
D B L M A G Y A R O R S Z A G február 25. 

Az osztrák kormány gazdasági konferenciára akarja 
meghívni Bécsbe Csehszlovákia, Magyarország, Jugoszlávia 

és Románia kormányainak delegátusait. 
ményezésére zz osztrák kormány, értesülés sze-Bécs, február 24. (-4 Délmagyarország bécsi 

tudósítójától.) As oszirák kereskedelemügyi mi-
nisztériumban már hetek óta folyik az ankét a 
különböző kereskedelmi és ipari érdekképvise-
letekkel, amely arra irányul, bogy a kormány 
és a magángazdaság képviselői együttesen ves-
sék meg alapját egy uj gazdaságpolitikának, 
bogy kivezessék Ausztriát jelenlegi súlyos krí-
ziséből. 

Az ankét folyamán kialakult az a vélemény, 
hogy Ausztria magángazdaságának, a kereske-
delemnek, iparnak és a mezőgazdasági terme-
lésnek sorsa szorosan összefügg a többi dunai 
államok gazdasági helyzetével és izolálva nem 
rendezhető. Ezért az érdekképviseletek kezde-

rint, avval a tervvel foglalkozik, hogy konfe-
renciára hívja meg Bécsbe Csehszlovákia, Ma-
gyarország, Jugoszlávia és Románia kormá-
nyainak delegátusait. A konferencián az osztrák 
kormány tavaslatokat akar előterjeszteni a dunai 
államok gazdaságpolitikájának egységes alapra 
való helyezése érdekében. 

A konferencia időpontja egyelőre bizonytalan, 
a prágai, budapesti, belgrádi és bukaresti 
osztrák kövelek azonban már megbízást kaptak 
az osztrák kormánytól, hogy tapogatfdzanak. 
vájjon az csztrák terv milyen fogadtatásra talál 
a csehszlovák, magyar, jugoszláv, illetőleg 
román kormányoknál. 

HireK 
I I 19 K Csütörtök. Róm. kai. Géza vt. f Pro-
I I / f i « l a testans Géza. Nap kel 6 ara 49 

ptrtkor, ayngnlk 17 óra 38 perckor. 
Somogyi'kOnyrtái nyitva a. e. 10—l-ig, d. n. «—7>ig, 

Ataxeom nyitva ó. e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. 
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8 

árakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közOl szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Qyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldván, 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fól 7 órakor. 

Miért nem vesznek részt 
a magyar ujságiró szervezetek az országok 
sajtószakértöi bizottságának alakításában ? 

Budapest, február 24. A külügyminisztérium 
sajtóosztálya az elmúlt napokban átiratot inté-
zett ujságiró szervezeteinknez ét ismertette a 
Nemzetek Szövetségének azt a javaslatát, amely 
a különböző országok sajtójának képviselőiből 
szakértő bizottság alakítását célozza. A Nem-
zetek Szövetségének kívánságára a külügy-
minisztérium véleményt kért arra, vájjon meg-
okolt volna-e olyan bizottság alakítása, amely-
nek feladata a béke étdekeinek propagálása és 
a nemzetek közötti félreértések elhárításának 
megvitatása volna. Az ujságiró szervezetek most 
együttesen válaszoltak és atra kériék a külügy-
minisztériumot, hogy az alábbi nyilatkozatokat 
terjessze a Nemzetek Szövetsége elé: 

Nincs nemzet, mely Európa békéjéért több ál-
dozatot hozott volna, mint a mienk. Őseink év-
századokon át állottak őrt kelet felől, hogy a nyu-
gat a mongol és töiök hódítók pusztításaivá I 
szemben élvezhesse a béke áldásait. Az örök béle 
gondolata magasztos érzésekkel tölti el a mi szi-
vünket is, akiK a magyar irók egyetemének kép 
viselői vagyunk. De a nfi ideálunk nem a mostani 
béke. A Napszövetség pedig ezt a békét akarja 
állandóvá és tehetöleg örökkévalóvá tenni. Ez a 
béke darabokra tépte szét a mi szép ezeréves or-
szágunkat, melynek határait a természet jelölte ki. 
Ez a béke, melyet erőszakkal kényszeritettek ránk, 
honpolgárainknak több mint felétől fosztotta meu: 
a nemzetet. Sem gondolattal, sem szóval, sem 
tanáccsal e béke fentartásának munkájában mi 
résztvenni hajlandók nem vagyunk. 

