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II paprika sáfárai

A Magyar Fűszerpaprikát Értckesitő Központi Szövetkezet közzétette igazgatósági és
felügyelő bizottsági
jelentését, üzleteredmény- és mérlegszámláját s egy kis propaganda-összeállítással „fűszerezve" a „csipősségmentes"-nek egyáltalán nem
nevezhető
kiadmányt, vádolva és védekezve lép a sokat vitatott szövetkezet a nyilvánosság elé.
A szövetkezet — minden újságolvasó észreveheti, — egy idő óta nem igazit helyre
semmit. S most, mintha csokorba akarta volna kötni az elhallgatott
helyreigazításokat,
minden megjelent cikkel, minden elhangzott
támadással polemizálva tárja a nyilvánosság
elé üzleti eredményeinek a — szerinte —
nyilvánosság elé tárható adatait.
A szövetkezet tagjainak száma az elmúlt
év alatt nagy változáson ment keresztül. A
szövetkezeti tagok száma e g y é v
alatt
h u s z s z á z a j é k k a l emelkedett s az eddigi nyolcról egy év alatt — tízre u g r o t t
f e l u tagok száma. Mint kuriózumot, nem
tudjuk elhallgatni, hogy ezt a t i z tagból álló
szövetkezetet h a t tagu igazgatóság, h á r o m
tagu felügyelő bizottság és n é g y
tagu ellenőrző bizottság kormányozza. A t i z t a gu
szövetkezet
élén
tizenhárm á n á l l n a k s valószínűleg nem is egyedül
látják el az ügyeket, mert a 2 2 . 0 0 0 pengős
alaptőke mellett több, mint kétszázezer pengőt költöttek személyi és dologi kiadásokra.
A tizenhárom tagból álló vezetőség által
Irányított tiz tagu szövetkezet
igazgatósági
jelentése abból indul ki, hogy a mult
c"vi
termésnél nagyobb termés soha ncm fordult
elő „még Nagymagyarországon
sem".
A
mai Magyarországon
kivül
tudvalevően
egyetlen kiló őrölt paprikát nem
állítottuk
elő, ez az összehasonlítás tehát — mondjuk
finoman, — félreértésre adhat alkalmat.
A
nagy mennyiség viszont lehetővé tette ez
e.xport fellendítését s az exporton elért eredmény, — mondja a jelentés — ,
várakoz á s o n f e l ü l i . Ezt a dicsekvést kellő értékérc kell leszállítanunk. Először is tudnunk
kellene, l v f t v u központi szövetkezet mit exportált k ö z v e t l e n ü l ,
tudnunk
kellene,
bogy u j p i a c o t a központi szövetkezet talált-c s a régi piacokon a központi szövetkezet tudta-e fokozni az exportot? Mert ha nem
maga a központi szövetkezet exportált, hanem csak részt vett a szegedi paprikakereskcdelem értékes, hasznos, fáradhatatlan
és
eredményes üzleti tevékenységében,
akkor
ugy gondoljuk, az export
emelkedéséről
m á s hangon és m á s szavakkal kellene beszámolni a központi szövetkezetnek. De ezenfelül nem lehet figyelmen kivül hagyni azt
sem, hogy talán s o h a o l y a n á r o n ncm
lehetett exportálni a magyar paprikát, mint
amilyen árat a belföldi fogyasztás megterhelése lehetővé tett. Amikor a
newyorki
üzletház
70 f i l l é r é r t kapta
meg
azt a paprikát, amiért a
szegedi
f o g y a s z t ó 4—5 p e n g ő t f i z e t e t t , akkor a Magyar Fűszerpaprikát Értékesítő Központi Szövetkezete ne a maga létének, vagy
tevékenységének tulajdonítsa az export emelkedését. Egyébként a központi szövetkezet
szerint „mindent el kell követnünk a termelés o l c s ó b b á és jobbátétele érdekében.
E z irányban is kiterjesztjük működésünket.'
Iíorrv n termelés olcsóbbá tételének miiven
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Politikai napilap
hatása lesz a t e r m e l ő i á r a k r a , azt nem
kell megjósolnunk. Csak nem tudjuk belátni,
hogy amikor a filléres áremelések végre bizonyos nyugalmat hoztak a termelőknek, mi
szükség van akkor a központi szövetkezetnek olyan feladatot hirdetni, amire alapszabályai módot nem adnak s ami alkalmas lehet a nagy nehezen megnyugodott termelők
izgalmának
fclkorbácsolására.
„Minőség
szempontjából a fogyasztók most „sokkal
jobban meg vannak védve", — mondja az
igazgatósági jelentés, R e m e k v é d e 1 e m !
(Bór a S z e g e d FC-nek volna ilyen védelme!) Hogy S z e g e d e n , a S z e g e d e n termelt, S z e g e d e n
kikészített
paprikáért
hatszor annyit kell fizetni, mint
u g y a n a z é r t az á r u é r t
Newyorkb a. n, azért m é g a minőségi védelmet sem
nyújtják kérkedés nélkül? A^t állítjuk azonban, hogy a paprika uijáőröltetése s a leminősített árunak ujjáőrléssel való
feljavítása
soha m é g olyan tömegben s olyan szisztematikusan nem történt, mint az elmúlt évben.
Vájjon ez az eljárás érlelte ki a fogyasztók
„minőségi védelméről" szóló
igazgatósági
megállapítást?
A Központi Szövetkezet nyilvános számadásra van kötelezve. Ennek most igy tesz
eleget, hogy bevétel cimén szerepeltet 3 0 0
ezer pengőt, — csudálatos kerekszám — a mérleg szerint a hitelezők követelese 0 0 9 . 3 7 8

pengő 8 0 fillér, — a hitelezőknek már a fillérek is pontosak —• s ehhez hasonló, minden
r é s z l e t e z é s t ő l és t á j é k o z t a t á s t ó l m e n t e s tételekkel tesz eleget a
nyilvános számadás kötelességének. S ezenkívül: pontosan számot ad arról, hogy menynyi paprikát és milyen áron vett, de azt már
ncm mondja meg, hogy milyen áron hozta
a megvett paprikát forgalomba. A számadások egyik felét feltárja, de a másik fele tekintetében tájékoztatást nem ad. S a 2 2 . 0 0 0
pengős üzletrésztőkével dolgozó szövetkezet
kamatokra és bankköltségre 1 1 0 . 0 0 0 pengőt
fordít, — nem volna-e indokolt, bogy talán
nagyobb saját tőke befektetésére érdemesítsék azt a vállalkozást,
amelyik
000
ezer pengővel t u d tartozni s melynek személyi kiadásai egyetlen évben meghaladják
az alaptőke ötszörösét.
A szegedi paprika nemcsak
árucikk,
hanem egy nagy magyar város é l e t f e l t é t e l e . A nemzeti vagyonnak eg~y része. Több
őszinteséggel, több nyíltsággal, a nyilvános
számadásnak nemcsak formájával, de lényegével kellene sáfárkodásaikról
számot adni
azoknak, akikre az államhatalom
ennek a
nemzeti kincsnek értékesitését bizta. S nekünk, szegedieknek, elsőrendű
feladatunk,
hogy a k ö z é r d e k
szempontjainak
érvényesülését
keressük a város
e
közvagyonának kezelésében.
c-
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Rassay napyhatásu beszéde
a képviselőházban
E.röskexü
kormányi,
|határozott
cselekedelekel
követeti, amelyek
érvényt szeresnek
a törvények
uralmának
— »Elég
volt a romboló
agitáció
vakmerő
suttog
ásaiból«
„A mai (helyzet (határozott
és tiszta
állásfoglalást
követel"
— „S millió
magyar
békét akar és
dolgozni
akar a
fhazáérl"
Budupest, március öü. A képviselőház szerdai ülésének eseménye ftassay Károly beszéde volt, aki nagy beszédben követelte, liogy a
kormány ©essen réget az országban folyó izgatásnak. A beszéd mély hatást keltett.
Az ülésen a választójogi vitát folytatták.
P e t r o v á c z Gyula volt az első szónok. Most
kezdődik a független tiszta parlamentül izmus.

Szerinte ncm lehel jogfosztásról beszélni, hiszen eddig nem volt igazi választójog. A túlságosan nagy többség szerinte tunyává teszi a
képviselőket, a Iláz ezért állandóan tanácskozásképtelen. Végül arról beszélt, hogv a politikai agitációt a párlgyülésekrc kell korlátozni.

Rassay beszéde
Ezután R a s s a y Károly kezdte meg beszédét.
— A legértékesebb választójogi törvény is
értéktelenné válik — mondotta —. ha nincs
erős kormánv és a törvények uralmát nem biztosítják az állami és társadalmi életben. A
megoldás kérdéseiben nem értünk egyet a kormánnyal' és' ennek' az álláspontnak parlamentáris formák között adunk kifejezést.
— A javaslat a válaszlók számát csökkenti.
A szelekciónak értelmes ala]vm kell történnie
és valamilyen célt kell szolgálnia a választópolgárság színvonalának emelése
érdekeben.
Ncm tudja elfogadni a javaslat által aíkolott
kettős választusi rendszert. Ha
pluralitást
tikárunk bevezetni, vezessük
i>e egyenesen,

őszintén,'nyíltan, dc ez a pluralitás
semmi
eredményt nem jelent. Ellenbén a kettős választási rendszernek káros következménye a
pénz nagy szerepe. A kormányzat íolhalaUiiV
zást adhat magának, hogy a kerületi beosztást
későbbi időben fogja megcsinálni. Ez is hiba.
— Dc maga az a tény — mondotta Rassay
—. hogy a titkos szavazásról szóló törvényjavaslat a Ház elé kerüli, érdeme a kormánynak, sőt a kormány ezzel nagy szolgálatot tett
az országnak. A kormány érdeme, hogv5
annyi romboló törekvéssel szentben mégis csak erősiti az alkotmányos érzést.
— Érdeme, liogy

