnál az 
udvarban, ahol ezer gyermel; tanul egy időben,' 
ahol hust osztály van, ott egyetlenegy vízcsapot 
ném állítottak fel a folyosókon, mintha hirtelen 
rosszullét télen gyermekeknél iiem fordulhatna 
elő. Szégyenteljesek, sőt hajmeresztóek a mellék 
helyiségei;, ahol ötven év előtti és már falvak-
ben feni használatos rendszert találnak a gyerme-
kek, ezt is — viz nélkül. Semmi sem terjeszti 
jobbén a ragályokat, mint az efajta elhanyagolt-« 
ság. 

Mint árny mellett a fény — ugy épftl a legele-
mibb tisztaság fogalmát megrs11foló primitívség 
mellett az égé- '-é?ügyilég tökéletesen elképzelt 
fekvőcsarnok, egyelőre azonban csak elgondo-
lásban felel meg a higiéniának, mert csatomázása 
is vtívefetéke még nincs at iskolánk, a munká-l 
latok is megakadtak, mert 

nincs a városnak fedezete a csator-
názás és vízvezeték beállítására. 

Szálljon ki bizottság a Kőldiiiiviy. C.TÚ iskolai 
megvizsgálására és ekkor a rizvezeték, meg a csa-
tornázás kérdése, ezrei együtt a megakadt fekvő-
csarnok i'tjrye is a megvalósulás felé f̂ s» köze-
ledni. 

n háztulajdonosok 
szegedi nagygyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ház-
tulajdonosok Országos Szövetsége vasárnap 
délelőtt 10 órakor az ipartestület nagytermé-
ben tartja nagy érdeklődéssel kísért országos 
"agygyűlését. A nagygyűlés vendégei szomba-
lon este Szegedre érkeztek és a Hungária-szál-
ló emeleti termében baráti vacsorát tartottak. 
A vendégeket elsőnek dr. S z é l i Gyula üdvö-
zölte. maid J a n k o v i c h Oszkár nyugalma-
zott vezérkari ezredes, országos alelnök szólalt 
fel és a kormányzót köszöntötte. 

Dr. H ó d y Béla, a vidéki választmány elnö-
ke H vidék nevében üdvözölte a megjelenteket, 
dr. Horla Ernő és dr. S z e n d e Péter Pál után 
dr. S i n g e r István alelnök a Szegedi Háztu-
lajdonos Egyesület nevében üdvözölte a va-
csora vendegeit, akik a legjobb hangulatban 
maradlak együtt a késői órákig. 

A háztulajdonosok nagygyűlése vasárnap 
délelőtt 10 órakor kezdődik az ipartestület már-
ványtermében. A nagvgvfllésen megjelenik vi-
téz T m e e s György főispán az igazságügvmi-
niszter. dr. L á n g-M i 11 c i k v Ernő Ítélőtáb-
lai elnök az i^azsúgügvminiszter és dr. S z é -
p é s s y Aladur pénzü'gyigazgató a pénzügy-
miniszter képviseletében. Az országos, szövet-
ség tagjain kivül nagv számban vesznek részt 

i a nagygyűlésen a vidéki szervezetek képviselői 
is. 

A nagvgvülés tárgysorozatában szerepel a 
rendkívüli pótlék eltörlése, n tartozási kamatok 
mérséklése és más fontos kérdések. 

II paprikatermelíík 
a szabadforgalom mellett 
Értekezlet a budapesti kamaránál 

— Küldöttségek Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) A buda-
pesti kereskedelmi és iparkamarában Éber Antal 
elnökletével szombaton papríkaértekezletet tartót-« 
tak, amelyen megjelentek a szegedi, kalocsai és a 
budapesti paprikakereskedők képviselői. Az érte-
kezlet tárgya az ismeretes legújabb rendé,letterv 
volt. A felszólalásokból kialakult az a megálla-
pitás, hogy a termelik legnagyobb része nem' 
kiván semrníféle megkötöttséget, ezzel szemben 
továbbra is a teljes szabadforgalom hive. Az 
értekezlet kimondotta, érintkezést keres a földmi-
velésügyi minisztériummal, hogy előterjeszthesse 
a kereskedők tervezetét, amdy minden meghő-i 
löttséq nélkül a termelőknek az eddiginél m|aJ 
gasabb árat tudna biztosítani. 

Szombation délelőtt Szegeden több gazdakör 
küldöttsége kereste fel vitéz dr. Shvoy Kálmán 
ny. altábornagy, országgyűlési képviselőt és dr. 
Pálfy József polgármestfcert. A küldöttség előadta, 
hogy a termelők elleneznek mi'idnn kötöttséget 
és kérték, hogy az ügyben szavaztassál( meg at ér-
dekeltséget, mert ez dokumentálni fógja, hogy a 
termelők továbbra is a szabadforgalom melletti 
tartanak ki. 

Shvoy Kálmán és a polgármester hangsúlyozta 
a küldöttség előtt, hogy nem foqnnk a termelők 
megkérdezése nélkül dönteni és olyan terv keresz-
tülviteléről nem lehet sző. ame'y : 1 -n'étes volna a 
termelők többségének érdekeivel és álláspontjai-* 
val. 

űz arabok tüntetései 
Palesztinában 

Páris, április 25. Az Ilavas Iroda Jeruzsálembe 
küldött tudósítójának jelentése szerint a palesz-
tiniai zavargások tovább folynak és politikai moz-
galommá kezdenek alakulni. Az elmúlt napok val« 
lási jellegű megmozdulásai helyett móSt politikai 
megmozdulás indult meg demokratikus kormány-
rendszer bevezetése érdekében, a megmozdulás 
általános sztrájkban, felvonulásokban és különbőz 
ző tüntetésekben jut kifejezésre. 

