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A Bélmagyarország kiadóhivatala, kölcsönkSnyvtára és 
jegyirodája a ICIauzál-téri Európa-házban van. Aradi-uccán. 
— — — - -•ii-niwirixrimuixnjxrijwtiwijv^ 

Albert Thomas 
a nemzetközt munkaügyi hivatal igaz-
gatója nyilatkozik a világgazdasági 
konf«renciá'óí ás az európai államok 

umój&f ól gazdasági alapon 

(A Dilmagyarország genfi tudósítójától) Al-
bert Thomas a Népszó erség keretén öeiül mű-
ködő nemzetközi munkaügyi hivatal igazgatója 
most a rövidesei öss*eítló világgazdasági kon-
gresszus előkészítésével foglalkozik. A mérsé-
kelt francia szrcíálista p*rí egykori wezáre el-
sőrangú szervező tehetség és a háború alatt 
Poincaré reábízta a hadsereg utánpótlásának és 
föUierelésének organizációját. Thonas ma igen 
érdekes nyiatkoza ot tett s nemzetközi munka 
ögti hivatal működéséről és terveiről. A Dél-
magyarország tudósítója érdekesnek tartja a 
nyilatkozatot a következőkben ismertetni: 

— Az egész világ megérzi az általános, 
mindé® államra kiierjedő gazdasági kriziü. A 
Néps»övits-g e borozta, hogy vilögga dasdgl 
konferenciát hlv egybe. Az első eiőkMzitő érte-
kezlet április 26 ikán kezdődik és ezen pontosan 
me? f ígjuk á l pitani a konferencia programját. 
A világgá-d sa^i konferenciáik az iesz a fal-
adata, ho*» Eutépibm leépítse u vámokat és 
az európai államekai legalább gazdasági alapon 
egyesítse. 

Arra a kérdésre, hogv a gazdasági válságot 
nem az iparra és kereskedelemre kivetett nagy 
szociális terhek okozzák e a legtöbb államban ? 
Thomas ezeket mondotta: 

— A világ összes államainak vállalkozói 
panaszkódnak a nagy szociális terhek miatt. 
Nem szabad azonban figyelmei kivül hagyni, 
hogy amit a vállalkozók szociális célokra 
képtelenek fqrdirani, azt megtakarítják az 
adóké*, mert ha nem járulnának hozzá a 
szociális terhekhez, ugy emelni kellene. az 
adókat, mivel az egész vonaon az álamnak 
kellene gondoskodnia a betegek ápolásáról és 
a nyugdijakról. 

— Középsurópából egyébként Ausztriából és 
Csehszlovákiából érkeznek panaszok a nagy 
terhek misit. Ebben a két államban a megter-
beitetés körűibe 11 egytnlő. Mostan tanulmá-
nyozzuk ezt a kírdéat, de már mostan meg-
állapi hatom, hogy a gaadssági válságot egyd-
len államban sem a szociálpolitikai törvény-
hozás okozza, 

Nyilatkozatát Thomss azzal fejezte be, hogy 
a dunai állmok saját érdekükben j51 íeasieít, 
ha elkészítenék az európü áUumok unióját 
legalább siazdasögi alaptn. 

r r i o c í t a m a 1 hö'gy közönséget hogy 
t r i t i d l i m i l B u d a p e s t r ő l egy 
e l s ő r e n d ű mamzellt szerződtettem, és 
iqy üzletemben a legszebb, 
l e c f l l n o m a b b munkák, a l*gdi#alo-
aabb kalapok készülnek. Alakításokat feltűnő 
szépen készítve, jutányos árért vállalok. 6t<i 

Kiváló tiszteiette! QZV. IgICZ DEZSÖNÉ. 

NARANCS 
nagy mennyiség érkeiett Kg. ként 

18 ezer koronáért 
kapható. 544 

„Gyümölcscsarnok" 

Miskolcon a rendőrség betiltotta az istentiszteletek tartását 
az adventista gyülekezetnek. 

(Budapesti iudósilónk tele fon jelentése.) Mis-
kolcról jelentik: A rendőrsé-- politikai osztálya 
ma kitdott végzésével az adventista gyülekezet-
nek megtiltotta az isientiszieUtek további tartását. 
Az adventista gyülekezet 16 éve áll f3nn Mis-
kolcon és 94 tagja van és eddig nem voltak 

semmiféle zaklatásnak kitéve. Most azzal indo-
kolják a rendőri hatóságok rendelkezésüket, hogy 
az adventisták működése ez állami és iársa-
dalmi rend szempontjából aggályon, mert 
istemisztelete'ket szélsősége* elemek látogatják 
és külföldről ismeretlen forrásból kapnak pánzt. 

