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Az állítólagos pénzügyi paktum az Általános Fogyasztási Szövetkezet érdekében.

nők maguk sem ismerik önmagukat

(Budapesti tudósttónk telefonjelentése.) Sokat
foglalkoznak még politikai körökben azzal a
paktummal, amely a Népszava leleplezése szériát a kormány és a szociildemokrata párt között létrejött, amelyet azonban utóbb a szociáldemokratapárt semmisnek tartott, mert a kormány nem teljesitette a megígért feltételeket.
Arra a hírre vonatkozóan, hogy annak idején a szocialisták és a kormány között pénzügyi paktum jött volna létre az Általános Fogyasztási
Szövetkezet szanálása érdekében,
Propper Sándor a kővetkezőket mondotta:
— Ez megint tendenciózus beállítású valótlanság. A szövetkezet ügye nem is került
szóba a tárgyalásokon, sőt éppen ellenkezően áll a dolog. Abban az időben az ébredök h«j?zát indítottak a szövetkezet ellen, denunciálták a kormánynál, aminek az lett az
eredménye, hogy a kormány kormánybiztost
küldött ki a szövetkezet vezetőségébe. Később
visszaadta autonómiáját, de ugy, hogy a kormány megbízottai még mindig helyet foglaltak
a vezetőségben. Később aztán, amikor az
árak annyira emelkedtek, hogy árubeszerzésre
saját tőkéjéből egy vállalat sem gondolhatott,
akkor a Fogyasztási Szövetkezet éppen ugy,
mint más szövetkezet, vagy iparvállalat, a Nemzeti Banktól kért kamatos hitelt. Ezt a hitelt
azonban haigsulyozottan csaknem kivétel nélkül minden nagyobb vállalat igénybe vette.

— Nagy hidegektől nem kell félnünk, folytatja
Erdélyi, mert ha jön is néhány szigorúbb
fagyos nap, hamar elmúlik % az
elleti
c
következik utánuk.
»«'etes
Amilyen resdetlen a szép és hosszú ősz bes
fejezése óta az időjárás, épp olyan volt a
madarak vonulása is. Sose mentek dili irányba
pedig ez volna kétségtelen jele, hogy menekülnek a bennünket érő állandóbb hideg elől ó k
tudják, mit cinálnak, hiszen a tulfinomödott
érzékük az egyetlen oltalmuk.

sokat folytatni, a tavaszi vetőmaghitelre vonatkozólag már megegyeztünk. A pénzügyminiszter megfelelő hitelt bocsájt rendelkezésre e fontos kérdés megoldásához és főleg a kisebb
gazdáknál lehetővé teszi a tavaszi árpavetőmag
beszerzését, amire azért van szükség, mert
árpaterméiünk annyira gyenge volt, hogy vetőmagnak alig felel meg. Ugyanígy vagyunk a
zabtermésiei is. A hitel lebonyolításáról előbb
még a miniszlerlanáci fog dönteni. Ai igazságügyminiszter legközelebb kibociájtja a jelzáloghitelre szóló rendeletét, a földreformB«fo!ytán
beállott bizonytalanság meggátolta azt, hogy a
földbirtok nagyobb jelzálogkölcsönt szerezhessen, mert hiszen az illető területek bármikor
igénybevehetők földbirtokpolitikai célra. A rendelet arról fog intézkedni, hogy az OPB-nak
módjában legyen kimondani ott, ahol a földreformot már végrehajtották, hogy a birtok
többi része a további eljárás alól mentes, sőt
ha még nem is fejezték be a földreformot, a
birtokba vett terü'ei bizonyos százalékára már
kimondhatja az OFB a mentesítést, ha a tulajdonos a birtok egyréssét jelzálogként kívánná
lekötni. A kormány igy kiván|a lehetővé tenni
nrgyobb tökének a mezőgazdaságba való bevonását. Olyan területre, amely a törvény értelmében az igénylő kielégítésére fordítandó, nem
lehet a jelzálogkedvezményt megadni.

— Sok volt a vadliba.
— Rengeteg, soha ennyit, mint az elmúlt
ősszel. Korán jelentek meg, de jóideje nem
hallom a gágogásukat. Novemberben tömegeltek
leginkább, de náluk is érdekes megfigyelést
tettem. Északnak vonultak, de mindjárt
visszatértek, ezért látszott a járásuk olyan rendkívülinek, szaporának.
A vándormadaraink október végén hagytak
itt bennünket, valamivel tovább maradtak itt a
rendesnél, de lát az időjárás is jobban kitartott. Azonban i rendkívül érzékeny pintyek még
nagy számban titvannak, ami szintén arra ad
megnyugtató -álaszl, hogy nem kell szigorú,
főleg hosszú féltől félnünk. Ott találhatók mindenütt, ahol nadsrak járnak. Nincs hó, amely
eltakarná előük az eleséget, épp ugy megriadnak az embrek közeledtén, mint máskor, szóval nem csiázta el őket semmi. Épp oly kevéssé az éhig, mint a viszontagságokkal járó
megtörtség, íembánomság.