Ez az oka, amiért megtisztelő felhívásukra, a 
Hyman belga szenátor ur javaslatát illetőleg elegei 
nem teszünk. Áldja meg Önöket a Mindenható a 
jobb belátásnak világosságával. Állítsák vissza 
határainkat. Adják vissza elszakított véreinket es 
mi lsszünk Európa legbékeszeretőbb nemzete. 
Addig pedig ne várja tőlünk senki, aki hazáját 
maga is őszintén szereti, hogy a béke állandósítása -
nak munkájában résztvegyünk. 

— Dr. Gail Eadie — nyugalomban. Szer-
dán Szeged város törvényhatósági bizottsága 
nyugdíjba küldte a város egyik érdemes tiszt-
viselőjét, dr. Gaál Endre kulturazenátort, a k i t 
pedig a múltkori főjegyző-választásnál ne; a 
éppen igazságosan mellőzték. Az Ítéletet a 
hangulat diktálta. Gaál Endre személye, ugy 
látszik, nem szimpatikus a többség előtt, ialau 
azért sem, meri nem komázik, nem kilincset, 
nem korteskedik ma pro domo, hanem valami 
elavult idealizmussal bízik az igazságosságba a 
éa a méltányosságban. Megérdemelte volna 
inkább, hogy előlépjen, semhogy njugdijba 
küldjék, akkor, amikor egy szintén érdemes 

idős tisztviselőtársát megtartják állásában. Pedig 
a hivatalában szintén igen érdemes és méltán 
tisztelt kartárs nála jóval öregebb és törvény 
szerint koránál fogva túlesett a tisztviselői szol-
gálat határán. A közgyűlés ítéletét nem lehet 
igazságosnak és elfogulatlannak mondani. Mert 
az igazság az, hogy a tehetséges fiataloknak 
feltétlenül helyet kell adni, persze a tehetsé-
geseknek. De ha az öreg érdemet akarjuk mél-
tányolni, akkor minden öreg érdemet méltá-
nyoljunk egyenlően. 
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- A népjóléti miniszter a kórhál fal-
szerelésére ígért pfiaztől a hátralékot is ki-
utalta. Ismeretes, hogy Vass József népjóléti 
miniszter legutóbbi szecedi tartózkodása alkal-
mával megígérte, hogy 340 millió koronát kiutal 
a szegedi közkórház felszerelésének kiegészíté-
sére. Ebből az összegből 100 millió korona 
már hetekkel ezelőtt leérkezett Szegedre. Szer-
dán tisztelgett a népjóléti minisiternél dr. Debre 
Péter igazgató főorvos Várhelyi József pápai 
prelátussal. A miniszter a 340 millióból még 
hátralékos 240 millió koronái ez alkalommai 
kiutalta és a pinz március elején meg ts érkezik 
Szegedre. Az összeget a népjóléti miniszter 
azzal a kifejezett rendeltetéssel bocsátotta a 
kórház rendelkezésére, hogy abbói is a fel-
szerelést kell kiegészíteni. 

— Glattfelder püspök édesanyjának tame 
téir. Budapestről jelentik: Szerdán délután 4 
órakor nsgy részvét mellett temették el a Kere-
pesi temető halottasházából özvegy Moórí Glatt-
felder Jakabnét, Glattfelder G/ula csanádi me-
gyéspüspök édcssnyját. A texetési szertartást 
Miszáros Jinos prclá'us-kanonok, budapesti 
érteki helytartó végezte. A szertartás alatt s 
peiti Szent Imre kollégium énekkara adott elő 
gyászénekekef. A rokonság tagjain kivül meg-
jelent Kószó litván áüamiikár és még igen 
sokan mások. Nagy küldöttség jött Szegedről, 
amelyben résztvett Várhelyi József preiáue, 
Bezdin János püspöki belynök es Breisuh Bé'a 
kanonok. Küldöttségileg képviseltette magát « 
Szent Imre Kör, a Fedcralio Emericana és az 
Erzsébet nőiskola. 

— E őléptete&t tanítók. A kultuszminiszter 
legújabb rendeleiével hét szegedi tanitó, illetve 
igazgató tanitó előtt nyitotta meg a he'edik 
fizetési osztályt. Az előléptetett szegedi állami 
tanerők névsora a következő: Humai Nándor, 
Kiss Gyula, Kristóf János, Rackai Mlhálylovlcs 
Erzsébet, Szvoboda János, Várkonyt Ferenc és 
id. Zsák fózsef. 