Tegnap a hatóságok vezetői arról értesültek, 
hogy az arabok Jeruzfá'emben is natV?zab4su tö-
megiüntetésre készülnek, mire az arab vezérekel 
arra figyelmeztették, hogy 0 rendőrsig a tűnte* 
tők ellen a legerélyesebben fel fog lépni. A tün-̂  
tetések a hatóságok közbelépésre elmaradtak é§ 
most már nem kell attól tartani, hogy az arábofe 
és a zsidók között fegyveres összeütközésre ke. 
rül sor, de a helyzet taváhhri is igen súlyos. 

Austin Chamberlain 
Budapesten 

Budapest, április 25. Sir Austin Chamber-
lain volt angol külügyminiszter Bécsből jövét 
szombaton délután feleségével ós fiával a me-
netrendszerű gyorsvonattal Budapestre érke-
zett, Knox angol követ fogadta a volt külügy-
minisztert a pályaudvaron. Sir Auntin Cham-
berlain utazása magánjellegű. 

haskötőt a legújabb párisi divat szerint mér-

ték után készit HöIU t ü z ő s és kesztyűs 
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A marokkói 
Abdislam Achmed 
a makói fogdában 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Ér-
dekes lakója van két nap óta a makói rendőri fog-
dának. Tiltott határátlépés miatt ötnapi bünteté-
sét tölti Afrikának egy sötétbőrü, villogó szemű 
fia: A b d i s l a m A c n m e d . Casablancában 36 
évvel ezelőtt látta meg a marokkói napot Abdis-
lam Achmed, akinek élete és utja a makói rendőr-
ségi fogdáig olyan, mint egy kalandorregény. Eb-
ben a tarka, szines életregényben a legérdekesebb 
valóság, hogy Abdislam Achmed folyékony ma-
gyar nyelven meséli. Ha történetesen francia, né-
met, vagy román érdeklődővel állana szemben, 
azoknak is a maguk nyelvén beszélne. 

Abdislam Achmed kalandos élettörténetének 
főbb állomásai ezek: 1921-ben Marokkóban beso-
rozták a francia szines hadseregbe, kiképzése után 
a Francia-német-svájci hármas hatá»ra szállítot-
ták. Itt teljesített szolgálatot 1023-ig, amikor meg-
hallotta, hogy odahaza felkelt a szabadság napju. 
A riff-kabilok felkelése nem hagyta nyugodni, ha-
za akart menni, harcolni akart. Megszökött és Né-
metországon keresztül akart kijutni a tengerhez, 
hogy valamilyen hajóval hazajusson. A németek 
elfogták és internálták. Amikor már németül is 
beszélt, megszökött az internáló táborból és Sváj-
con, Ausztrián, Magyarországon keresztül eljutott 
Temesvárig. Itt megtudta, hogy a szabadságharc-
nak vége tett, mielőtt ő hazajutott volna, közben 
történt más is — és erről a iwlsról hasztalan kér-
dezi akárki —. elég annyi, hogy Temesváron lete-
lepedett Abdislam Achmed. Munkát vállalt, meg-
tanult magyarul és románul. Legutóbb a tenjes-
vári Politchnikum építkezésénél volt alkalmi«ás-
ban. amig jött a rendetet, hogy az építkezésnél 
minden idegen munkást el kell bocsátani. Elbocsá-
tották öt is, megszűnt a munka és ezért is. meg 
másért is — ttt hallatatason megint lehunyja a 
szemét — elhatározta, hogy most már mégis ha-
zamegy. Most már nem harcolni — dolgozni, élni, 
amit a marokkóinak Marokkóban talán' biztosan 
szabad... 

így lőtt át a kiszombori határnál magyar terű-
letre Abdislam Achmed, akit a tiltott határátlé-
pés miatt kiszabott ötnapos elzárásbüntetés érnek 
letöltése után, amint azt maga ic kérte, Budapestre 
visznek, ahol a francia konzulátus veszi m^Jd 
gondjaiba. 

Eckhardt előadása 
Debrecenben 

Debrecen, április 25. E c k h a r d t Tiiber 
szombaton Debrecenben előadást tartott „An-
glia és Magyarország" cimmel. Rámutatott ar-
ra, hogy Anglia parlamentjében immár 200 
főnyi csoport áll Magyarország mellett. Ilyen 
csoporttal egyetlen ország sem dicsekedhet. A 
továbbiakban hangoztatta, hogy milyen nagy 
angol érdekek fűződnek ahhoz, hogy Magyaror-
szág ismét ép és erős legyen a pángermánizmus 
ég a pánszláv terjeszkedéssel szemben, hogy 
biztosithassa Európa egyensúlyát. Tiltakozott 
az ellen, hogy a bolsevizmus befolyását Euró-
pába behurcolják, már pedig a francia—orosz 
és cseh—orosz szerződésekből ez fog bekövet-
kezni. A magyar közvéleménynek — mondotta 
— a legerélyesebben állást kell foglalnia az el-
len. hogy Oroszország katonai repülőtereket lé-
tesítsen Csehszlovákiában. 

Eckhardt tiltakozott u békeszerződések 23 
éves megrögzítése ellen. Ugy látja, hogy Európa 
politikájának eddigi merevsége megszűnt é< 
az újrarendezés mielőbb bekövetkezik. 

Az idő 
A Meteorológiai Inté?»t jelenti este 10 

órakor. JdójósJat: Mérsékelt nyugati és 
északnyugati $*él. vasárnap elég Sók nap-
sütés. A nappali hőmérséklet némi javulá-
sa, néhány helyen, főleg az északi megyéik-
ben futózáoor. 