H í r e i t 
Si' i / | 4 Szombat. Róm. kai. Szabin vt. f Pro-
Ü & 1 / 1 0 S testans Krisztián. Nap kel 6 ura 19 

farikor, ayagtzik 18 óra 1 pertkor. 
Somogyi-könyvtás nyitva d. a. 10—S-ig, d. u. 4-7-ig. 

itaaam nyitva d. e. 10—12-ig, 
Egyetemi könyvtár (kCxponü egyetem 1. smclet) 

a?Siva d. e. 8—i-ig, I. u. 3—7-ig. 
A szinház; előadások délután fél 4 és este fél 8 

árakor kezdődne!;. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak i 

franki Antal Szent György tár (telefon 118), Zakár Sán-
dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics 
tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Uiszeeed (telefon 846). Nvitás reggel 
tél 6, záráé este fél 7 órakor. 

Március idusa. 

A szubed íágharc, a ssabadságiogok és a nem-
zeti demokrách kivívásának e - lákűnnepéiyét 
Sieged város lakossága is megűnttepli méltó 
keretek között, a logadaiTi templomban ünnepi 
:niá« lesz, utána a szabadság emlés élőit üane-
p*ly, amelyre a társadalmi egyesületek én tes-
ictie'ek zászlóik és jelvényeik alatt vonulmk föl. 

A szociáldemokrata munkásság — mint 'jneg-
inuk — vasárnap tartja meg 3?abad ágüanepöiyét 
a Munkásotthonban délután féh:.égy órai kesdeííel. 
Ah ünnepétyen Saly Endre usoneigyülést képvi-
selő tartja az üwrepi beázédei, 

A Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete március hö 14 én. vasárnap délelőtt 
fel 11 órai kezdettel, a DEMKE-palota (B >:dog-
i jszony sugárut 2. I. e. 8. a.) kö gyűjtési termébe.; 
hazafia3 ünnepélyt rendez. Belépődíj nincs. Ado-
mányokat az egyesület menekült és szesiénysorsu 
tagjainak felsegélyezéssre kösaönetiei fogadnak. 

A szegedi Kereskedelmi Atlétikai Klub már-
cius 14 én tartja meg szokásos márciusi ünnep-
ségét. Délelőtt fél 11 órakor klubhelyiségében 
(Royal kávéház különterme) az ifjúság és este fél 9 
orakor az Apostolok vendéglő külön helyiségében 
a felnőttel? részére. A délelőtti Onnepség műsora 
a következő: 1. Himnusz. 2. Talpra magyar; sza-
valja Tarján Illés. 3. Ünnepi beszéd; tartja Holló 
Elemér nr. ifjúsági szakosztály elnöke. 4. Szózst. 
Az esti ünnepség műsora a feöi/eiiiező: 1. Himnusz. 
2. Talpra magyar; szavalja Fischer Hugó. 3. 
Ünnepi beszéd; tartja Tarján lijés. 4. Irredenta 
dalok; énekli Fodor MIci zongorán kiséri Fodor 
Lászlórté, hegedűn dr, Reich Zoltán. 5. Váradi: 
Petőfi Legenda; szav.vja Fodor Miklős. Záró bs 
széd; tartja Endrényi Imre. 6. Szódat. Az ünnep-
ségre a KaC meghívókat nem bocsát ki s nem-
csak a klub tagjait, hanem a kiuöon kivül álló 
közönséget i3 szivesea látja. Belépődíj nincs. Az 
ünnepség után tánc 2áróíameghos3zabbiiássíil. 

Az alsóvárosi elemi népiskola tanulóifjúsága 
március 15 én szabadságünnepéi) t rendez. Reggel 
szentmise az alsóvárosi templomban nyolc órai 
kezdettel. Szentmise után ünnepély sz intézet 
tornatermében. Műsor: 1. Himnusz, énekli az 
ifjúsági énekkar. 2. Március 15. Monológ, irta 
Lampel Géza. Előadja Jójárt Erzsébet. 3. Nemzeti 
dal. Enekii az ifjúsági énekkar. 4. Lesz még egy-
szer ünnep a világon. Irta ifj. Papik Miksa, sza-
valja Bálint József. 5. Mggyar imádság. Énekli az 
ifjúsági énekkar. 6 A Tátra keres?'ie. Irta János 
barát, 3zavalja Tófejl István. 7, Ünnepi beszéd, 
tartja Síeininger Gyula tanító. 8 Világosi búcsúszó. 

Énekli az ifjúság. 9. A zászló é3 kereszt. Drámai 
költemény. Irta Vörös László, előadják Batki Mária, 
Nagy Ilona, O.tványi Veron, Szetezsán Isona, Kószó 
Aranka, Kormányos Julianna, C3ányi Julianna VI. 
o. tanulók. 10. Szózat. Énekli az ifjúsági énekkar. 
11. Zíróbeszíd, Jattja Lauber József igazgató. 

