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1700 budapesti diáklány 
felfedező-kirándulása Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délelőtt érkezett Budapestről az első diákvonat 

Szegedre, közel ezerhétszáz középiskolai diáklányt 

hozott magával. A magyar középiskolákba kul-

tuszminiszteri rendelet alapján bevezették azf a 

helyes rendszert, hogy az országot a maga fizikai 

valóságában is bemutassák a tanulóifjúságnak. A 

vidéki iskolák tanulóit elveze'.ik a tanév folya-

mán a nevezetesebb városokba, Budapestre is, a 

budapesti diákok pedig a nagyobb vidéki centru-

mokban tesznek tanáraik vezetésével kirándulá-

sokat- A budapesti középiskolák az idén először 

Szegedet, az ország legnagyobb vidéki városát 

keresik fel. 

A szerdai diákvonat, amely fél 11 órakor ér-

kezett meg Szegedre, a pályaudvaron ünnepélyes 

fogadtatás várta. A közel kétezer diáklány t e r -

sen megtöltette az állomásépület elölti térséget, 

ahol a vendégekhez a város nevében dr. Tólh 

Béla polgármesterhelyettes intézett beszédet. A 

polgármesterhelyet'es röviden ismertelte a mai 

Szeged kialakulásának történetét- Elmondotta, 

hogy 1879-ben a Tisza teljesen elpusztitot'a a régi 

Szegedet, ez a mostani nagy és fejlődni tudó, 

fejlődni akaró város a romokon épült fel, a ro-

mokból sarjadt uj életre. Szeged példája biztató 

ígéret lehet arra, hogy a háborúban összeomlott 

ország is uj életre támad, mert feltámasztja az 

elpusztíthatatlan magyar őserő. 

A fogadtatás után a hatalmas diáklánycsapat 

huszonnégy csoportra oszlott, minden csoport kü-

lön vezetői kapott a város idegenforgalmi hivata-

láltól. a csoportok azután különböző irányban 

megkezdték a város nevezetességeinek megtekin-

tését. A vidám lánycsapatok lassankint megszáll-

ták az egész várost. Kedves látvány volt, amint a 

szép októbervégi napfényözönben végigvonultak a 

szegedi uccákon és kíváncsi szemmel néztek meg 

mindent. Délben aztán megtöltötték a vendéglö-

ket, vidáman, jóetvággyal megebédeltek és ebéd 

után folytatták városnéző körutjukat. Később a 

Gizella-téren, a Hősök Kapujánál találkoztak a 

csoportok és ott, rög'önzött ünnepély keretében 

elhelyezték a magukkal hozott koszorút a Hősök 

Kapuján. 

A diákvonat öt órakor indult a kifárad'! diák-

lányokkal vissza Budapestre. A kis diáklányok 

nagyon jól érezték magukat Szegeden, rengeteg 

jegyzetet készitrtlek impresszióikról. Valószínű, 

hogy ezekből a jegyzetekből rövidesen nagyszerű 

dolgozatok lesznek. 

Csütörtökön a budapesti diákfiuk különvonata 

érkezik Szegedre. 

I 
Péntek 
s t r é r h p n v * | Maríene Dietrich Lennyel 

Menvhérí DUGYDL -ában. 

Súlyos tüzifainség Szegeden 
7000 vagon lüzifóra volna szükség a lakosság ellá-
tására, a nyár óía mindössze 800 vagon érkezett — 
Egy hónapia nem érkezett Itizifaszállitmány Szegedre 

— Sürgős intervencióra van szükség 

(A Délmagyarország munkatársaiéi.) Mikor e 
sorokat irjuk, még szerencsére tavasziasan enyhe 
az idő, de a meteorologiai jóslások szerint most már 

hamarosan ősziesen hűvösre fordul az időjárás. 1 

A szegény családok ezrei kétségbeesetten gondol-

nak az időváltozásra, megoldhatatlan problémá-
nak látszik a téli tüzelőanyag beszerzése. A lü-

zelőellátás terén ugyanis katasztrofális a helyzet 
Szegeden és 

ha rövidesen nem történik intéz, 
kedés, tűzifa né lkü l marad a város. 

A fakercskedők már most is amiatt panaszkodnak, 
hogy nincs készletük cs nem képesek fához jutni, 
az utóbbi hetekben alig érkezett tűzifa Szegedre. 

A szegedi fakareskede!: előre látták ezt a lehe-

tetlen helyzetet, nemrégiben dr. Pálfy József pol-

gármestert kérték fel intervencióra. A polgármes-

ter cl is járt a földmüvelésügyi minisztériumban, 

ahonnan megbizott járt a román tüzifaszindiká-

tusnál és ellenőrizte, hogy mennyi fát küldtek 

Szegedre. A szindikátus kimutatása szerint 

a nyár óta Szeged 800 vagon tűzi-
fát kapott és a min isz tér iumban 

ezt elégségesnek talá l ták. 

— A minisztérium ugy látszik nincs tisztában 
Szeged lakosságának tüzifaszükséglctcvel. — mon-
dotta egy szegedi fakereskedő. 

Belvárosi Mozi 

Csütörtöktől mindennap! 

A legnagyobb sikerű magyar film ! 

A z é n l á n y o m 
n e m o l y a n 

Irta: Csathó Kálmán nyomán Nóti Károly 

Főszereplők: 

TOLNAY, TURAY, RÁDAY, RAJNAY , RÓ-
ZSAHEGYI, GOMBASZOGI, GREGUS, GÓZON 
és KABOS 5,7,9 | 

E Z d i v a t 

Lehelet f á tyo l harisnya 
kis h ibával 2.— 

Lehelet f á tyo l Flapper 2.90 

Lehelet f á tyo l hernyó-
selyem harisnya 3.90 

LAMPEL ÉS HEGYI CÉGNÉL 
Tisza Lajos körut ' 

Szeged tüzifaszükséglete ugyanis 
7000 vagonra tehető 

és ennek a mennyiségnek nagyobbrésze ilyenkor 

már a fatelepeken várta a fogyasztó!. Most ellen-

ben az a helyzet, hogy teljesen üresek a fakeres-

keddsek, 

egy hónap ja nem érkezett tűzi fa 

Szegedre. 

