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Asc osszírák kancellár 
Briand Páneurópa-tervére JfrivaikosziK 
Bées, március 30. Dr Scbober osztrák külügy-

miniszter az angol—amerikai sajtó képviselőinek 
fogadása titán nyilatkozott a német—osztrák gaz-
dasági egyezménytervezetről. Vázolta Briand fá-
radozásait Páneurópa érdekében és azt az ered-
ményt, amelyet ez a törekvés a páneurópai bi-
•ottság megalakításával elért, melynek keretében 
az osztrák külügyminiszter a negatív eredményre 
vnló tekintet tol azt ajánlotta, hogy a hasonló 
érdrkfl államok csoportonként regionális swr. 
zíídéspkrf kössenek, hogy e*w>l Páneurópa meg. 
••lapozását biztosítsák. 

— Ha más enrópal államoknak van Is idejük 
yárni, mi osztrákok — mondotta Schober — 
nem várhatunk, mert • szétszakított területen V 
legnagyobb a gazdasági válság. 

— Januárban ismét konferenciát tartottak Genf-
jfcen, amely a legkisebb eredményt sem tudta el-
érni. Midőn ezután dr. Curtius birodalmi kül-

ügyminiszter Bécsbe jött, elhatározták, hogy prak. 
tikus kísérletet tesznek a eél megvalósítására, 
amennyiben Németország és Ausztria tervet dol-
goznak ki német—osztrák vámunió létesítésére, 
továbbá tárgyalásokat kezdenek harmadik államok 
bevonásával és az ez alkalommal folyó tárgya-
lásokról az érdekelt államokat értesíteni fogják. 
Eddig nem volt szó szerződésről, hanem csak 
főbb irányelvekről. Mindkét állam abból a meg-
fontolásból indult ki, hogy megrohanásszerü meg-
lepetések ne adódjanak. 

— Ausztria Magyarországgal is kereskedelmi 
tárgyalásokat kezdett uj szerződésről regionális 
alapon. Ugyanerre törekszik Ausztria Jugoszláviá-
val. Másrészről Németország Romániával tárgyalt 
ebben a szellemben. Mindezek azt bizonyítják, hogv 
Középeurópát akarunk és Európát — mondotta 
Schober —, nem pedig csupán vámuniót Német-
ország és Ausztria között. 

A Gusvéíi ssURségmunUa 
f i Délmagyarország munkatársától.) Az 

áradás következtében félbeszakított szükség-

munka éppen a húsvét előtti hetekben fosz-

totta meg sovány keresetüktől a szegcdi mun-

kanélkül iek egy részét A város hatósága ugy 

(határozott, hogy az ünnepek előtt munkaal-

kalmat nyújt minden családos munkanélküli-

nek. Az első héten ezerötven munkást ' állí-

tottak munkába és ezt a csoportot ezen a hé-

ten másik századdal váltották fel. 

JAjer Dezső törvényhatósági bizottsági tag 

az ügyben hétfőn megjelent a polgármester-

nél, akinek elmondotta, hogy a második tur-

nusból száz családos munkás kimaradt azzal 

az indokolással, hogy már dolgoztak. Arra 

kérte a polgármestert, hogy rendelje el ennek 

a száz munkásnak a foglalkoztatását is. A 

polgármester kijelentette, hogy a kérést nem 

teljesítheti, mert a száz munkás az első tur-

nusban már dolgozott és igy a polgármes-

ter szerint megkereshette azt a néhány pen-

gőt, amit a város hatósága húsvéti segítség-

nek szánt. 

A szegedi ügyészség pere Balogh Lajos ellen 
Kedden tárgyalják a budapesti törvényszéken 

(A Délmagyarország munkatársától.) A buda-
pesti tőrvényszék Várady—Brenner-teaiía* ked-
den igen érdekes szegedi vonatkozása rágalma-
zási ügyben fog Ítélkezni. A per sértettje a szegedi 
ügyészség, a vádlott: Balogh Lajos volt tőrvény-
hatósági bizottsági tag. 