— Az árvíz évfordulója. Pénteken délelőtt 
a várost etpuazttó árvíz negyvenhetedik év-
fordulóján, 10 ór«kor ü nepi misét celebrált a 
fogadalmi tempómban Várhelyi Jómf pápai 
prelátus. Aí ünnepi istentiszteleten a polgár-
mester vezetésével megjelent a város egész 
tisztviselő kara, megjelentek az állami hivatalok 
és a helyőrség képviselői is. 

— flüálozás. Győző Andorné szül. Nea 
Gizella Budapesten hosssu és sulyos szenvedés 
után pintek déklőtt sneghjJf. A fiatalon elhunyt 
úriasszony szegedi származású, innen került 
Budapesire, ahol a férjének az ország egyik 
legis eríebb könyvkereskedése és könyvkiadó 
vailalaia «?an. Hatálát mélyen sújtott férjén és 
egyetlen gyermekén, Klári leányán kivül Sze-
geden édesanyja, özv. Neu Józsefné, fivére Neu 
Ernő bankár és kitérted! rokonság, a Kardos-
ai Gsoiz-cssládok gyásioijá*. 

— A E|y*»g«mbarát«»k E«y sülste Orvosi 
Szükosziiiyiíinak szombat délutánra hirdetett 
szak ülése közbejön akadályok miatt elmarad. 

— 30 GARASÉRT naponta megveheti BECS-
BEN a rikkancsoknál a „DÉLM AGY AR-
ORSZÁG" ot. 
— Anyák iskolája. Az 57. sz. védőintézet már-

cius 14-iRén, vasárnap délután négy - órakor a 
felsőkereskedelmi iskola földszinti tantermében az 
anyák iskolája keretében vetített képek kíséretében 
előadást tart, melyre a,: érdeklődőket tisztelettel 
meghívja. Előadó dr. Bedő Imre gyermekorvos. 
Tárgy: Anya és csecsemő. 

— A delejes asszonyt eltiltják a gyógyí-
tástól. Budapestről jelenük: So beszédre ad 
még mindig alissima. Wunderlicht Pélerné, a 
mbaimi „delejes asszony", aki ?'gen sok ember-
nek s uígácas meggyőződése s;érint minden 
betegséget meg íud gíógyitani, puszta érintés-
sel. Az a^sitony, akinek Sashainon tömérdek 
volt a uefege, orvosod előtt is próbált gyógyí-
tani, de orvosi megállapítás as, hogy a de-
lije* asizeny sémiit se-.n tud gyógyítani, esik 
szuggíszciöval elhiteti a belehel a gyógyulást, 
vagy Javulást, bár ő maga is hisa a saját »yő-
g^ítósrejiberi. Az orvoisz»kériö& szerint Wun-
derlichitié bizonyos fokig korlátolt bsssámitaa-
tűságu és üdvös volna, hogy e»y ideig elme-
gyűgyiníésiütbs szállítanák. Némethy Jenő, Pest-
piiíüsoltkiakun vármegye főszolgabitájt egyéb-
ként pénteken délelőtt végzőst hozott, amelynek 
értelmében Wunderlicist Péternél, a sashalmi 
delejes asszonyt e l t i l t j a a további g y ó g y í t á s t ó l . , 
Eg>ben Wunderlicütnét megidézték a föszolga- ' 
bírósághoz, ahol m e g i n d í t j á k ellene a kihágási 
e l j á r á s i . 

x Spagetti és valódi Parinézán Kocsisnál. 

Telefon: 

irodai 2-58. Belvárosi Mozi Telefoni 

pénztári 5-82. 

Májc; 13,14, szombat, vasárnap Világvárosi műsorok! 

Charlie Chaplin 
ARiimfiz. 

világfilmje 

Komi.dia 10 felvonásban. 

Ezenkivtil: 

HeiataröhóteílátDÍFőlSiö : Raymond Griffith. 
Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

Telefon 11—85. Korzó Mozi Telefon 11-85. 

Március 13, 14-én, szombaton és vasárnap 

Ivan Mosjoukine filmje: 

StBRln... szerelemért..,!Dráma 

Nathalie Lisenkó és Jean Angeló. 
Egyidejűleg: POLLy ÉS MOLLy. Két telefongörlice 

vidám kalandja 5 felvonásban. 

Elűadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

Telefon: 

16-33. Széchenyi Mozi Telefoni 
18 33. 

Március 14-én, vasárnap 

Az ő se rdők réme. 
Egy emberlellíü kutya története 7 felvonásban. 

Egyidejűleg: 

Pilotty és a papagály. 
Falrengető burleszk 2 felvonásban. 

Előadások kezdete 3 5, 7 és 9 órakor 
• M a M M M H M I M M M M M M M M M M ^ ^ 