a külföld felé Msrgvaror*
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©zug tekintélyét emelte azzal az egyszerű lénynye!. hogy akkor, amikor sokfelé az erőszak
éi a diktatúra jegyében folyuak a dolgok, Magyarország, ez az ezeréves állani, igenis az alkotmányos demokrácia alapján áll, annak elvi i alapján akarja berendezni a jövö ciciéi.
(Hefc'eslesO
Ma Magyarország tekintélyéi az a
köriilniénv. hogv ilt demokratikus
berendezkedésű állammal állunk
szemben, feltétlenül emelni fogja.
(Megujuló helyeslés.) Mert minél jobban érvényesül a brutális erőszak és a diktatúra, annál előkelőbb rangosztálya van annak a nemzetnek, amely a maga sorsát a polgári szabadságra, a demokráciára és az alkotmányosságra
épili.
Minél nagyobb a diktatúrák tombolása
körülöttünk,
annál nagyobb vonzereje van ennek az országnak az elszakított területeken élőkre,
ha azok azt látják, hogy ebben az államban a
polgári szabadság elvei szerint kormányozzák
a népet.
— Szükséges, hogv az egész közélelet átitassuk az alkotmányossághoz való ragaszkodás
érzésével. Szükséges, liogy
rendezett belső
parlamenti viszonyok legyenek, végül szükséges. hogy legyen egy céltudatos, az ország
rúdját Komolyan megfogó kormányzat. Hogyan lehetséges, hogv a magyar ifjúságnál
nyílt lélekre találjon olyan propaganda, amely
az! mondja: nem kell szabadság, szolgaság
kellés kínosan keresi köröskörül, hol találja
meg végre az egy vezért a sok jelölt közül, akinek fngcdelmcskedhetik.
— Itt van a parlamenti lielső viszonyok
kérdése.
Parlamenti belső viszonyok alalt
azt értem, hogy végre elvi alapon tagocllcnzck és a kormánypárt egymástól.
Tiszta helyzetet kell termteni.
— Érdekes tünetét láttam az elvek összezavarásának — folytatta Rassay —, amikor elolvastam I-'abinvi Tihamér volt pénzügyminiszternek a Hitelbank tegnapi ülésén mondott
beszédét. Fabinvi ebben az uj pozícióban meghajtotta zászlaját a Hitelbank előtt és megállapította óriási érdemeit. Miért ne fogadjam
"el, hogy igaz. amit Fabinyi mondott. Meggyőződésem, bogy igaz, dc ha nem volna meggyőzödésom, akkor is elfogadnám, mej-t lehetetlen,
bogy a multat rosszul
lássa az. aki a jövőre
olyan prófétailih ttcl van megáldva, mint Fabinyi. aki Péesett bejelentette: elérkezett az
idő. bogy a keresztény középosztály elfoglalja
n közgazdasági pozíciókat. Amint mondta, ugv
történt. (Derültség.)
— A harmadik, ami nélkül én a narlamentáris demokrácia működését elképzelhetetlennek
tarlom, egy
erőskezű kormánv,, amelv a törvények uralmának minden körülmények között érvényt szerez.
(Ugv van! Ugv van!) Erőskezű kormánv kell,
amely tudja, hogy mit akar, amelvnek van
bátorsága megmondani, liogvan akarja megvalósítani azt, amit akar és amelvnek van
ereje a rajta túlmenő aeitúcióval keménv kézzel szembeszállni, önök nagvobb gyűlölettel
állnak egymással szemben, mint az ellenzékkel szemben. Fz nem erős párt.
Rassay kijelentését a kormánypárton zajos
ellentmondással fogadták.
•— A jobboldaliságnak jegyében hirdetik a
felekezeti gyűlölködést, igyekeznek sárba rántani még megmaradt kevés közéleti tekintélyünket. bomlasztják az állami életben a fegyelmet. És ezt a romboló agilációt beleviszik
az iskola pad iáiba, a gyerekek közé.
F a r k a s István: Hz a legnagvobb gazsás!
R a s s a y Károly: Ezt az agilációt beviszik
a kaszárnyába, beleviszik az állami hivatalok szobáiba. A tudatlanság és a céltudatos gonoszság orgiákat ül. Elég volt abból, hogy engedjük a híreszteléseket suttogva terjeszteni
ahelyett, hogy ilt a Házban felszólalva jelentsük ki. hogy ezek vakmerő valótlanságok és a
nemzet homlosztásárn irányuló rágalmak.
— Talán az is mese, hogy a hadsereg kötelékében most már ugv akarják szembeállítani
a honvédelmi minisztert ennek a hadseregnek
a szervezetében előkelő helvét elfoglalt más
fegyénnel. mint halálos ellensége kel?, Senki

sem fog|a tagadni önök közül, hogy cz az izgatás végül már a hadsereg sorában is fellép
és ott a diszciplínát rontja. Ilyen helyzetet
nem lehet fenntartani. Nem hiszem el, liogv a
magyar politikában ilyen híresztelés zavart
tudna okozni, dc
%
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ebben a pillanatban ezt a helyzetet meg kell oldani,

! mert ez az izgatás a fegyelemnek a felbomlasztását jelenti.
— Megdöbbentő — folytatta Rassav —, amikor azt látom, hogv az ország problémáinak
megoldását nem tőlünk és az önök kormányától várják, hanem valami ismeretlen kalandortól.
— Nem is ebben van a veszedelem, hanem
abban, hogy a felelős kormányzat nem lep fel
teljes eréllyel az ilyen jelenségekkel szemben.
(Ugy van! Ugy van!) Amikor látjuk ezekrt a
jelenségeket, a miniszterelnök ur cs a kormány hallgat.
— Súlyos szemrehányást teszek a miniszterelnök urnák, hogy amikor ilyen megállapítások történnek, akkor
nem száll szembe ezekkel a megállapításokkal,
nem áll fel és nem sorolja fel az ő és elődeinek
azokat az érdemeit, amelyeket a zsidókérdés
rendezése körül szereztek. Nem mondja el az
ő és elődeinek munkáját, amikor ezer és ezer
trafikengedelyt cs italmérési engedélyt visz-

Székrekedés

ne-ncsak az emésztést zavarja, hanem a
vért is ártalmas anyagokkal szennyezi be.
Következményei: émelygés, idegesség,
lej- és derékfájás, tisztátelan arcbőr.
Ilyenkor szükséges
qgsr-VUVYV
a kitünó hashajtó :

, szavontak, amikor az egykéz intézményével a
| külkereskedelem terén, amikor az államilag
. támogatott szövetkezetek révén a kereskedelem
terén az egzisztenciák egész sorozatát telték
tönkre. Nem mondja meg, hogv a szellemi pályákon a numerus clausus életbeléptetésével
elzárták a zsidók elhelyezkedésének lehetőségét. Nem mond ja azt el. liogy éveken keresztül
az államhoz, a közülethez, a közüzemekhez, a
bírósághoz, a katonasághoz egyetlenegy zsidó
vallású állampolgárt nem vesznek fel. Ha a
miniszterelnök ur és önök azt mondják, hogy
ez mind nem elég, legyenek szívesek, mondják
meg, mit akarnak: életet elvenni, vagy vagyont elvenni.
Rassav igy folytatta ezután:
Újból szemrehányást teszek a kormánynak azért, mert türi. hogv pártjának hígjai
eszmeközösséget vállaljanak nyíltan olvan
irányzatokkal, amelv irányzatokkal a miniszterelnök ur nein vállal közösséget® hogy
tijri, hogy főispánja, tehát bizalmi embere
részlvegven olvan választási agitációban. vagy
legalább is kifejezésre juttassa érzelmi közösségét olyan jelölttel szemben, akinek programja nem lehet a miniszterelnök ur program ia.
D a r á n y i : Ut a jelentés, liogv nem irta
alá.
R a s s a v Károly: Végtelenül örülök és ezekufán megállapítom azt. hogy az az irányzat,
amely ilyen eszközökkel dolgozik, nem lehet a
miniszterelnök úrral eszmei közösségben.
—. A miniszterelnök urnák és a kormánynak
határozott és tiszta állásfoglalását .
követeli meg a mai helyzet.
Ha a miniszterelnök ur feláll és pártjában elsősorban rendet csinál majd (Nagy zaj a jobboldalon) . . . akkor meg vagyok győződve, hogy
ezekkel az eseményekkel szemben a rendőri és
igazságszolgáltatási hatóságok
munkája
is
eredményesebb lesz. Végre lássa mindenki,
liogv nemcsak ők kiáltják „Bátorság!", ban mi
mi is kiáltjuk a miniszterelnök ur fele: Bátorság miniszterelnök ur!
— Nyolcmillió magyar dolgozni akar. Békét
akar, nyugalmat akar és áldozni akar a hazáért, de tegyek ezt lehetővé. Mert ha nem Icszik lehetővé, akkor a miniszterelnök urnák ez
az egész nagv gvőri programja összeomlik.
- A miniszterelnök urnák végre választ kell
adnia — fejezte, be. nagyhatású beszédéi 11 a ss a y — vagv cselekszik a miniszterelnök ur,
vagy nem. Meg kell mondanom, hogv ha nem
tud. vagy nem akar cselekedni ezekben az
ólakban, akkor esak egvet tehet: félreáll é* le-

teszi e nemzet sorsál Magyarország kormányzójának, annak a férfiúnak kezébe, aki ezt a
nemzetet már egyszer az anarchiából ki vezet
a boldogulás útjára. (Hosszú, lelkes éljenzés
és taps.)

Az InferpellAclók
Ezután áttértek nz interpellációkra.
Az első interpellációt Czirjúk Antal mondotta el az éle6ztőkartol működéséről.
Remény-Sckneller
Lajos pénzügyminiszter
válaszolt. A két vállalat könyveit még elődöm
megvizsgáltatta. Ez az ügy még nincs elintézve é 6 cppen ezért elintézés alatt levő ügyről nem nvilatkozhatom.
Ezután Payr Hugó három
interpelláció ia
következett volna, dc a képviselő
töröltette
ezeket.
Matolcsy Mátyás a közéleti
összeférhetetlenségről interpellált. Kijelentette, hogv ^ a
statisztikai adatok szerint egy képviselőre
három és fél igazgatósági tagság jut.
A képviselők óriás' zajban a padot
csapkodva neveket követeltek, erre felolvasni kezdlo
a listát. Újból kitört a vihar.
— üam'sitásf — kiáltozták többen.
Tombolt a vihar nz egész Házban,
maid a vihar egyre inkább derültségbe fulladt. Az egész Ház nevet, amikor Peyer ezt.
kiáltja:
— Szólaljunk fel mindnyájan személyes
kérdésben!...
Peyer Károly szeméVes kérdésben szólalt
fel: A képviselő ur felszólításom ellenére nem
mondotta meg. mdvik az a két igazgatósági
tagság, amelvet betölt ök.
Matolcsy' Mátyás iratai között lapozott,
majd ezt kiáltotta: Beadványt teszek maid
le a Ház asztalára.
Peyer: Ne tegyen beadványt a Ház asztalára, hanem mondja meg, hol vagyok igazgatósági tag!
Matolcsy tovább keresett, végül is Komis
Gvula elnök vetett Veget a derültségbe fulladó
jelenetnek, felszólította Pdveit. egyelőre üljön le. amikor tisztázzák a kérdést, ismét felszólítja.
Az ülés 2 órakor ért véget.

Miniszteri intézkedések
a szélsőséges agitátorok
ellen
A belügyminiszter utasítására felfüggesztettek
egv fővárosi és egy OTI-tisztviselőt
Budapest, március 30. Széli József belügyminiszter szerdán két intézkedést tett »i szélsőséges agitáció ügvében. Egyik intézkedésével elrendelte,
hogy Budapest
gjékesfövávos
polgármestere
indítson fegyelmi
marást
IIcim
Ernő székesfővárosi mérnök ellen cs azonnal
függessze fel állásától,
mert egv hivatalos
banketten ohrtn szélsőséges
pártot
éljenzett
közbekiáltásával,
amely pártot
programjának
alkotmányellenes,
felforaató
volta miatt
előzőleg betiltottak
és
feloszlattak.
A közigazgatási
továbbképző
tanfolyam
hallgatói a belügyminisztérium rendezésében
különböző üzemeket é® intézményeket tekintettek nieg. Igv kerültek szombaton Rugarra. A tanfolyam egyik hallgatója, Heim Ernő hangosan éltette a kiránduláson az egvik
ismert szélsőséges izgatót. Viselkedésnek fültanúja volt Tuhv László belügyi
államtitkár,
aki jelentést tett az ügyről Szeli József
beU
űajiminsszternek.
A belügyminiszter intézkedésére Szendv Károly polgármester nyomban
felfüggesztette a mérnököt állásától, megindította ellene a fegyelmi eljárást. 1
A belügyminiszter második
intézkedésére
az OTI vezetősége
azonnali hatállyal
elbocsátotta állásából
Mester Károly dijviokot azért,
mert egy népgyűlésen
ethn szélsőség"s
pártot
dicsőítő közbekiáltást
tett.
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fliron Christca KKttstKl
megalakult az uj román kormány
Két parasztpárti miniszter
Bukarest, március 30. X román kormány |
Miniszterelnök: Cristea
Miron patriarcha.
szerdán délbon lemondott.
Miron
Christoa I
belügyminiszter; Caltnescu,
patriarka clnöklégével
minisztertanács
ült •
külügyminiszter: Petrevcu
Comnen, volt
össze, amelyen a kormány elhatározta le- berlini követ és külügyi államtitkár,
mondását. Christoa patriáika ezután közölte
ii gaz ságii gy mi n is z t e t •: lumandi,
a kormány lemondását az uralkodóval.
pénzügyminiszter: Caiicirov.
földművelésügyi miniszter: Jenesen.
A király ismét Christeát bizta meg
hadügyminiszter: Argeseanu
tábornok,
az u j kormány megalakításával.
közigazgatási és helyettes valásügyi
miA lemondás oka hir szerint az. hogv nézetniszter Colán aradi görögkeleti püspök,
eltérések téimdtuk a kormány tagjai
között.
közlekedésügyi miniszter:
Ohehnegeauu,
Az uj kormány megalakítására
irányuló
munkaügyi'miniszter: llalea Mihály,
tárgyalások uz esti órákban befejeződtek.
A
kereskedelmi miniszter: Coustaiitincseu.
a
királyi palotába este 7 óra előtt több politi- Nemzeti Bank volt kormánvzója.
kai személyiség érkezett. Ugy tudják, hogy
Figyelemreméltó. hogv : az ui kormánv tagezek a személyiségek lesznek
jai közül (íhelniegoanu, colt nemzeti
parasztaz u j kormány tagjai
párti miniszter, Ralea a nemzeti
parujztpárt
hivatalos lapjának
főszerkesztője.
.Névsoruk a következő:

harisnyák
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A revízió
cs o csehországi moguar kisebbség ugye
az angol alsóhoz elött
Chamberlain mfniszíerelnök válasza
igazaáyitihiiLondon március 30. Az angol alsóházban | jelenleg zavaros sérelmeket és
meg lehessen vizsgálszerdai ülésén Proctor őrnagy megkérdezte a I ságokat haladéktalanul
ni a népszövetségi alapokmány 19-ik szakasza
miniszterelnököt, bogy tokintettel az európai
alapján, vagv közölheti a miniszterelnök, hogy
megnyugtatást célzó politikájára, megfontolás
milyen módszereket javasol a sérelmek
megtárgyává teszi-e a csehországi magyar kisebbvizsgálására és orvoslására.
ség jogainak
kérdését.
Chamberlain miniszterelnök az interpelláButler külügyi államtitkár: Az angol korcióra a következeket válaszolta:
mányt érdeklik azok a kérdések, amelyek
a
kisebbségek jogait érintik, amelyekhez az an— Mint március 24-én nz alsóházban kijegol kormány is hozzájárult. Az
angol korlentettem. az angol kormány befolyását állanmány mindig hajlandó az
ilyen
kérdéseket
dóan a nemzetek közötti szerződések, vagy
megfontolás tárgyává
tenni.
egyéb olyan viszonylatok felülvizsgálása érMttbave képviselő ezután előterjesztette
a dekében használja és fogia továbbra iá használni, amely r.'szónylul.ok felülvizsgálást
kíbékeszerződések
felülvizsgálását
sürgető
invánnak. Továbbra is minden befolyását a íeterpellációját.
Az interpelláció szövege a köcsillapitas érdekében fogja .érvényesíteni akár
vetkező:
— Hajlandó-e a miniszterelnök a Népszö- a Népszövetség, akár közvetlen dipl an-íciai
erőfeszítés utján.
vetség rendkivüli közgyűlésének
összehívását
javasolni, hogy a~- európai
viszonylatokban

Mussolini beszéde
az olasz h a d e r ő r ő l
„Nevetségesek
ások as álliíások,
()áboru,
a libiai
csagatküldések
ssági
önkéntesssá
Hiim ány ok
volna"
— „Olassorsság
9 millió
gosiiani"
Rómu, március 30- AZ olasz szenátusban
szerda délután modotla el beszédét M u s s o lini.
Mussolini elsőnek a hadseregről emlékezett
meg, amelyre a szárazföldi védelem feladata
vár.
— Megjegyzem — mondotta —, hogy ezt a
védelmi szempontot nem korlátozó értelemben
használóm, mert a gyakorlatban n legjobb
vedelem a támadás. A 21—űő eves korosztályok fegyver beszól i tásakor Olaszország nyele
millió embert tud mozgósítani, ha pedig a 18
—19—2U-as korosztályokat is hozzászámítjuk'!

Őogy as
afrikai
és a
sganyolormeagyöngiíetiek
embert
tud mos-

wmmm
Olaszország hadserege és hadianyaggyártása
gyors lefolyású háborúra vau beállítva.
— Olaszországot nem fnyegeti a politikai és
katonai vezetés megosztottságából előálló veszély, a háborút a király rendeletéből egycllrrt
egv ember fogja vezetni, még pedig az, aki
önökhöz ma szól, ha ez a sulvos feladat a
végzet akaratából még egyszer reá liárul.
Mussolini ezután a tengerészeti haderőtől
beszélt.
— 1940—41-ben Olaszországnak nyolc sorhajóraja lesz — mondotta — összesen 240 ezer
tonna térfogattal. Olaszországnak van a világon a leghatalmasabb
tcngcralattjáróhada.
Annyira megelőztük ebben a többi nemzetet,
hogy igen nehéz lesz. talán lehetetlen is les?
elcrni bennünket. Raktárainkban annyi kőolajjal rendelkezünk, amely hosszú időre biztosítja a tengerészet zavartalan működését. Az
olasz légi haderő világviszonylatban az első
közé emelkedett.
— Meggyőződésem — fejezte bc beszédét —,
hogy legyen bárki, aki hazánk jogaihoz és érdekeihez merészel nyúlni, a szárazföldön, tengeren és levegőben fegyverben álló nép eltökélt
válaszával találná magát szemben. Elutasítjuk az illúziókat és álomképeket és azért hagytuk el azt a rövidáru kereskedést, amelv áruit
Genfben árusítja. A hadifelkészilllség az. amf
a mai népeknél számit. A nvi felkészültségünk
az első vonalbeli. Ez a felkészültség Olaszországban sohasem 3 olt oly mély, oly általános
rs izzó. mint ma.
Az olasz képviselőház este közfelkiáltással
törvényt szavazott meg, amely megteremtette
a .birodalom első tábornagyának
rangfokozatát.
A birodalom első tábornagyai:
III. Vik'or
Emánuel cs Mussolini leltek.

Hindy Zoltán összeférhetetlen
Budapest, március 30. llindu Zoltán kormánypárti képviselőnek önmaga
ellen
tett
összeférhetetlenségi
bejelentése
ügyében
a
képviselőház
összeférhetetlenségi
bizottsága
érdekes Ítéletet hozott. Hindy, a M A B I igazgatói állása miatt tett
összeférhetetlenségi
bejelentést.
A bizottság egyhangúlag
kimondta,
hogy
fennforog az összeférhetetlenség
esete. A bizottság felhívja Hindyt, bogy a, képviselőházban történt bejelentés után számított mtole
napon belül szüntesse meg az
összeférhetetlenséget.
Hindy csak legutóbb kapott rendkívül heves és éles harc után kormánypárti programmal mandátumot. Kőszegen a keresztény-parii
Kovács Imrével szemben. A
keresztcuvpárfc
megpeticionálta
a rendkívül cles Imre után
csak néhánv szótöbbséggel megszerzett mandátumot. Mivel ü i n d v
mandátuma
petíció
aljút áll. kormánypárti körökben elterjedt birok szerint Hindu előreláthatóan
mandátumáról fog lemondani.
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BELVÁROSI MOZI
Ma és mindennap!
A reprezentáns magyar film!

Jtz

iiioU

Spillmann világhírű regényének

filmváltozata

dr. Czapik Gyula és v. Somogyvári

átírásában.

Főszereplők: Fedák, Harsány!, Gárday,

Sulyok

Mária, Toronyi, Lehot-d, Makláry, stb.
KORZÖ MOZI

akkor cz a szám 9 millióra emelkedik. Ez már
magában is mutatja, mennyire nevetségesek
egves Alpokon túli köröknek azok az állításai,
hogy a kelctafrikai háború, a libiai csapatMildésok, valamint a 'spanyolországi önkéntes
szállítmányok meggyöngítettek volna. Épp ellenkezőleg, rendkívüli mértékben megerősített
bennünket nz a körül mén v, hogy egy győzelm e s e n megvívott háború tapasztalataival rendelkezünk.
Olaszországot nem fenyegeti a politikai és
folytatta : _ ezekben 580 ezer katonai fegyelem j
alr.tt álló munkás dolgozik. Ki jelentette," hogy í

ö r ö k

Ma nigy premier!

T0MR1S
J. Deval világhírű színmüvének filmváltozata,
a Warner Bross világattrakciója, a főszerepekben CHARLES BOYER és CL UWETTE

COL-

BERT, partnerek: Basil Ratborne, Anita Louise,
M. Cooper.

a
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„14 éves korom óta dolgozom,
de még nem lehet pihenni" —
m o n d j a a kitüntetett 82 éves kereskedelmi alkalmazott
(A

Délmagyarország

munkatársától.)

Az

Ipar-

ügyi miniszter a mult héten három ipari és három kereskedelmi alkalmazottat tüntetett ki Szegedről abból az alkalomból, hogy 25 évet meghaladó időt töltöttek ugyanannál a munkaadónál.
A három kereskedelmi alkalmazott:
Annabring
Antal 36 éve van a Wagner Testvérek cégnél,
Ponevdls János 26 éve és Ke ny Sándor 32 éve
a Bruckner Testvérek cégnél. Az ipari alkalmazottak: Krizsán István 34 éve dolgozik a Szegcdi Kenderfonógyárnál, Csókáit Pál 38 éve lakatossegéd a Barna Endre cégnél, 42 éve dolgozik a lakatos szakmában, Zsurkdn József 38 éve
kazánfűtő és végül van egy dorozsmai kitüntetett:
Cs. Szabó Mihály kubikos, aki 42 éve áll ugyanazon munkaadó szolgálatában.
A kitüntetetlek között a legöregebb a 82 éves
Por.eváts János, hatvannyolc éve működik a szakmájában. öntudatos, egyenes tartású fejét megfehérítette az idő.
I
I
—

Tizennégy

éves korom

óta

dolgozom

—

mondja eltűnődve. A nagybátyám vaskereskedésében kezdtem pályámat a Felvidéken, ahol mindenütt megfordultam a nagyobb városokban. Az
árviz utáni évben kerültem Szegedre. A viz csalt
ide... Kiváncíi ágból jöttem és Ittmaradtam. Majd
minden szegedi vaskereskedésben dolgoztam, Ottovay, Kétay, Máver, Weisz József voltak a munkaadóim, régen megszűnt valamennyi üzlet. Huszonhat év óta vagyok a Bruckuer-cégnél, ahol
szintén mint kiszolgáló segéd kezdtem, de a háború alatt sokáig voltam üzletvezetője is a cégnek.
t
'
' •
Poncváts Jánosról nagy tisztelettel beszélnek
az alkalmazottak, elmondják, hogy »Pone bácsimindig józan életű ember volt, mértéket tartott
mindenben.
!
Arra a kérdésre, hogy szeret-e még dolgozni,
ezt mondja:
— Sze.einék a pult mögé állni újra és a vevőket kiszolgálni, sajnos azonban tiz évvel ezelőtt
eltört a lábam és azóta az irodában könyvelek.
Nem mondom, jólesne már a pihenés, a nyugalom, de még nem lehet. Ezt nem engedheti meg
magának egy 82 éves kercskedősegéd.
Hozzá képest fiatalember Krizsán István, mindössze 67 éve', 34 éve dolgozik a Szegedi Kenderfonógyárban. Egészséges, fürge járású ember. A
kcnde.-törő gépnél dolgozik, amely nagy ügyes:éget és jó szemet kiván, de a legnagyobb elővigyázatosság mel'ett is könnyen érheti a munkást
baleset, az ő kezét is már kétszer elkapta a gép.
Mutatja forradásos munkáskezeit. A munkavezető dicséri:
— Még mindig felveszi a fiatalokkal a versenyt...
Krizsán István elhárító mozdulatot tesz a kezével :
— Ncm ugy megy már a munka, mint azelőtt.
Most már egy év többet tesz ki, mint azelőtt három. Friss

levegőn,

a Szabadban szeretnék

dol-

gozni, nincs annál szebb, csak ennivaló legyen.
Én is voltam mezei munkás. Amikor jólaktam, ugy
játszottam nz ásóval-kapával, mint
a bárány.
Egész életemben dolgoztam, megszoktam a mun-

Esőkabátok
női

és

fé r 1 i

WIMMPflSSING
gyártmány

n a g y . választékban
viszon és erep de
chine minőségben a

LINOLEUMIPÜRBAN
Kárász ucca G. sz.

kát. Tizenegy éves koromban árván maradtam
és egy bánáti gazdaságba szegődtem. Lovakat hajtottam, fogtam az eke szarvát, kapáltam, mindent
végeztem, amit csak rámbiztak. Nincs is ennél
szebb... Megint csak ezt választanám, ha újra
kezdhetném az életemet. Csak enni adjanak mindennap...

