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európai megoldás,, mert ha a kontinens tovább sze-
gényedik és bolsevizálódik, esetleges helyi sike-
rekben sem volna köszönet. A német—osztráK 
vámunióhoz való csatlakozásnak volnának előnyei, 
de hátrányai is. Minden attól függene, hogy a 
psatlakozáis mily feltételek mellett menne végbe. 
Annvj bizonyos, hogy a 70 millió némettel egyesülő 
8 millió magyar függő helyzetbe kerülne és meg. 
történhetnék, hogy vámunió esetén sem kezeltet-
nénk gazdasági tekintetben sem paritásosam 

—.Az európai válság megoldása nem tűr halasz-
tást — fejezte be szavait. Ha Európa megszer-
vezése igen rövid időn belül nem sikerül, hama-
rosan megkondul a lélekharang egy oly civili-
záció felett, melynek elpusztulása pótolhatatlan 
veszteséget jelentene az emberiség számára. A mi 

•sorsunk attól'íügg; hogy eiekben a súlyos órákban 
megtaláljuk-e helyünket, tudni fogjuk-e, hogy me-
lyik ut vezet nálunk a boldogulás felé. E pillanat-
ban csak helyeselhető az az álláspont, hogy vár. 
juk be a fejleményekét, hisz addig, mig nem kö-
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tőttük le magunkat, mindenki nagyra értékel! ba-
rátságunkat. Talán leghelyesebb lett volna, ha 
nem hangzott volna el illetékes helyről az a kijeién- • 
tés sem, hogy Olaszország mit határoz, mert mőst 
már nem mi vagyunk az a menyasszony, akiért 
érdemes a kérőknek egymással versengeniők, tri 
most csak a menyasszony szegény rokonai Vagyunk. 
Bizzunk azonban az ezeréves magyarság élertftfz-
tönében és legyünk résen a veszély óráiban. - '"• 

A nagy számmal megjelent közönség az értélees 
előadást hangos tetszésnyilvánítással és tapssaí.ho-
norálta. 

Hirek 

Pálieurópa, 
békerevizió és vámunió 
Dr. Auer Pál előadása a kamarában 

(A Déímagyarország munkatársától.) Dr. Auer 
Pál. a Páneurópa Szövetség magyar csoportjának 
elnöke vasárnap délben nagyszámú közönség előtt 
a kamara nagytermében előadást tartott Páneurópa 
problémájáról és a vele kapcsolatos vám- és Ke-
reskedelempolitikai kérdésekről. Az előadó. £kit a 
kamara nevében Wimmer Fülöp elnök üdvözölt, 
előadásában a következőket mondotta: 

— A háború befejezéséig nem volt speciális 
európai probléma. A világháború következtében 
azonban Európa államai Amerika adósaivá váltak. 
Az Egyesült Államok aranyállománya roppant meg-
nővekedett. Míg ar európai ipari államok a háború 
előtt gyártmányaik jelentős részét az Egyesült 
Államokba exportálták, a háború befejezése óta 
Amerika óriási feleslegekkel rendelkezik és néra 
veheti már fel az európai importot. Az. óvilág 
ipari államai tehát áruik jórészét az európai 
agrárállamoknak kénytelenek eladni. Azok viszont 
nem felvevőképesek, mert Amerika gabonaexport-
jával nem tudnak versenyezni. Európa keleti hatá-
ráu pedig ugrásra készen áll Szóvjetdroszórszág. 
Az eszközök válogatása nélkül; dumpinggel, a 
kereskedelem, ipar és mezőgazdaság tönkre-
telével, az elégedetlenség fokozásával, forradalom 
szitásával és esetleg fegyverrel is el van tőkélve 
Európa elpusztítására. Lehetetlen reá nem, eszmél-
nünk arra. hogy az európai népeknek nagy közös 
érdekeik vannak és hogy egymásra vannak utalva. 
.Vem idealista, pacifista felbuzdulás, haném a re-
ális érdekek felismerése hozta létre az .európai 
szolidaritást. .'..!;"''' 

— A szkeptikusoknak — folytatta dr. Auer —, akik 
nem hisznek Európa egységes megszervezésének 
lehetőségében, kétségkívül legfigyelemreméltóbb ér-
vük az, hogy nem lehet Európái egységesen meg-
szervezni addig, amig a békeszerződések igazság-
talanságai revízió alá nem vétetnek. Kétségtelen, 
hogy Európa népei csak akkor fognak békés 
közősségben élni, ha nem lesznek elnyomók és 
elnyomottak, az elkövetett igazságtalanságok jóvá-
tétetnek. Azért azonban, mert igazságtalanságok 
megszüntetését követeljük, nem szabad hátráltat-
nunk Európa megszervezését. A páneurópai program 
megvalósulása az országhatárok jelentőségét nagy-
mértékben csökkentené s azoknak akkor már in-
kább közigazgatási, mint politikai, vagy gazdasági 
jelentőségük volna. Igy voltaképen már ezáltal is 
megtörténnék az elszakitott országrészeknek vissza-
csatolása, a magyar testvérekkel való egyesülés, 
a szük gazdasági határok kiterjesztése. Emellett 
azonban abban az atmoszférában, amelyet egy 
európai államszövetség hozna létre, nyilvánvaló, 
hogy inkább remélhető a békeszerződések igaz-
ságtalanságainak enyhítése, mint a mai mérgezett 
atmoszférában és hogy a győzők könnyebben 
engednének át területeket olyan államoknak, ame-
lyekkel közős szövetségben élnek. — 