Katasztrófális helyzet előtt áll Szeged és ha 

hirtelen hidegre fordul az időjárás, alighanem az 

élöfákal fogják kivágni az emberek. Ajánlatos 

volna miniszteri bizottságot hivni Szegedre a 

város hatóságának, hogy itt a helyszínen győződ-

jenek meg arról, milyen lehetetlen viszonyok 
közé jutott a város faellátása. Sürgősen kellene 

ezen segiteni, amig néni késő, mert nemcsak a 

fakereskedő egzisztenciák mennek tönkre, ha-

nem a háztartások is tűzifa nélkül maradnak a 
legnagyobb hideg idején. 

Arranézve, hogy mi okozta ezt a lehetetlen 

helyzetet a tüzifaellátás terén, a következőket 

mondották nekünk: 

— A kormány a Romániából behozható famennv-

nyiséget 25.000 vagonben állapította meg. Ennek 

ellenére a román tüzifaszindikátus eddig mind-
össze 3000 vagon fát szállított Magyarországra, 
ezt a mennyiségei is a határhoz közelfekvő váro-
sokba 

Szegedre alig jutott román fa, a 

románok drág í t j ák a vasúti fuvart , 

kevésnek találják a maximális árakat is. Emiatt 

nem szállítanak fát, valószínűleg igy akarják el-

érni, hogv a kormány emelje fel a faárakat. A 

szegedi fakereskedőcégek sürgetésére vagon- és 

munkáshiányra hivatkoznak Romániában és a 

tavalyi, eddig leszállított famennyiségnek még az 
egytizedrészót sem küldték most Szegedre. 

Magyar fát sem küldenek ide a 

vasút i fuvar drágasága miatt . 

A szegedi fakereskedök a fahiány miatt a leg-

kellemetlenebb helyzetben vannak; elhatározták 

mos!, hogy a bajok orvoslása végett ujabb inter-

vencióra kérik fel dr. Pálfy József polgármesteri, 

valamint a város orszáeayüiési képviselőit. 

Megválasztották 
a felsőház bizottságait 
Budapest, október 27. A felsőház rövid ideig 

tartó ülést tartott szerdán, hogy betöltse a tiszt-

viselői állásoka! és megválassza a különböző bi-

zottságokat. Háznaggyá Rakovszky Endrét, jegy-

zőkké Agorasztó Tivadart, gróf Bethlen Pált, Bc-

zerédi István!, Görgey Lászlót, gróf Khuen-Héder-

váry Károlyt, Kiss Ernőt, Péchy ,1/anót és Szoli-

tágh Jenőt választották meg. Ezután a bizottságok 

és az igazolóbizottságok tagsági helyeit töltötték 

be. 

ü 
Elitélték 

a „Néma forradalom 
íróiét is 

Kovács Imré t izgatásért és nemzetrágalma-
zásért 3 hónapra ítélték 

Budapest, október 27. Féja Géza a „Yihai sa-

rok" szerzője u'.an. Kooács Imre, az ismert fii tai 

iró állott szerdán vádlottként a budapesti 1 ör-

vény szék Gadó-tanícsa előtt. Az irót az ügyész-

ség ,.Némo forradalom" cimü munkája miatt csz-
lülyellencs izgatással és nemzelgyalázással vá-

dolta. 

Az elnök kérdésére Kovács Imre kijelentette, 

nem érzi bűnösnek magát. Egyszerű zsellérember-

nek gyermeke, a parasztság súlyos problémáival 

már gyermekkorában megismerkedett. Könyvének 

megírásánál nem vezették politikai célok, csak a 
parasztság nagy nyomorát akarta feltárni. Kije-

lentette, sok veszedelmes szekta működik az Al-

földön, ami a nyomor jele. Ezután azé mondot'a, 

hogy az uradalmakban nem tartják be a cseléd-

séggel szembeni törvény'!. Ha a paraszt — mon-

dotta — panaszra megy a főszolgabírói hivatalba, 

kidobják. Szerinte az uradalmak követnek el iz-
gatást, amikor a mezőgazdasági . törvényeknek 
nem lesznek eleget, nem pedig ők, akik ezt meg-
írják. Nagy tragédiának tartja, hogy a paraszti 

életforma csődbe jutott. 

Kihallgatása végén kijelentette az iró, hogy 

nem akart izgatni, nem rágalmazta meg a nem-

zetét. nem bűnös. 

Az ügyész bizonyitáskiegészi'.ési inditványt tett, 

dr. Sulyok Dezső országgyűlési képviselő, védő a 

valóság bizonyítására terjesztett elő terjedelmes 

inditvány. Hangoztatta, hogy a könyv minden 

adata megfelel a valóságnak, amit bizonyítani le-

het. Több tanú kihallgatását kérte. 

A törvényszék elutasította ugy az ügyész, mint 
a védő indítványát. A perbeszédek elhangzása 

után a biróság Kovács Imrét kétrendbeli sajtó 
utján elkövetett osztáTyellenes izgatás és kétrend-
beli nemzetrágalmazás vétségéért háromhórtapi 
fogházra itclte. Az ítélet nem jogerős. 

Git té r-
11 il az ide 

m • • • • 

függöny 
IMI az ideális modern 

K e l m e . 

Legolcsóbb beszerzése 

Muskátli 
bolt. Kárász ucca X 