Egy évi bujkálás után
visszatért Szegedre a
tolvaj pincérnő,
betöri szállásadójához, a deieklivek elfogták

(A Délmagyarország
munkatársától.)
A
szegedi rendőrség elfogta Szabó
Margit 22
osztendőe szegedi pincérleányt, akit
lopás
miatt a mult év Ő6ze óta köröz a rendőrség.
Szabó Margit a Topolya-sor 3. szám alatt lakott és i t t két családhoz is besurrant, lopásokat követett el. maid megszökött.
Szabó
Margit hosszas: bujkálás után szerdán visszaérkezett Szegedre és vakmerően ugyanabban
a házban szállt meg — a Topolya-sor 3. alatt
—, ahol a lopásokat elkövette. Régi háziaszszonya nem tartózkodott otthon, tudta azonban. bogv hol tartja a. kulcsot, bemont a lakásba, majd a házmestertől
bejelentőlapot
kért és bejelentette magát.
Természetesen nvomban detektívek mentek
ki a lakásba és elfogtál© Szabó Margitot. Kiderült, hogv visszatérése után áz volt az első
dolga, bogv feltörje a háziasszony
szekrényét
és onnan 10 pfilgőt ellopjon. A
rendőrségen
elmondotta, bogy Dorozsmán volt alkalmazásban, de ott is lopásokat követett el két fiatalember és a vendéglős sérelmére. Szabó
Margitot a rendőrség sorozatos lopások miatt
letartóztatta é,s átadta az ügyészségnek.

—oOo—
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Négy hónapi fogházra
Ítéltek nemzetgyalázás
miatt egy földmivest
. 7A Délmagyarország
munkatársától.)
Kovács István 26 esztendős gilvánfai lakos elled
az ügyészség kétrendbeli
nemzetgyalázás
miatt adott ki vádiratot. Kovács a mult év
decemberében az egyik nagylaki
kocsmában
iddogált barátai körében ós akkor olyan kijelentést tett,, hogy „a magyarok smucigok",
majd a következőket mondotta-' „Ha arra kerülne a sor. hogy háború lenne, akkor nem iá
vagyok magyar, az oláhoknak csak ennyit
mondanék: rokon". Később megtoldotta még
azzal, „hogyha bejönnének a románok, akkor
nem lenne többe Magyarország, csak Rominia".
Kovács Istvánt szerdán vonta felelőssegra
a szegedi törvényszék Molnár-tanácsa. A 6Zemélyj adatok felvételénél kiderült, liogv a j«S
magyar nevü Kovács István csak törve beszéli a maityar nyelvet, pedig származását, tekintve magyar ember. A p j a Kovács János,
anyja Misányi Ilona. Az elnöknek nrra a kérdésére, hogv milyen anyanyelvű, kijelentette,
hogy anyanyelve tót.
Áz ellene emelt vádra vonatkozólag
azt
adta elő, bogv a terhére rótt
kifejezéseket
nem használta, ellenségei eszelték ki ellene
az egészet bosszúból. A birÓ6ág több tanút
hallgatott ki, akik egybehangzóan azt vallották. hogv Kovács István a vádiratban foglalt
kijelentéseket megtette.
Az első
alkalommal
kissé ittas volt, másodszor azonban már nem
is volt ittas, mégis megismételte
az előző
napi gvalázkodó kifejezéseket.
A biróság dr. Regdon József ügvéez vádbeszéde után bűnösnek mondotta ki Kovács Istvánt és né<;(yhónapi fogházra és
eayes'tendeí
politikai iogresztésre
itélte. Ax itélet ellen a
vádlott és védője fellebbezést jelentett be a
táblához.

Elsfrenüii hdrpliosmunHáH

Sxeávesinél,

Szent Mihály ucca 1. Fodor ucca sarok.
Telefon 15-56.
Nagy
raktár.

Nagyarányú propagandát
indít Szeged
Éjszakai hajsza
az április 29-én meg- egy elmebeteg szakácsnő
nyíló Budapesti
után
Nemzetközi Vásáron
(A Délmagyarország
munkatársától.)
KelSzeged évek óta mind erösebben kapcsolódik
bele Budapest legnagyobb gazdasági e-eményébe,

lemetlen kaland játszódott lo tegnap
csta
eg.y szegcdi kereskedő lakásán. A kereskedőcsaládnál szolgált Kocsó Julianna 50 esztena Budapesti Nemze'közl Vá diba. Mint értesülünk,
dős orosházi születésű szakácsnő. Kocsó Juebben az évben folynak a tárgyalások, hogy Sze
liannán esto hirtelen az elmebaj tünetei jeged gyáripara mellett a szegcdi kisiparosság,
a
néptparok és a szegedi iparművészek is minél lentkeztek. Felkapott egv konyhakést és vérnagyobb számban álljanak ki erre a piacra, amely benforgó szemekkel kiáltozta, hoev mindenegyedüli alkalmat jelent arra, hogy az ipari ter- kit legyilkol, akit a közelben ér. A szakácsnő
rohanni, kezdett,, maid a kést eldobta és elmelők személyes kapcsolatot teremtsenek a marohant. Nvomban értesítették a rendőrséget,
gyar áru iránt érdeklődő külföldi vevőkkel.
ahonnan kerékpáros rendőröket és detektiveAz április 29-én megnyíló Budapesti Nemzet- ket küldtek széjjel a városba a szerencsétlen
közt Vásár vezetősége súlyt helyez arra is, hogy teremtés elfogatására.
a vásárra érkező évente mintegy 20.000 külföldi
Többen látták Kocsó Juliannái, amint # a
íigye'mét fe'hivja a magyar Alföld egyetemi vá- telne tő felé rohant. Arrafelé keresték egész
rosának szépségeire és
nemzetközi viszonyt it- éjjel, de eredménytelenül, az elmebeteg aszban is páratlan érdekeaégü
ku'turális és idegenszonynak nyoma veszett, Félő volt, liogv vaforgalmi
eseményeire.
lamit elkövet valahol. Hajnalidé azután sikerült kézrekeriténi egy rendőrnek. Az egyik keTárgyalások indultak meg annak érdekében,
rékpáros rendőr a külső Kálvária-soron meghogy Szeged szabadiéri játékai, a Szegedi Ipari
pillantotta az elmebeteg szakácsnőt, aki fáVásár és Szeged idegenjorgalmí
hivatala együttes
propagandaobjektumot állítson a budapesti vásár radtan ődöngött az uton. A rendőr megközemintegy 800.000 ember által látogatottt főterére. lítette. maid bekisérto a központi ügyeletre.
Hatalmas, beszéde- meghívó lesz cz a reklámosz- A rendőrségen a szerencsétlen nőt ismét elida1a a roham, egyre azt kiáltozta, bogv minlop, amelynek segiiségével a Budapesti Nemzetközi
denkit legyilkol. Dr. Acs Sándor tisztiovvos
Várni on megforduló százezrek között az ott meg- a zárkában megvizsgálta és megállapította,
je'cnő mintegy 70.000 vidéki és 20.000 külföldi hogy Kocsó Julianna ön- és közveszélyes ellátogatót is felhívja: kei essék jel a Szegedi Ipari
mebeteg. akin hirtelen tört ki a betegség. A
Vásárt és látogassák julius 23. és augusztus 15. rendőrség intézkedésére a mentők a szakácsközött a Szegedi Sz rbadtíri
Játékokat.
nőt az elmegyógyintézetbe szállították.
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A törvényhatósági kisgyűlés
szerdai ülése
(A Déhnafhiar'orszáa munkatársától.)
Szerdán dclután ülést tartott dr. Pálfy
József
polgármester elnökletével a törvényhatósági
kisgyűlés gvönge érdeklődés
mellett
A
hivatalnok-tagokon kivül mindössze nvolc kisgyülési tag vett részt az ülésen.
A tátgysorozat egyik érdekesebb pontja az
ftz ajánlat volt, amelvet a Kőbányai Polgári
Serfőző tett a városnak. A vállalat bérbe kérte a Zsótér-há- Széchenyi-téri frontjának több
üzlethelyiségét, amelyekben vendéglőt
kiván
berendezni és amelynek bére fejében évi 2800
pengő bért ajánlott fel. A kisgyűlés felhatalmazta a polgármestert n, szerződés megkötésérc. miután ezen a helyen állnak meg a vidéki autóbuszok és ebben. a z épületben van az
idegenforgalmi hivatal is.
A kisgvülés ezután apró-cseprő
Jcözszállitási ügyeket tárgyalt, majd köztérhasználati
kérelmek következtek. Ezután illetőségi ügyeket tárgyaltak. Schicarz Ede, a szegedi izraelita hitközség kántoia kérte a. községi kötelékbe való felvételének kilátásba helyezését.
A
polgármester javasolta a kérelem teljesítését,
miután Schwarz Ede a törvényben
előirt
öszszes felte feleknek
megfelel. A rendőrség igazolása szerint politikailag megbizható, a rendőrség által kiállított lakhatási engedéllyel ren-

delkezik, nvugdijas állása van, fizetése biztosítja megélhetését, 1899 óta lakik
Szegeden
és 38 év óta állandóan adót fizet.
A kisgyűlés hozzászólás nélkül, egyhangúlag kilátásba helyezte a községi kötelékbe való
felvételét és 100 pengő felvételi dij megfizetésére kötelezte.
A szegedi görögkatolikus egyházközség lelkészig hivatala 1000 peixgő segélyt kért, Az
egyházközség jelenleg a várostól kap lakást
lelkészi hivatala számára. Az
egyházközség
házat vásárolt és igy feleslegessé válik az ing.venlakás. A polgármester nem javasolta
a
kerelem teljesítését, mert a lakbérmegtakaritás
ós a segély közti különbözetre nincs fedezet.
Bakó László méltányossági okok m i a t t a
kérelem
teljesítését
javasolta. Elmondotta,
hogv az egyházközség házat vásárolt, mert
nem számitott arra. hogy a. belügyminiszter
törli_ a költségvetésből az egyházközség segélyezésére szánt összeget.
A
polgármester fenntartotta
javaslatát,
mért fedezet nélkül nem adhat a város segélyt.
A kiégyülós a polgármester
javaslatát fogadta el.
Több betegszabadság iránti kérelem letárgyalása után a kisgyűlés öt
órakor véget
ért.