Balogh Lajos, mint ismeretes, évekkel ezelőtt 
a városi szénszállítást pályázatra ajánlatot nyuj-
tott be, a szállítást azonban nen kapta meg, 
ellenben az figyből kifolyólag MM) per is kelet-
kezett Amelyikben Balogh vádlott volt, ott elitél-
ték, ahol pedig 6 vádolt, ott felmentették a vád-
lottakat. Balogh I.ajos a perek Ideje alatt fel-

jelentést nyújtott be az igazságügyminisztérium-
hoz, amelyben a legképtelenebb intdakkal illette 
a szegedi ügyészséget. Többek kőzött elfogultsággal 
is vádolta az ügyészséget, de a terjedelmes be-
adványból a szegedi ügyészség igen sok más rész-
letet is inkriminált A szegedi ügyészség a bead-
vány tartalma miatt felhatalmazásra üldözendő 
rágalmazás miatt feljelentette Balogh Lajost. A 
budapesti büntetőtörvényszék Várady—Brenner-ta-
nácsa keddre tűzte ki a főtárgyalást. A szegedi 
ügyészséget dr. Zobqg Ferenc ügyészségi elnök 
és dr. Balázs Sándor ügyész képviselik a tárgya-
láson. 

99 Egymillióra emelkedett az országban 
a munkanélküliek száma" 

A földmlvelési miniszter örffy Imre föidvételéröl — Megkezdődött a képviselőház 
húsvéti szOnete 

Budapest, március 30. A képviselőház mai ülé-
sén harmadszori olvasásban elfogadták a házadó 
alá eső ingatlanok illetékkiszabási alapjának le-
szállításáról szóló tőrvényjavaslatot. Ezzel a napt-
rend kimerült és az elnök napirendi indítványt 
tett, amelyben javasolta, hogy a képviselőház leg-
közelebbi ülését április 51-én tartsa és azon foly-
tatólagosan tárgyalják az iparfejlesztési törvény-
javaslatot. 

Az elnöld napirendi indítvánnyal szemben Gál 
Jenő indítványozta, hogy a következő ülé6 napi-
rendjére tűzzék ki az elszámolások beterjeszté-
sét, amelyet különböző kereskedelmi vállalatok 
élveznek a kormánytól. 

A többség az elnök napirendi indítványát fo-
gadta eL 

Ezután Mayer János fökimivelésűgyi miniszter 
válaszolt Farkas Tibornak egy régebbi interpel-
lációjára, amit örffy képviselő fötdvéléle ügyé-
ben mondott el. Farkas Tibor ezzel kapcsolat-
ban azt a vádat emelte a kormány ellen, hogy a 
mai nehéz gazdasági viszonyok között a kisem-
berek nincsenek abban a "helyzetben, hogy minden 
eladásra kerülő nagybirtokot megvásároljanak. A 
kisbirtokosok többszáz milliót kaptak segítségül 
az elmúlt 10 év folyamán. Ismertette a Festetich-
féle hitbizományi részlet eladásának történetét, 
amelyet Farkas Tibor interpellációjában felhozott. 
A Földhitel Intézet intézte az eladás üfiyét. amelybe 

tehát, miután altruista intézetről volt sz®, a kor-
mány nem avatkozott be. A birtoktesten közép-
birtok alapítására azért volt szükség, mert a bir-
tokon értékes gazdasági épületek vannak, amelyeket 
a kisbirtokosok nem tudtak volna 51venni. 

Farkas Tibor válaszában hangsúlyozta, hogy mi-
kor hitbizományokat feloldanak, akkor a föld 
hovaforditásának dolgába bele kellene szólnia a 
kormánynak is. Elismeri, hogy a Festetich-féle bir-
tok eladásánál nem történt törvénycllenesség, de 
a vásárlásnál szépséghibák voltak. 

Kun Béla ezután sürgős interpellációban kérte 
a földmivelésügyi minisztert, hogy az állati oltó-
anyagok forgalomba hozatalát ne sajátíthassák ki 
a kartelek, mert ezek kiuzaorázzák a közönséget 

Mayer földmivelésügyi miniszter válaszában utalt 
arra, hogy március folyamán a Magánállatorvosok 
Szövetsége engedélyt kért uj oltőanyaggvár alapí-
tására Fizikai lehetetlenség megadni az engedélyt 
mindaddig, amig a szükséges előf^tételek megadva 
nincsenek. Mindent megtesz a tekintetben, hogy 
az oltóanyagok ára leszállittassék. 