A demokratikus ellenzék t a g j a i
A földmlvelési miniszter
Debrecenben.
ujóvi programja.
A demokratikus ellenzék Debrecenben hol- !
EUenbenw/n mutatkoznak a fenyves
rigó,
Mayer János földmivelésügyi miniszter a kö- ; nap, vasárnap este társasvacsorát
rendez, a húros ríj, a magtörő pinty, a sármány, a'
vetkezőkben vázolta tárcájának újesztendei munkaamelyen meg fognak jelenni Baross János, kenderics, nelyek előhírnökei a hosszú télnek.
programját :
A csonttoll madár, amely tavaly nagyszám— A legközelebbi időben a mezőgazdasági Farkas István, Hegymegi Kiss Pál, Kéthly Anna, ban tiszlelftt az országban, pláne elmaradt.
hitel dolgáról fogunk ujabb fontos tanácskozá- Szakács Andor é i Szilágyi Lajos.
Ebből is ttigodtabban merem következtelni,
hogy nincs ilni valónk.
Ezzel kafsolatosan emli'jük meg, nogy u
Tisza telt in vadkacsával. Főleg a vasúti hid
Szófia, január 2. Mielőtt a képviselőház meg- hatnak szembe sikerrel a felforgató
propagan- tájékán ttráznak, lubickolnak a meleg kifocezdte volna karácsonyi szünetét, a legutolsó dával. A titkos kommunistaszervezetek — mon- lyók vizébp, ahol öntudatra ébredt halacskák
llésén a rendkívüli hitelek nyitására vonatkozó dotta a minisz'er — bőséges zsoldban részesül- szolgáinali számukra teritett asztalként. A
mult hetefen, mikor az első erősebb hidegek
örvényjavas atot tárgyalta. Ezeknek a hitelek- nek és igy irányítják a gyárak és műhelyek
köszöntött ránk, volt egy kis jégzajlás; a táblek egyrészét az igazgatási szo'gálatra fordítják. sejtrendszer alapján megsze vezett munkásságát.
lák megrídlek a közúti hídnál s vagy kéti tárgyalás során Rusev belügyminiszter kíje- A fosztogatóbandák is Moszkvából kapnak
száz ményíre összetömörültek. Ezt a kis jeentette, hogy azért kellett ezekhez a rendsza- pénzbeli támogatást, az emigrált agráriusok get azonh hamar elolvasztotta az eső s most
ályokhoz nyúlni, mert máskülönben nem száll- szintén szovjetzsoldban állnak.
megint abad az igen alacsony vizállásu
M M M A f W M I I M M M M W M M M W I M M M M M i I Tisza, aicsák rajta az urak.
Teljesiztonságban érzik magukat, itt is a*
: ösztön cgozik, amely megérzi^és tudja, hogy
| a várost nem lövöldözhetnek rájuk.
Megalakították az egyetemi építkezési bizottságot.
'
Ezt ék az elszaporodott vércsék és kányák
Szeged, január 2. (Saját tudósítónktól.)
Az jogossá teszik azt a reményt, hogy a szegedi
is,
ám? még mindig nem tudtak a város
jyetem prorektora beadványban értesítette a vá- egyetem végleges építkezései már a kora tavaszkellő
kepéből kiirtani. Mostanában megpis tanácsát, hogy a tudományegyetem tanári ka- szal megkezdődhetnek.
nak kebelében a kultuszminiszter felhatalmazása
A tanács tudomásul vette a prorektor beadvá- hennekiluk a galambok, mert bőségesen kiapján megalakult az a bizottság, amelynek a J nyát és elhatározta, hogy már a januári közgyűlé- nálkozipecsenye a verébnemzetségből. Azonfelül aalambbal amúgy is nehezebben lehet
vőbeli egyetemi építkezések irányítása lesz a sen beterjeszti a bizottság megalakítására vonatladata. Az egyetem építkezési bizottságának tag- kozó javaslatát.
boldogi, mig a veréb nyomban kéznél van,
i a következők: dr. Kolozsváry Bálint, dr. RiegAz
egyetem
egyébként
teljes
komolysággal
kéreggeli
uzsonnára, pillanatnyi c emegézésre.
r
Gusztáv, dr. Vidákovics Henrik, dr. Kogutovitz szülődik a tavaszi építkezésekre. Az egyetemi taÉrd:s a verebek tanyarendszere is, habár