Revolverrel rálőtt
kegyetlen apjára a
17 éves fiu
Egy évi fogházra iléllék
7.4 Délmagyarország
munkatársától.)
A
m u l t év november 19-én hajnalban Felgőpusztaszer községben ertet 17 éve8
fju
gyilkossági
kísérletet
követett
el édesapja
ellen. Az apa
a hajnali óiákban felkelt, hogv a kisteleki
vásárra menjen. A konyhában, gyufát gyújtott és a fiu a szoba ajtajában lesbon állva a
fellobbanó gyufafénynél
rálőtt
édesapjára.
akinek azonban töak a kezét találta el és isv
életveszélyesen nem eebesitetto meg. A
fitt
a csendőrök előtt bevallotta, hogy meg
akarta
ölni apját. Elmondotta, hogv nyolcan vannak
testvérek, apjuk
kegyetlenül
bánt
velők,
éhezteti őket anyjukkal együtt. A gyerekeket
egyre-másra elzavarja a háztól, legutóbb például őt zavarta, el, hogv ne kelljen neki enni
adni. Minden pénzét egv nőnek hordja, akivel hosszú idők óta barátságot tart fenn. A!
nő kedvéért képes családját is mellőzni
ra
üldözni. Emiatt elhatározta, hogv végez apjával.
A szegedi törvényszék HabermannJí&nácsS,
mint fiatalkorúak bírósága most tárgyalta a
fiatalkorú legény ügyét. A biróság zárt ajtók mögött tárgyalta az ügyet és szándékos
emberölés kísérlete miatt
egyesztendei fogházra itélte a fiatalkorút. Az itélet jogerős.

Dobrowen
április 8

-— A 3-as huszárok emlékműi é. Szerdán délelöli H e r m a i i n Miksa nyugalmazott
huízára lezredes a tényleges és tartalékos huszártisztek küldöttségéi vezette dr.
Pálfy
József polgármesterhez, akinek
bejelentene,
hogy a volt 3-as huszárok művészi emlékművel kivannak felállítani a tábla épület előtt
levő park tükörbe. Az emlékmű szoboralak iának elkészítésére felkérték T á p a i
Antal
szobrászművész!. A szobor költségeit a volt
hármas huszárok adják össze, a várostól esak
a talapzat Cikészil le lését kérik. A polgármester ki jelenlétié, hogy a bejelentést örömmel
©eszi tudomásul és igyekezni fog fedezetet
teremteni a városra háruló költségekre.

-— Az epekövek, az id(>siill epehólyaggyulIadás és a hurutos sárgaság kezelésében reggelenként éhgyomorra egv-egy pohár természetes „Ferenc József' keserűvíz, kevés forróvizzel keverve és kortyonként bevéve, gyakran
rendkivül hatásos. Kérdezze meg orvosát.

fhOACUtof*r/wj
a,

— Dr. Biedl Samu emlékezete. A községkertilet i elnökök ülése, a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája és a Pesti Izraelita Hitközség dr. Biedl Samu emlékére csütörtökön
déli fél I órakor Budapesten, a Dohánv-uceai
Fősök Templomában gyászistentiszteletet, rendez, amelyen országos keretben kívánja leróni kegyeletét a magvar zsidóság nagynevű
vezérférfiáuak emléke iránt. Az emlékbeszódet
dr. Kecskeméti
Ármin makói főrabbi, egyetemi magántanár mondja. A szegedi
Dolgozó
Nők csoportra március 31-én este fél 7 órakor
adózik dr. Biedl Samu cinlékének, a gyűlésen
dr. Lőw Lipót né mond emlékbeszédet.
— Munkásgvüíések. A szegedi festőipari
munkások csütörtökön este fél 6 órai kezdettel nz Épitőnm'nkásotthonbán (Fodor-U. 10.)
szakértekozletet tartanak, melyen a bérmegállapitó bizottság határozatát
Széli
Mihály
szövetségi titkár ismerteti. — A Magyarországi Famunkások Országos
Szövetségének
szegedi csoportja csütörtökön este 6 órai kezdettel a Munkásotthonban (Hétvezér-u.
9.)
tisztujitó közgyűlést, tart, melyen a szakma
gazdasági helyzetét Lájer Dezső titkár ismerteti
-- ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudomány-,
egyetem Barátainak Egyesülete ma, csütörtökön
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart. Előad dr. S i k Sándor
egyetemi tanár ..Kölcsey" (Halálának századik évfordulójára) cimmel.
Stautfer dobozos Rocliefortof kérjen!

IV. PROHÁSZKA 0.-U.8. VI.TEREZ-KRT. 8.

GYÁR BUDAPEST. XI. LEHKE-UT 117.
— Eljegyzés. K n i 11 e 1 Klára és dr. B r c i c h a
Béla fogorvos jegyesek. (Minden külön értesítés
helyett.)
— Megérkeztek Blau Ignátz céghez a legújabb
tavaszi női és térti ruhák és felöltők. Kelemea u. 5.
Kávépörkölés naponta reggel 7—9-ig Kocsisnál.
— Elegáns kosztüm, köpeny Kelemennél, Fcke(esas-ucea 17.

Természettudományi előadások az egyetemen. Az Egyetem Barátai Egyesülete természettudományi szakosztálya szerdán tartotta heti e'.ő,
adói szakülését nagy érdeklődés mellett. K > cl\ e s Miklós főiskolai tanár, üléselnök megnyitó
szavai után dr. S t i l l c r Jolán egyetemi tanársegéd tartotta meg beszámolóját tanulmányútjáról.
Az előadó a Tudományős Akadémia támogatásával három hónapot töltött különböző németországi bfologiai cs közegészségügyi intézetekben. Kiemelte a helgolandi tcngcrbiologiai intézetet, illetőleg annak madárvártáját. Az előadását számos
vetitclt képpel tette szemléltetővé. A következd
előadó ifj. dr. S z a b ó Zoltán a műszaki gáz védelem eszközeiről szóló tanulmányát ismerteit'},
A kémiának a harcászatban nemcsak támadó, banem védekező szerepe is van és pedig a gáztámadások megsemmisítése, illetőleg csökkentése tekintetében. Mindezekkel kapcsolatban vetített képek*
kisérctében ismertette -a rendelkezésre álló eszközöket cs azok használatát.
— A SZEGEDI PIAC ARAI. A tegnapi hetipiacra felhajtottak 38 borjut, 84 hizott sertést, 013
sovány sertést, 1' juhot. 30 bárányt. Az árak a következőképen alakultak: Jószág, borjú 85—99,
hizott sertés 83—92, juh 62. bárány 68—70, évea
sovány sertés 60—70, féléves 33—10, választási malac párja 30—33. Hus. Marhahús I. r. 1.60—<
1.80, II. rendii 1.50—1.70, III.
rendű 1.20-©
160, borjúcomb 2.40-2.80, eleje 1.60—2.60, pörköltnek 1.60—1.80, sertéskaraj 1.80—200, comb 160180, oldalas 1 40-1.50, zsirszalonna 150-1.60,
háj 1.60—1.70, zsir 1.60—180. Baromfi: csirke párja 2.80—5.50. kilója 1.50-1.70, tyúk párja 3.10—.
5.50, kilója 95—1.05, sovány kacsa párja 3.60 —
5.50, hizott 95—1.05, sovány kacsa párja 3.60—5.50,
hizott kilója 1.30—1.10, sovány lud párja 7.00 13, hizott kilója 1.30—1.45, tojás kilója 90—1.10.
Gyümölcs: Alma nemes fajta kilója 1.20— 2.00, közönséges 60—1.00, dió 70—90, citrom 6—10, narancs
70—1.10. Zöldség: bürgonya nvári rózsa 6 -S, Ős/l
rózsa 5—7, Ella 4-6, Gülbaba 6-8, oltott 6-8,
takarmány iák való 3—5, vöröshagyma kilója 8—•
16, fokhagyma kilója 4—12, petrezselyem kilója
10—70 fillér, sárgarépa 10—2 i, zeller darabja 4—<
14, kelkáposzta kilója 35—45, téli karaláb 25—«
35, tormp 30—60, spenót 8—11, sóska 10-60, fűzés
rcs paprika 1—2.60. Gabona: buza mázsája 19 80-*
20.10, rozs 18.00-18.20, árpa 14.50-15, zab 15-<
15.50, szemes .tengeri 12—12.10. Takarmány: réti
széna 3—3.00, lucerna 5.50—G.50, alomszalma 1 80 -i
200, tengeriszár kévéje 5—C fillér, tnkarmánvré*
pa 1.10-1.20.
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A Mríeorologiai Intézet jelenti e:-tc
10 órakor. I d ő j ó s l s t : Élénk északnyugati paél, helvenkint, főként keleten tn»!g eső, nyugaton a felhőzet csökkenése, a höuiérséklet nyugaton unu
változik, keleten rmelkcdik.
—oO®—
_ Az úllunii gimnázium Bódogli János-üiioepélye. A szegedi állami Baross Gábor-gimí á z i u m Bódogh János Gvoreirókörc névadöi á u J i és ac iutfeot volt gvorsirólanárának 20
évee fordulója, alkalmából április 3-án. vasárnap,' délután 5 órakor oz intézet, tornatorniébtn diszgvülóst tart. A svorsirókör munkájáról beszámol Birseid István ifjúsági elnök. uépdalokat eldad uz intézet
énekkara,
vezényel Weller Károlv. a gyorsírókor pénztári ós könyvtári ügyviteléről beszámol Dallos
András, szaval Magivar Zoltán, csellón játszik Kolozs Jenő. zongorán kiséri Bolgár Károlv. végül Hirsehl István, Incze Miklós. Hámorv Jenő és Szekeres István tanulók gyorsirási gyakorlati bemutatót tartanak, zárószavakat mourl dr. Firbás Oszkár igazgató.
_ Dorozsmait elfogtak két veszedelmes ke.ékpái tolvajt. A dorozsmai csendőrség hoszszas nyomozás u t á n elfogott és a szegedi
ügyészségnél átadott szerdán két veszedelmes
kerékpártolvajt: K o n k o l y Jánost és R á c z
Ferencet. A csetidörségi nyomozás megállapítása szerint a kél ember a környékben követelt
>1 bosszú időn keresztül kwékpárlopásokat. A
rsendurség az elmúlt napokban gvanuba fogta
két embert és sikerült ellenük bizonyítékot
js találni. Nincs kizárva, hogv Konkoly és
Uácz Szegeden is követett el kej ékpárlopásol.at, a nyomozást ebben az irányban most a
szegedi rendőrség folytatja.
— Vasárnap megalakul a Dankö Pista-Társaság. Az Országos Dankó Pista-Társaság április 3-án, vasárnap délelőtt 11 órakor alakuló
közgyűlést tart a felsővárosi kultúrházban. A
közgvüléff után a tisztikar a tagokkal kivonul
a belvárosi temetőbe, ahol Dankó Pista siria elölt tiszteleg. A temetői ünnepség fél 1
órakor kezdődik a Hiszekeggyel, amelyet dr.
Horváth József karnagy vezényletével a Visszhang Dalkör ad elő, dr. I-ugosi Döme beszédet
mond Dankó Pista halálának 35. évfordulója
alkalmából, m a i d
Boldizsár Kálmán és cigányzenekara Dankó-nőtákftt m u z s i k á l
Dr.
Némedv Gvula ünneni ódáját szaval ia el.
_ MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
«f Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács,
1 vasesztergályos, 1 géplakatos, t órás, 1 nié^-!eg1 ikatos. 2 facsztergályos. 4 bognár, 3 bognár, 3
kádár, 2 kosárfonó, 2 kötélgyártó, 10 cipész. 2 papucsos. 3 hölevfodrász, 1 szabó. 1 tüszérkereskedfisegéd. 3 nőtlen gazdisáei mindenes. 1 kocsis, 3
kifuló, 1 nős tehenész. Nők: 5 elpőtüzönő és ragasztónk. 2 hölgvfodrásznö vidéken, 3 hortfolónő,
2 szőnvegszövőnő. 2 kifutóleánv. 2 varróleánv, 1
iHrtrnii kiszolvá'ónő. Hadigondozottak
részérc
fenntartott pinnkahclvak: 1 molnár. 3 téclaffvári
és fűrésztelep] munkás. 2 cinőtüzönö. 4 konnasztóa.ő. Foglalkozást keresnek: 1 könwelőnő. «én- és
gyorsirónők. kiszolgálóoök, kereskedősegédet. 1
szobainas, 1 lovász.

PDRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.
l U U D . CHKONICI t l KIM UCCA SABOK

H ú s v é t —.18.
r a—.00,
Csokoládé bárány

-.08, -.78,
Csokoládé frakkos nyul
-.21,
Csokoládé sonka
Csokoládé álló nyul fényes fémpapirral
bevonva
—.1*8,
nyulfogut fényes
fényes fém papiéCsokoládé nyulfogut
ban
—.78,
• Csokoládé zenek irt nyul
—58, —.28,
Ellusvéli képeslap 12 drb v. 7 drb
I Húsvéti képes üdvözlet borítékkal ü drb
5 Válla csirke fi drl>. v. 3 drb
E Csokoládé margaréta boubonicr
• Csokoládé noccr baba 19 cm
• Csokoládé tojás fénves fémpapirral, szalaggal és virággal diszilvc:
íj cm
l
•>
7
8
ár 7 drb -.24
-.09
—18
—.21
rsokolá'lé s/ivboubonier
Csokoládé ülő nyul fényes fémpapirral
bevonva
—.98,
Csokoládé karakter baba 20 em
HúsvétI kosár nyúllal és tojással diszilvc
HuiVgli ostyakosár diszilvc

—.00
—.09
-.10
-.18

—.21
-.21

-24
—.21
—.21
—.38
— 38
11
-58
—.08
-88
—.88
—.9,8
—.98
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Női és férfi tavaszi kabátok, férfi öltönyök,
gyermekruhák legolcsóbban Ördög ruhaáruház,
Mérték utáni szabóság.

Városi jóléli utalványok. Unió ós Nemzeti Takarékosság k ö n v v ö c s k e ™ fi h i r i hitel

. — -A Fábián Belát ért jogosulatlan és súlyos
támadással szemben a hírlapíró nem lépte tul
a jogos bírálat határait." (A tábla is felmentő
ítéletet hozott a városházi támadás sajtóperé'
ben.) Emlékezetes az az inzultus, mely a m u l l
évi aíjlibolscvisla nagygyűlés alkalmából játszódott lc a városházán. Az antibolssvisla nagygyűlésen vendégként megjelent dr. F á b i á n
Béla országgyűlési képviselő, akit durván megtámadtak. A „Hétfői Rendkívüli Újság' 1 a "támadásról irt tudósításában botránynak és példátlan eljárásnak minősítette azt, bogv Fehér
István és két társa orvul
megtámadták
Fábiánt. Fehér a tudósításban foglaltak miatt
feljelentést aduit bc L i g e t i Jenő. a „Hétfői
Rendkívüli Újság" szerkesztőin ellen,
utóbb
azután felielentését csak az „orvtámadás" kifejezésre korlátozta. A törvényszék elrendelte
a valódiság bizonyítását közérdek
megóvása
cimén és a lefolytatott bizonyítás után Ligeti
Jenőt felmentette. A főmagánvádló fellebbezése folytán az Ítélőtábla C u r r y-tanácsa most
tartotta meg a tárgyalást, dr. B a r t a Dezső
védőbeszéde bon kérte a felmentés helybenhagyását. A perbeszédek után a tábla rövid tanácskozás után az tlsőbirósági ítéletet helybenhagyta annak indokai alatrián és azért is,
mert a Fábián Bélát jogosulatlan. váratlan és
súlyos támadással szentben a cikk kife«ezései
nem haladták tul a iogos birúlat halárait. Az
ítélet ellen a főmagánvádló képviselője semmiségi panaszt jelenlett be.
«

—oOo—

M A K Ó ,„b 31>
Vakmerő éjszaki)! lókötések a román határon.
Szerdára virradó éjszak© a trianoni román határ
mentén fekvő Kiszombor községben
ismeretlen
tettesek vakmerő sorozatos lókötésekét hajtottuk
végre. Az első hir a vakmerő tolvajlásról éjféltájban jutott a hatóságok tudomására. M a t u Sk a János kiszoinbori gazda sietett elsőnek a
esen'"*rségre. majd a. községházára s jelentette,
ho"
• istállóból két lovát ellopták. A községben
a li
>z éjszakai idö dacára futótűzként terjedt s
percek alatt kiderüli az is, hogy ncm egv esetről,
hanem sorozatosan elkövetett vakmerő lókötésről
van szó. Egymásután jelentkeztek a kétségbeesett
gazdák, akik istállójukban egyformán konstatálták állataik elkötését. A község egvik föuceáján
a porgányi uton öt egymáshoz közelfekvö gazdaházból kötöttek el, valószínűleg ugyancsak a tettesek 2—2 lovat. A megindult nyomozás kétségtelenül megállapította, hogy a lókötök többen voltak s teljesen azonos módszerrel, a házőrző kutyákat valamilyen kábító csalétekkel V.lnémitva
dolgoztak. Az is vilószinünek lálszik. hogy az elkötött lovakat együtt, a helyszíntől alig 3 kilométerre vonuló trianoni román haláron át, megszállt
területre csempészték, vagy hajtották át. A vakmerő sorozatos lókötésck ügyében a csendőrség
és a határőrség együttesen folytatja i nyomozást.
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek:
Dr. Kosztaleczkv Ede Nagy Irén Piroskával. Elhalt özv. Szabi* Mihályné Luptuvecz Teréz 71 éves
(Rúday-ucca 57.).
Helyszíni tárgyalás a Szegedi-ueea ujrakövezése érdekében. A Szeged-aradi állami ut Makó tcí ületen átvonuló szakasza részben még mindig
makadám burkolattal van ellátva. A Szcgedi-uccán végigvezető nagyl'org almu ut .télen sáros,
nyálon poros burkolatáén % kicserélésére ismételt
akciók indultak már s legutóbb az érdekelt háztulajdonosok, valamint a város nevében t'r. Nikelszky polgármester magához Bornemisza Gézi
kereskedelemügyi miniszterhez fordult ez ügyben.
A kereskedelemügyi miniszter ezt a makói látogatásakor személyesen átvett kérelmet a kormányzat részéről támogatásra érdemesnek találta S az
állaiuépilészcti hivatalt utasította a Szegedi-ueea
állami útszakasz ujraburkolási terveinek elkészítésével. Az elavult makadám ulburkoínt kicserélésére két alternatív terv készült cl, egy olcsóbb
és egy drágább kivitelű, amelyek közölt a választás az érdekelt háztulajdonosoktól függ. Az
útburkolás költségeit ugyanis részben a háztulajdonosoknak kell viselniük s aszerint, liogv milyen
mértékű terhet hailandók vállalni, valósítják meg
az egvik vagy másik ulburkolási tervet. A helyszíni tártrya'ás. amelyen ez. a választás és a házti'ánjduHiosok kötelező tcherváll iilása. megtörténik, április 3-én lesz.

színház és
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művésze r •

HETI MŰSOR:
Csütörtökön délután GUI baba. Filléres hely*
árak.
Csütörtökön este: Júlia. Bérletszünet. Kcdvezniény érvényes.
P é D t e k e D esle: Júlia, Bcrletszüuet. Kedvezmény
érvényes.
Szombaton délután: Gül l)ab«. Ifjúsági előadás.
Filléres helyárak.
—oOo—

Basilides Mária
nemzetközt népdaieslje
A d a l legszebb leLke szólalt meg szerdán esto
B a s i l i d c s Mária előadásában és ezzel a magasrendű hangversennyel méltán és méltóan zárta
be idei nagy sorozatát a Harmónia. Basilides Mária az előadóművészét tiszta csúcsain és a kifejezés bensőséges mélységében uem él u koocertbravurok könnyű sikerével, d.e alázatos áldozattal
fordul az ének legősibb egyszerűségéhez: a népdalhoz. És éppen ez re alázat és egyszerűség adja
művészetének szellemet és magasrendűségét. Itt
uem a hang érzéki szárnyalása cs dinamikai méretei szerzik meg a hangos sikert, dc az a mélységes egyszerűség és előadási tisztaság, amely
minden nép dalában: élő és örök. Altjának meleg
mélysége, hajlékonyan halk árnyalatai és kultúrájának magasrendű szelleme élő közelségbe jut
mindahoz. ami dal, ami századokon keresztül
formálta a népek sajátos líráját. KüzcJ kerülni ehhez az ősi egyszerűséghez, megérteni a különböző tájak költészetéi és átadni czi a hallgatónak külső hatáábk nélkül az átélés közvetlenségével, — cz az, ami egyedülálló rangra emelj
Basilidcs Mária művészetét.
Kultúrája tul van a keresésen, tudása nem kerget bravúros fortélyokat, alázatosan nyúlhat cl
a legegyszerűbb formákig. És a dal lelke sz.pla!
meg ebben nz énekben, akár kell©, olasz, orosz,
német, francia, vagy magyar népdalokat nyújt át
— a dal határokon átnyúló közösségében, És éppen ez a közönség, a népek szellemének és költészetének örök kézfogás i az, ami oly mélyen és
meggyőzően tárul fel a nemzetközi népdalok sorában. Akár melvik táj liráiát énekli, a k ö z ö s
és e m b e r i hullámzik legszebben, — „hiszen
magyar, olasz, szláv bánat mindigre. cjy bánat
marad . . . "
Basilides Maria mély művészetét egv tiszta élmény érzésében melegen és sokáig tapsolta a telt
terem közönsége és a tapsokból méltái^kiiotott dr.
l l e r z Ottónak is, aki a zongoránál 'követte aa
előadás költészetét.
(v. gy.)
-oO®—

Fi harmonikus hannverseny
Április 8.

(ü. bérlet)
Városi Szinház, 8 órü
Vezényel:

DOBROWEN

Műsoron: Beethoven, Csajkovszky, stb- müvcW.
Jegyek: Délmagyarországnál.
—oO«—

4 színházi iroda hirei
Ma délután a legjobb szereposzlásban 3 legszebb magyar operettek egyike, a Gül baba kerül
szinre filléres helyárakkal. Szombaton délután
szintén a Gül babii megy népies, olcsó belvárakkal.
Julin. Minden este tomboló siker kiséri a J'H
lia előadását. A szólószereplök, a kórus, a görlölt
és a zenekar tudásuk legjavát nyújtják. Erdődy
Kálmán táncai szenzációsak. A Júlia vasárnap
délután is rendes helyárakkal kerül szinre.
A Hzcntiviinéji álom előadására nagyban folynak az előkészületek. Shakespeare remeke kedden
és szerdán van műsoron.

Csütörtök, 1938. március 3rf.
UflliL
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„A szegedi közönség
„420
túlzott udvariassága"
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D É L M A~G Y A R O R S I Á

az Orizáfios Fatermelő éj Sylvánia Fakerejkedelmi rt-nál.

Szeged. Alsállszaparl 13. ás Hattyas-sor 31.

Telefon 10-24 és 17-59.