Propper Sándor a népjóléti miniszterhez inté-
zett interpellációt a munkanélküliség kérdésében. 
Az országban a munkanélküliek száma, beleszá-
mítva a családtagokat is, legalább egymillió és 
számuk egyre emelkedik. Pártja nevében tiltakozik 
az ellen, hogy a munkanélküliek ^toai tüntetését 
a MDdörség nem engedélyezte és az ellen, hogy 

Liehmann , é sméKBa 
Keleme* ncca 

ma délelőtt a rendőrség békésen sétáló embereket 
állított elő. Sürgette a munkanélküliség esetére szó-
ló biztosítás bevezetését, a közmunkák megindítását 
és a nyolcórai munkaidő bevezetését. 

Ernszt népjóléti miniszter szerint a kormány a 
legintenzívebben foglalkozik a munkanélküliség 
megoldásának kérdésével. Ez a probléma azonban 
pénzügyi és egyéb kérdésekkel van összefüggésben 
cs azért nehéz a megoldása. Hivatkozott azokra 
a közmunkákra, amelyeket a kormány elrendelt 

Ellentmondások a szociáldemokratáknál: Nin-
csenek végrehajtvaI 

Ernszt miniszter tiltakozik azon vád ellen, hogy 
nálunk olyan rétegekről történnék gondoskodás, 
amelyek jobb helyzetben vannak. A munkanél-
küliség esetére szóló biztosítás bevezetésének ná-
lunk nehézségei vannak. A polgárságot ujabb ter-
hekkel sújtani nem lehet. Az első feladat az, hogy 
az OTI-nál eltüntessék a deficitet. A kormány 
lakásügyekben, ingyen élelmezésben — folytatta 
a miniszter — és hasonló akciókban az idén sok-
kal nagyobb segítséget nyújtott, mint az előző 
évek folyamán. Tudja, hogy ez nem végleges meg-
oldás, de igyekezete arra irányul, hogy minden 
megtakarított fillért a probléma megoldására for-
dítson. 

Propper Sándor a miniszter válaszát nem fo-
gadta el, a többség azonban a szocialisták ellent-
mondásai közben elfogadta a választ 

Az ülés fél 3 óra előtt ért véget. 

flz angol vasúti munkások 
passzív rezisztenciával tüntet-

nek a bérleszállitás ellen 
cBudapesti tudósítónk télefonjclentése.) 

Londonból jelentik: A vasúti munkások hétfőn 

több londoni pá lyaudvaron passzív rezisz-

tenciába léptek, hogy tiltakozzanak a b'érle-

szállilások ellen. A passziv rezisztencia megle-

hetős zavarokat okozott a pá lyaudvarokon, 

ahová a könnyen romlandó áruk elszállításá-

ra a címzetteknek kellett megbízottakat kül-

deni, mert a vasúti munkások nem voltak haj-

landók az áruk kirakására. A munkások pasz-

sziv rezisztenciáját a vasutasok szakszerve-

zete nem helyesli. 

Köszönetnyilvánítás. 
Mindazoknak, atík drága jé férjem te-

metésén résztvettek éa fájdalmunkat virág* 
gal is enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk 
hálás köszönetet. 

özv. Ábrahám Károlyné 
és kisleánya: Edlthke. 

I 
Baranyás Józsefné szül. Vass 

Anna a maga, gyermekei és a fo-

konság nevében mély fájdalommal tu-

datja, hogy szeretett fér|e 

Baranyái József 
március 20-án, 62 éves korában rö-

vid szenvedés ntán elhunyt. 

A megboldogultét április 1-én d. n, 2 

órakor kísérjük a Répás-n. 14. sz. a. 

gyászházból az alsóvárosi temetőbe 

utolsó útjára. 50Ó 

Legújabb tavaszi és nyári 
modellkalap újdonságokkal 
megérkeztem. — Alakítások modellek után pontosan 

készülnek. - Fazon 2 5 0 - t ő L 497 

Goldgruber n ő l k a l a p s z a l o n i 
Korona ucca 4, földszint Telefon 23 - 94.] 