— 30 GARASÉRT naponta megveheti BÉCS* 
BEN a rikkancsoknál a .D ÉLM AGYAR-
ORSZÁG"-ot. 
— Rádióelőadások a szegedi mérnöhegy-

letbsn. A szegedi mérnökesyletben ma délután 
5 órakor Buócz Károly városi műszaki tanácsos 
előadást tart Rádiókészülékek működése és kap-
csolása (Audiontól Superheterodynig) cimea, 
Az előadas helye a főreáliskola I. em. 16. sz. 
terme. Holmp, péntek délután 6 órakor Kiss 
Jenő, posta müsz. tan. előadást tart A rádió-
ról kísérleti bemutatásokkal. Az előadás helye 
a kereskedelmi és iparkamara nagyterme. Belépő-
díj nincs. Vendégeket szívesen lát az elnökség. 

— Halálozás. Özv. füzesi Kiímkó{Edéné szüh 
alsőleloci és kismartoni Tarnóczy Ágnes rövid 
szenvedés után február 23-án 84 éves korában el-
hunyt. Temetése csütörtökön délután három órakor 
lesz a Mérey ucca 6/a. sz. gyászházból. Az el-
hunytban dr. Zombory Jenő ügyészségi elnök 
anyűsát gyászolja. 

— A kamerak az anyagbeszerzési központ 
ellen foglaltak állást már régebben a vidéki 
kereskedők és iparosok kívánságára, A kama-
rák vesetöit ebben a fontos ügyben Valkó ke-
reskedelemügyi miniszter szombaton délben 12 
órakor fogadja. 

— A Kálvária-kápolna harangbizottsága felkéri 
mindazokat, akik a Kálvária-kápolna harangjaira 
gyűjtőivel kaptak, hogy azt az ivben megjelölt 
helyre sürgősen beküldeni szíveskedjenek, mert a 
gyűjtési határidő folyó hó 10-én már lejárt. 

x A családi béke jól berendezett lakásban 
érhető el, amit az Asztalosmesterek Bútorcsar-
nokából olcsón beszerezhet. d 

— Szabadegyetemi előadások. Ma (csütörtö-
kön) délután 6 órakor dr. lssekutz Béla egyetemi 
nyilv. r. tanár folytatja előadását Az alkoholról, 
az egyetemi könyvtár előadótermében. (Központi 
egyetem, I. em.) Belépőjegy 5000 korona, tanuló-
jegy 2000 korona. 

x Eredeti piriai és bical modell kalap-
újdonságokkal megérkeztem. Goldgruber Irén, 
Somogyi ucca 23. 

x Fftazerkereakedők figyelmébe 1 Az uj 
miniszteri rendelet értelmében zs<rtzóda kiszol-
gálásánál a csomagoláson előirt szövegű nyom-
tatvány ka piti tó a Dilmagyarország Hírlap- és 
Nyomdaváualat R.-T.-nál, Sreged, Petőfi Sán-
dor sugárut 1. Telefon 16—34. 

— Lázítás miatt tizenegynapi államfogház. 
A hosszú sorban ma délelőtt S. Nagy István állotí 
lázitással terhelten a szegedi törvényszék Vild-
tanácsa elé, ez az ügy is a leventeoktatásokkal 
áll kapcsolatban, ami. miatt igen sok bünügy ke-
rül mostanában a birőságok elé. A vádirat szerint 
S. Nagy István Apátfalván az elmúlt év őszén he-
vesen kikelt a leventeoktatás ellen, amikor az 6 
fiát is elvitték a leventék közé. A szemtanuk sze-
rint ekkor a következőket mondotta: „Levente-
törvényt nem ismerek I" A tanitó passziója az 
egész, elvonják a gyerekeket a munkától 1 Azon 
nal megindult ellene az eljárás és ma délelőtt mái 
meg is tartották a főtárgyalást. S. Nagy István 
nem emlékezett a történtekre, mig a tanuk hal 
lották a kijelentéseket. Á törvényszék bűnösnek 
mondotta ki a gazdát fásítás vétségében és ezért 
tizenegynapi áltamfogházra Ítélte. 

A Z I S K O L A S G V E R M E K N E K 
bőséges és erőteljes táplálkozásra 

van szüksége. Különösen fontos, 

tiogy a reggeli kiadós és tápláló 

legyen. Tápláló, Ízletes és iulá-

nyos áránál fogva mindenki szá-

inára hozzáférhető az évek óta 

bevált M e i n l m a l t i n k a k a ó 