Szakadó esőben
készüli a Szeged FC a Buda! 11 ellen
A Szegeu F C vezetősége most kezdett komolyan belenézni a vasárnapi „bojnbamüsor"
anyagi eredményébe és arra a megállapításra
jutott, hogv az egyébként
„kas6Zamérkőzésnek*' számító találkozó nem végződött a kívánt eredménnyel. Mindössze azzal vigasztalja
magát a Szeged FC. liogv legyőzte a .Kispestét.
— Az anvagi erdeménvtelenség ellenére' is
Őrülünk — mondotta Markovics Szilárd, a
Szeged F C ügyvezető-elnöke —, hosrv nvélbeiitötlük a műsort, dr. Gidófalvv
Pál, a D L A S z
elnöke részéről megértést kaptunk, anij feltétlenül jó kihatással lesz a , liga csapat és az
amatőrök közötti jóviszonv ápolására.
Ennek a jóviszonynak első megnyilatkozása
tulajdonkénen a Szeged FC—Budai 11 ligabairióki meccs alkalmából nyilvánul meg. A Szeaéd FC uauanis
kártérítéssel
tartozik
az
amatőröknek,
mert vasárnap
műsoron
kiviili
programot
bontyolit le a
Vasutas-stadionban.
a Budai 11 elleni meccset. Kártalanítani kellett a SzAK-ot. a KEAC-ot és több másodosztályú csapatot.
Nemcsak a Szeged FC. hanem a Budai 11

is megmarad multheti együttese mellett. Faragó Lajos jónak tartja a Szeged FC ellen is
azt a csapatot, amelv a Szürketaxit legvőzte.
Eszerint a fekete-fehérek valószínűleg ebben
az összetételben veszik fel a küzdelmet a piros-fehérek ellen:
Budavári — Ligeti, Burger — Sehuszter,
Kovács, Pósa — Vértes, Lyka, Vadas, Janda,
Vermes.
A Szeged FC—Budai 11 mérkőzésre megtörtént, a biróküldés: a meccset Auspjts
vezeti két. szegcdi határbiró segédletével.
Szerdán délután szakadó esőben tartották
meg a kétkapus tréninget. Az első 45 percben
a 9. gyalogezred csapata volt a Szeged F C
ellenfele. A félidő alatt két gól esett, mind a
kettőt Harangozó
lőtte. A második félidőben
a Vasutas volt a "partner; 3:0 arányban győzött a píros-fehér csapat Bárkányi.
iVaati és
Szilassy
góljaival. A zuhogó eső miatt elmaradt a Vasutas—9. gyalogezred találkozó;
Bárkányi formájában lényeges javulás látszott, eZéit nem lehetetlen, hogv Somogyi helyén ő fog szerepelni a Budai 11 ellen.

SALVPTOR-FORMS
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EPEBAJOK
Április 24—25:
a Szeged FC Borovóban
A Szeged F C vezetőségének a tura ügyében folytatott tárgyalásainak egvik eredménye az, hogy a csapatot meghívták
Borovóba.
Szerdán telefonon lekötötte a piros-fehér csapatot a 'borovói egyesület április
24-re
ts
április 25 -re. A Szeged FC-nek ez lesz a második borovói szereplése.
—oO—

Az amatőrök vasárnapja
A vasárnapi amatőrforduló keretében 17
bajnoki meccset rendeznek meg. A tizenhét
mérkőzés közül négynek elsőosztályu, hétnek
másodosztályú jellege van. A többi játék a
szövetségi díjért és az ifjúsági
bajnokságért
. folyik. Szegetlen két első és öt másodosztályú
.bajnoki meccset rendeznek meg.
A Szeged F G - B u d a i 11 találkozó előtt bonyolítják le a nagy érdeklődéssel várt KEAC
x—Vasutas meccset, amelynek vezetésére a
Játékvezető Testület Vezér Ernőt delegálta. __

Az egész vasárnapi esetből szomorú tanulságot
lehetne levonni, mert kis dolgokban látszik meg,
liogy miképen cselekednének az emberek komolyabb és nagyobb fontosságú dolgokban. Amikor
a Szerkesztő Urat soraim leközlésérc kérem, nem
akarok, hogy ugy mondjam, irodalmi sikerckro
pályázni, hanem választ ©karok adni azoknak,
akik meg akartak verni azért, mert a kétségtelenül rosszul játszó, de azért magyar csapattuk
mertem drukkolni."
—oOo—
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Érdekes levelet kapott' a Délmagyarország Kertész-Kurlik Imrétől, az UTC futballistájától. A
futballista levelében amiatt panaszkodik, hogy a
vasárnapi Délmagyarország—Görögország válogatott'meccs közönségének egerésző szidalmazta
a délieket. A levél a következő:
..Mélyen tisztelt. Szerkesztő ur! Tisztelettel kérem következő soraimnak nb. lapjában helyet adni: Vasárnap a Vasutas-stadionban megrendezett futballmüsor keretében tapasztalt sajnálatos
észleleteim, ugy érzem a nyilvánosság elé kívánkoznak. Nem szólok az első meccsről, alu l
nogynehezen „kiszurkoltuk" a szegcdi győzelmet
és a pompás Szeged FC—Kispest lignbijnoki találkozóról, hanem a ..slágernek" beharangozolt
Délmagyarország—Görögország mérkőzésről.
Mi magyarok közismerten udvarias és lovagias
nemzet vagyunk, dc amit vasárnap sokan csináltak, az enyhén szólva — túlzás. A közönségnek ez a része ugy „szurkolt" n görögöknek,
hogy maguk a vendégek is csodálkozva ..pislogtak" ki a nézőtér felé. szerencse, hogy nem értették a déli játékosoknak adrcsszált szidalm ikat,
a fütyülés jelentőségével, azonban ők is tisztában
lehettek. A nyomdafestéket nem tűrő szidalmak,
amelyekét a déli játékosoknak és a játékvezetőnek cl kellett szenvedni, fulment a vendégek iránti szimpátián. Nekünk, a trianoni átok alatt nyögö maroknyi magyaroknak kézi a kézben, vállvetve kellene kitartásra lelkesíteni és buzdítani
egymást, nem pedig ugv cselekedni, mint a görögök elleni játéknál. Külföldet járt futballistáink'
sokat tudnának beszélni az oltani közönség ..barátság" fogadtatásáról, arról, hogy egyes lielveken kifütyülték, megdobálták őket siVös „ibrikekkel", borospoharakkal és más hasonló „sportszerű" dolgokkal. Már az is megtörtént, —- ezt
külföldön járt játékostársaimtól tudom —. liogy a
magvar himnusz alatt is fütyült a „vendégszerető"
küifökli közönség.

Könnyű — Vasmentes — Jó isU
Kérdezze
meg
orvosát!
Mindenütt kapható !

ann
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Éerakat Szegedon:

Fia
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Borbély Dénes, a Vasutas intézője lemondott
tisztségéről. Sportkörökben nagy feltűnést keltett,
hogy B o r b é l y Dénes, a Vasutas népszerű futballintézőjc lemondott az egyesületben viselt tisztségéről. A lemondással kapcsolatban különböző
htrek terjedtek el, ezek közül csak az az igaz,
amely szerint Borbély feleségének betegsége miatt
vált meg pozíciójától. Éppen ezért a Vasutas vezetősége Borbély lemondását nem tekinti véglegesnek és a futballintézői ügyek ellátására B a k o s
Bélát kérte fel. Bakos már volt intézője a csapatnak és ezt a tisztségét közmegelégedésre látta el,
mostani működése tdé is osztatlan brzalominai
néznek sportkörökben.

Dr. Hedry Miklós Iemondása a Szeged FC szomA másik szegedi elsőosztályu bajnoki mér- bati választmányi iilésc elött. Dr. H e d r y Miklós,
kőzés az ujszegedi sporttelepen lesz. Itt íát- a Szeged FC elnöke — mint jelentettük —, lemondott tisztségéről. Az ügy a Szeged FC választmászák le a SzAK—KTE mérkőzést. A játékot
. nya elé kerül, amely szombaton este fél 0 órakor
Kohautek vezeti.
Dr. Csányi András a vezetője a Hódmező- ül össze a Hungária-szálló sakktermében.
vásárhelyen lebonyolítandó HTVE—Sz. Máv.
Vigh: a KEAC kardbajnoka. Tegnap rendezte
találkozónak. Huszár a bíró ja az SzTE—SzTK
meg a KEAC vivószakosztátya házi kardbajnoki
meccsnek, amelyet Szentesen rendeznek meg. versenyét K o ó s Kálmán ezredes által felajánMásodosztályú bajnoki, mérkőzések: Szeged: lott, értékes dijakért. A bajnokságot nagy küzdeSylvánia—HMTE, játékvezető • budapesti
biró, lem után, de megérdemelten V i g h nyerte. Vigh
Postás—UTC, játékvezető Emmerling, SzEATC—
ismét jó formában van 'és a makói bajnoki verseUSE, játékvezető Vezér D., SzFIE—SzATE, játék- nyen feltétlenül számolni kell vele. A második
vezető Frankéi, Zrinyi-KAC—MLE, játékvezető helyét Papp, a harmadikat Szobonya, a negyedidr. Juhász, Kiskundorozsma: KPLE—KiTE, já- ket Fröhlioh szerezte meg. A verseny után Koós
tékvezető Wiener I I , Hódmezővásárhely: Kok- Kálmán osztotta ki a dijakat. A zsűri tisztségét
ron—Rákóczi, játékvezető Farkas. — Szövetségi
Bardócz százados, Czékus főhadnagy és dr. Adodijmeccsek: Szeged: KEAC II —Vasutas II., játéi- nyi Fát közmegelégedésre látta el.
vezető Lázv, SzAK II.-SzEATC II., játékvezető
Lapu J., Sylvánia IT—SzTK II.. játékvezető Lőwinger, Szőreg: Rákóczi II.—Móraváros II., játékvezető Jódat. — Ifjúsági bajnokság: Szeged:
SzATE—Móraváros, játékvezető Piszár, UTC—
a valódi
Vasutas, játékvezető Dömötör,
—oO—
Nemzeti Elektromos ligabajnoki mérkőzés
lesz csütörtökön Budapesten. A játék nvilt küzdelmet igér, a cégcsapat győzelme nem volna meglepetés,

V i l á g d i v a t
gyikbőr r e t i k ü l
G Y E P E S bőröndös
az összes divatszinokbon P 12.80-tól