íroly és dr. Győrffy István; póttagok: dr. Ereky nács már megállapította az építkezés programját
nem let ráfogni a madarak eme legimpertitván, dr. Hainiss Elemér, dr. Horger Antal és is a szükségesség sorrendjében. Elsősorban a
r. Szentpétery Zsigmond. A prorektor beadványá- rosszul elhelyezett klinikák számára szükséges nense fajtálára, hogy túlságos találékonysáan arra kéri a tanácsot, hogy a város is állítsa épületek felépítésére kerül sor, amivel — ha való- ; got f' ki. Mikor beszorulnak a városba, töisze a törvényhatósági bizottság tagjaiból az ban jogos a miniszteri nyilatkozatok által keltett \ megeszállást keresnek. Tavaly a Széchenyi)itési bizottságot, mert a legutóbb elhangzott remény — az idei program ki is merül. Jövőre tér Hisz-utca felőli fáit lepték el, nem a légíniszterelnöki és kultuszminiszteri nyilatkozatok kerül sor a többi intézetek felépítésére.
ii nagyb örömére az arra sétálóknak. Verbi
• volai scripta manent, — mondták az embei rek elletlenül. Az ősszel a törvényszék előtt
| gyüleztek, most pedig a vércsék elül a Kup' Qzleölötti reklámtáblák mögött keresnek éjjeli
Szeged, január 2. (Saját tudósítónktól.)
A '
Az utcán sem az emberek érdeklik Erdély ? száJt, rettenetes lárma mellett. Csak akkor
adarak érzékenyebbek az embereknél, nekünk Lajost, hanem a madarak. Jóismerösét sokszor í halinak el, — csodálatos az a csend, —
nom műszerekre van szükségünk, hogy bizo- nem veszi észre, de a Széchenyi-tér parktükrei- am;r közeleg a vércse. Aztán népszáttfálást
yos dolgokat megállapíthassunk, számításokat nél, vagy a Stefánián hosszasan megáll, figyel
rénének s bánatosan csiripelik:
ígzünk mellette s a világ számos pontjának egy apró jószágot, hogy néz ki, honnan jöhetett,
Fogyunk, egyre fogyunk 1
cámos adatát igénybevesszük, — ellenben a mit. csinál.
tadár csak felkerekedik és megy odébb egy
Ö szokta nekünk évek óta megmondani, hogy
azával.
%
milyen telünk lesz, megmondja mindig pontosan.
— Itt rossz világ kezdődik, megfagyunk, agyő 1 Nem a csillagok állását nézi, nincsenek statiszA nyelvüket sem értjük, pedig bizonyára tikai évkönyvei, amelyek évjáratok visszatéréstondanak sok figyelemreméltót, mikor elhala- ről tudnak, csakis a madarakra támaszkodik.
i. é. közönség szíves tudomására adom, hogy a
unk előttük. Az ő szavukon legföljebb Erdélyi
— Hát milyen h s z az i d é n ? — kérdezzük
ajos városi tisztviselő tud, régi hűséges barát- a gyermeteg lelkű jó X-ajost.
ik, akinek a madár az egyetlen passziója,
— Olyan, mint a nők, feleli. Szeszélyes, tele
itt (a régi Hétválasztó-épület) D R O O É B I A . T
akása tele van kalitkával, azokban mindenféle átmenettel, semmiben sem állandó.
itottam, ahol a legjobö kiszolgálás melleit kaphak illatszerek, pipereszappanok, gyógyáruk, vegypró kis tollas, akik csattogó nótába kapnak,
Lajos nyugodt, szenvedélymentes életet él,
erek háztartási cikkek, kefeáruk, kötszer- és
likőr a gazdíjuk megérkezik, vsrdesik a annál meg epőbb a hasonlata. Ám nem merjük
gummiáruk
374
alitka rácsát, mert a jó gazda legelőször bolygatni ezt a példátlanul örök és kiterjedt
ozzájuk lép és beszél velük ho! gügyögve, hol témát, egyáltalában mit értünk mi a nőkhöz és
Ityörészve, mint ahogy gy.rekekkel szokás.
mit értenek mások, önhitt nagyképűek, mikor a

Rendkívüli hitelek a bulgáriai kommunizmus leküzdésére.

a. egyetem bízik abban, hogy tavasszal megkezdheti az építkezést.

Enyhe telet jósol a szegedi

I
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László László