Rudapest, VII., Erzsébet körút 54. sz.
(ltoyal s z á l l ó v a l szemben)
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Budapesti értéktőzsde
zárlat.
Nfwyorkbó!
ujabb jelentékeny áreséseket jelentetlek és ennek hutasi miatt kedvetlen hangulatban, lányba
Bútorozott különbcjáirányzattul indult meg az értéktőzsdén a forgalom.
ratu tiszta
szoba cs
vezető értékek kivétel nélkül számottevő árkétszobás lakás mellékveszteséggel nyitottak, csak egyes kisebb ipari
helyiségekkel kiadó. —
értékek tudták megtartani tegnapi árfolyamukat.
Hétvezér u. 27.
Az első árfolyimok kialakulása ulán nz árcsökKülönbejáratu bútorokenést. k átmenetileg megállottak, mivel erős kozott szoba kiadó, für•i k vasáriéként léptek fel a pincon. A tözsdeidő
dőszoba használ ittnl.
s égén . a kínálat isméi megerősödött és zárlatkor
1 erűitek felszínre o napi legalacsonyabb árfolya- Oszlrovszky ucca 7.
mok. A tőzsde lanyha irányzattal zárt. Magyar Csinos és tiszta butoi oNemzeti Bank 165, Magyar Általános Kőszén 335,
zolt szobámat kiadnám
Ganz 20.("0, Egyesült Izzó 111, Szegedi Konderlo- házaspárnak vagy 1 -2
szemelvnek, mivel én
nógyár nem lakom ott Fek -ieZürichi devizazárlat. Paris 13.28, Londos 21.66,">,
sas u. 21.
kapualatti
bejárattal, TuibkozódVcwyork 135.5, Brüsszel 73.64, Miláné 22.04, Amni Jókai ti. 3. özv. Bazterdam 241.55, Berlin 171.05. Schilling 54, Bécs
rabásnénál.
--.—, T'rágn 15.25, Varsó 82.20, Belgrád 10C0,
A Ilién 3.05, Bukarest 3.25.
Csendcs. szép bútoroMazvar Nemzeti Bank hivatalos raluiaárfotva- zott uccai szoba, közvetlen fürdőszobával.
mai. Angol font 16.80—17.00, belga 56.73—57-35,
eg\ vagv két személyrseh korona 11.00—11.70. dán korona 7505—,7385,
nek kiadó. Zerge nee.jdinár 7.15—7.70, dollár 337:10—311 10, svéd korona
27. emelet.
M>>.25 -87.15. kanadai dollár 31 ."2 00—337.1«, *r inn a friuk 10.00-10.50, hollandi frt 187.10-189.10,
lenivel zlolv 60.00—61 40. leu 2.50—2 80. leva 3.60
—4 00, lira 16 00-17 90, (500 és 1000 lirás bankjegyek kivételével1 német márka — —, norvég korona 8150—85 10. osztrák schilling.—.—, svájci
Kétszoba, előszoba, —
fürdőszobával májusra
frank 77.10-78.30.
kiadó. Attila u. 8.
Budapesti terménytőzsde zárlat. A készáru piacon magasabb külföldi jelentések hatása alatt a
Habselyem kombi,.é
malmok vásárlásai következtében az irányzat baalig látható hibával,
rátságos voll és i buza ara 20 fillérrel emelkemiudeo színben
dett. A rozs. valamint a takarmánycikhek közül
a zab és árpa változatlan maradt, u tengeri ára
10 fillérrel emelkedett. A határidős piacon jóltartott irányzat mellett n májusi rozs 4, a májusi
tengeri 1 fillérrel javult.

3.98

Budapesti terménvtöz«de hivatalos árteirrié®®:
Buza tiszai, felsőtiszai 77 kg-os 20*60-20.95, 78
kg-os 20.90—21—5, 79-es 21.13-2145, 80 kg-os 21.50
• 21.55. feiérniegvet, dunántúli, duuatiszai 77 Kg-os
20.45—20.70. 78 kg-os 20.75—21.00, 79 kg-os 21.00
- 21 20, 80 kg-os 21.13-21.30. Rozs pestvidéki 18.70
1905, takarmányárpa I. 13 50—16.00, sörárpa T
18.00-1850, zab L 15.60—15.93, tengeri tiszántúli
12.60-1270.
fsikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tarfitt. Máj. 86.5—ötnyolcad, jul. 82 háromnyolcad—
egynegyed, szept. 82 hétnyolcad. Tengeri alig tartott. Máj. 60 hétnyolcad, jul. 61 hétnyolcad, szept.
025. Rozs alig tarlóit. Máj. 61 ötnyolcad, jul. 12
hétnyolcad, szept. 62.

Dióbél

inindon mennyiségben nagybani áron kapható

Csikós diótöródóben ^ f t f

BECSEI

K-anzál tör 3.

2 szobás komfortos
LAKÁST
in a gá nbá z.bn n br reltiék,
esetleg teljes házat bérbeveszem. Május 1 re.
Sehöpflin Ottóuc, Gróf
Apponyi ucca 16. sz.
3 szobás modern uccai, emeleli lakás —
egyetemek
Közelében
májusra kindó. Vitézuccu 15.

Uú/ílardúsi

La£feaftnazott
Mindenes fözöiiö jó bizonvitvánvnkk il
felvételik Horthy Miklós
Ucca 12, első emelet.

ADÍW-VÉTEL
MEGHÍVÓ.
Háziipar Egyesült Gynpjufonó Szövő Foglalkoztató Ipartelepek és Kisállaltenyésztök Szövetkezete rendes közgyűlést Szegeden, 1938. évi április hó 10-én d. e. 10 órakor, határozatképtelenség esetén pedig ugyanezen helyen 1938. cvi április hó 17-én d. el 11 órakor tartja meg n Szegedi
G izdnsági Egyesületben Szeged. S/éelienyi tér 7.
"TT rniclet 7. ajtó Amelyre a b. fngoka! meghívja
BT
""*'
Iguzgntósúg.
Tárgysorozat!
Az igazgatóság és felűgyelöbizottság jelentése
í z évi üzletercdniényröl és mérlegről ís ezek
ní.ipján a mérleg nicgállnpjtása, további az igazíz lóság és felügyelöliizoliságra* vonatkozó felmentvén)* megadása feletti határozat.
Ti*zla jövedelem felosztási, illetve netán veszteségnek fedezése,.
,«
Az Igazgatóság és felűgyelöbizottság tagjainak
na g választása.
Az alapszabályok módosítása,
Esetleges indítványok.
\<í i'v i mérleg a közgyűlést megelőző 8 napon
iit n Szövetkezel üzIe111elyisében. Kelemen-a I.
f-r alrtt, közszemlére Ki \ ni léve.

Oldalkocsis

és

szóló

motorkerékpár

öleséin eladó. Cim megtudható a kiadóhivatalba n.
Uabsolyem uói nadrág, a ig látható hibával, minden színben

2.38
EC »£l

Klauzál lér 3.
Négyéves
L)U\listövek
jutányos áron eladók,
lírd K ílona kertészet
ben, Kálvária ul 71

n r v

'

, C 7

4f)

GyÖnvüraszép tebér
pikkégallér
n a g y választékban

BECSEI

Klauzál tér 3.
Használt bútort, ruhaneműt, üveget, ócskavasat.
ni tgas
áron
áron veszek.
Újvári,
Párisi körút 10.
Veszek és eladok használt ruhaneműt, zálog
jegyeket, gramofonokat,
varrógépeket stb. Cselló, Attila u. 8.
Jóforgalmu étkezde eladó. Deák Ferenc ucca 2,
Női kerékpár, tizenkét
szeiuí-Kos ui és. hatszemélyes vegves* "evőeszköz eladó. Somogyi u.
6. sz. Házfelügyelő.
HáJdlszobabcrendezés,
ebédlő asztal, székek,
díványok
ELADÓK
Petőfi Sándor sugárut
6. Mtgtekinthctö d. u.
1—5. óra között.

Varróleányok, esetleg
betanítok fehérneműhöz
és tanulóleány fizetéssel felvétetik. Fohéu-nemükéíszitő. Fekclesas u.
21 szám.

Esernyíí5
av5fást
és áthúzást vállalok
és gyorsan készítek
Si.bermann Pál
eset nyékészitö,
Szöged, Püspök u. 12.
PU»i>ökbatá( mögött
Ügyes kézj é.s tanulób'any felvétetik
Darling szalon,
Horváth
Mihály u. 9,
Kifutónak leányt vagy
fiút felvesz Sehcuer kölcsönkönyvtár, pallavicini u. 2.
1 középiskolát végzett
tnmilólcányt és kifutót
felveszek Mihályi Erzsi Kossuth Lajos-sugárul 21.

uiiiömiiv
Elveszett kedden a —
Szentgyörgy tértől
a
városi fürdőig egy türkizkék fülbevaló, a becsületes megtaláló illő
jutalomban részesül, ha
leadja Szentgyörgy tér
1 sz emelet, Kovács-

C&ütörtok, 1938. március 31.

RÁDIÓ

C ö i H ö r « ő k , m á r c i u s
31
Állandó leadások Budapestről
hétköznapokon.
6.45: Torna. 7.20: Étrend. 10: lltrok. 12: Déli ha.
rangszó, idöjárásjelentés. 12.40; llirek. 13.20: Időjelzés, idöjárásjelentés 44 40: Hírek, étreud, ékl, miszerórak. 16.15: Időjelzés, időjárásjeleutés.
BUDAPEST I.
12.05: Sziriu-iy Reginaid cn<kcl. 13: Katonazene.
18.15: Virágos, szép otthon. (Felolvasás.) 1":
Szerkesztő urak. Csevegés. 17.35: Szarvas Klára
hárfázik. 18.15: A rúntai vonósnégyes hangversenye. 18.55: Az állat és az állati termékek értékesítése. (Kelolvasás.) 19.15: Vntisky Aliee magyar
nótákat énekel. 20.10: Mithridates aranya. Hangjáték. Utána kit. 20.50: llirek. 21.05: Dohnáayj
Emö XIII. Beethoven zongoraszonáta-estje. 22:
Hitek, időjárásjelentés. 22.15: Hanglemezek. 23:
.Tazz-zenckar, Kalmár Pál énekel.
BTTD * PEST IT.
18.15: Angol nv«lvoktatás. 19: A Római vonósnégyes műsorának II. része. 19.35: A tömeeember
betörése az eurónál kultúrálta. (Felolvasás). 20
óra 05: Hanglemezek. 01»sz és spanyol dalok. 20
óra 50: Lóvcrsem eredmények.
KOT,FM,1>.
Belgrád. 22.15: Smctana vonósnégyes. Boroszló. 19.10: Szerenádok. Bukarest. 20:15:
Filharmonikusok. Deutsciblandsender. 1920:
Tánclemezek. Droitwieh. 19.40: Hires énekesek lemezei. Firenze. 22: Hárfa cs hegedűszóló. Hamburg. 23.30: Alsószász szimfonikus
zenekar. Lipcse. 19.10: Diszindulók. London
ltea. 20.30: Könnvü oriiona. 21.30: Tánczene.
22.15: Az ir tcstör/enekar. München. 19.16:
Suppé: Szén Galatna, operett. Utána részletek
Sünné müveiből. Pozsony. 20.10: Hires énekcsek lemezei. 21-20: Rachniaiiinov: C-moll zongoraverseny. Prága. 19.15: Tavaszi lemezek".
21.25: Hoelboven : A-moll vonósnégyes. Radio
Paris. 22.35: Könnyű lemezek. Rótna. 21: Ciler: Az ítrlsi lánv. oncra. Strassburg. 19.36;
Kivánságlemezck. 21.30: Wcbcr-dafok és zeneművek. Stuttgart. 20,15: llires énekesek lemezei.
Dfif. M A O Y A R O B S Z A f .
Megiefenik hétfő kivételével n a p o n t a regget.
Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF.
Szrgrd: Srerkeszli'Gé? Somogyi-ucca 22, 1. emelet.
Telefon 23-33.
Kiadóhivatal, kölcsönkönyvtár és jegyIroda: Aradi-ucca 8., telefon 13-06
Nvomda: T.őw Lipót-u 9 telefon 13 06.
Budapest: Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII.,
Praler-ucca 29b.
Makó: Szerkesztőség és kiadóhivatal
Városi bérpalota (Tejpiac.) Telefon 215.
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged.
Felelős nyomdavezető: KLEIN SANDOll.

UJ KÖNYVEK
DELMüGYflRORSZÓG
kölcsönlfönyviárábai)
Simán Erzsébet: Gergely láuyok V. emelet
Rachmanova:
Halhatatlan ezorelines.
Just Bcla: Hajnali kettő..
Török Rezső: Péntek Kézi.
TKerné Smith: A szőke kísérlet.
Wjlhelm Weldin: Arthur fut az élei után
Roberts: A bánya ördögei.

Elveszett keddi balett
estén • i
dohányzónál
knráll csont brostü. —
Kérem a becsületes meg
találót jutalom ellenében a szinházi tűzoltónak leadni vagy címét
m(ghá'gyni.

Packard:

Mignon

A

Harkány

G. EberhardV

dászlak.
E. S. Holding:

Pénteken elutazom csütörtökön délután négy
órakor leve|<ü yáruni
lakáson.

Arthur

t l

s

Plummer:

torkában.

Az elhagyott va-

Aki visszalép nz életbe.

Árnyak a ködben.