— Arra a kérdésre, hogy joguk van-e Német-
országnak és Ausztriának egymással vámuniót lé-
tesíteni, mi, akiknek szemében a népek ónren* -
delkezési joga szent és sérthetetlen, csak igen^ 
nel válaszolhatunk. Bizonyos az is, hogy kisebb 
gazdasági területek helyett nagyobbak létrejötte 
kívánatos. Sajnos azonban a vámunió ([ervének 
bejelentése átmenetileg rontotta az európai atmosz-
férát. Franciaország ugy látja, hogy a »Zollvefein» 
>Anschiuss«.t is jelent. Bizonyos, hogy ha olyan 
két nép lép vámunióra, amely ugyanazon nyelven 
beszél, melynek csaknem azonos a kulturája, me-
lyek közül az egyik sokkal erösebb, mint a másik, 
ezt a gazdasági egyesülést könnyen követheti po-
litikai szövetség. Sajnálatos, hogy Franciaország 
félvén az Anschluss.tól, nehezebben lesz fegy-
verkezésének korlátozására bírható, holott a jövő 
évi leszerelési konferencia Európa összes népei--
nek az érdeke, főkép azonban érdekünk nfkűnk, 
lefegyverzetteknek, akiket állig fegyverben álló 
államok vesznek körül. Félő, hogy a vámunió meg-
nehezítik a locarnói politika folytatását és a fran-
cía nacionalisták uj erőre kapnak és elgáncsolják 
Briand békepolitikáját. Nem aggálytalan az sem, 
hogy a zárt pángermán terület magas védvámmal 
veszi körül magát. Németország épp csak néhány 
nap előtt újból emelte vámtarifáit és felő, hogv 
Ausztria is kénytelen lesz mostani sokkai alacso-
nyabb tarifáit a német vámokkai egyenlővé tenrti." 
A béke ügyét kétségkívül nem azoknak az államok-
nak szövetségesei mozdítják elő, amelyek úgyis 
a békeszerződések adottságai folytán egy tábor-
ban vannak. — tehát sem a kisántánt, sem a 
német—osztrák vámunió. Az ilyen államszövetségek 
csak további rivalizáláshoz vezethetnek. Csak az 
elyan regionalis szövetség használ a béke ügyé-
nek, »mely egy győztes és egy legyőzött állam 
kötött iön létre, fékünk is érdekünk egy általános 
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JO érától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-

zeum nyitva délelőtt 10 tői délulán fél I óráig 
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leti nyitva délelőtt 8—l-ig. délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárák közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59,.(Tel. 
1996.> Borbély József, Tisza I.ajos-kórut 20. (Tel-
2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Mold-
ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46. Csil-
lag-gvógv szertár. Takáts István, Boldogasszony-su-
gárul 31 Tel. 21-25. Selmeczi Bé'a, Somogyi-telep. 
Tel. 34.25. 

— Shvoy altábornagy ünneplése. A szegedi 
helyőrség tiszti, tisztviselői és altiszti kara, vala-
mint legénysége vasárnap este nagyszabású fák-
lyás felvonulás és.szerenád keretében ünnepelte dr 
vitéz S h v ó y Kálmánt altábornaggyá történt ki-
nevezése alkalmából. A tisztikar este fél 8 órakor 
á Kossuth-szobor körül "gyülekezett. A helyőrség 
alakulatainak kiküldött osztagai a Honvéd-téren 
gyűltek össze ás onnan vonultak fel az altábornagy 
Klauzál-téri lakása elé. A honvédzenekar beveze-
tésül a Himnuszt játszotta. A tisztikar és a le-
génység egy^égy küldöttsége ezután felkereste az 
altábornagyot és tisztelgett előtte. A zenekar több 
darabot adott elő, majd a Szózattal befejezte a 
szeren ádot. Végül a kivonult osztagok diszmenet-
ben vonultak el Shvov altábornagy előtt. Az ün-
nepségnek igen sok nézője volt. Á szegcdi hely-
őrség tiszti és tisztviselői kara hétfőn este a Kass-
ban 300 feritékes banketten ünnepelte Shvoy al-
tábornagyot. A felköszöntőt M a l i c z k v tábornok 
mondotta, majd Shvoy altábornagy köszönte, njcg 
á meleg üdvözlést. Az egybegyűltek az altábor-
nagyot lelkesen ünnepelték. 

— Házasság Dr. B o k o r Mária orvosnő és dr. 
T o r n y a i József m. kir. honvédfőorvos folyó 
Kó 6-án délután 5 órakor tartják esküvőjüket a 
fogadalmi templomban. (Minden külön értesítés 
helyett.) 

K o c h Olga, néhai Koch Béla volt szegedi fa-
kereskedő leánya, a mai napon házasságot kötött 
D e u t s c h Lajos pápai fakereskedővel. . . 
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— A szegedi kereskedelem hitelének védelme 

A Szegedi Keneskedők Szövetségének nagytanát*a 
6-án d é l u t á n f é l 7 ó r a k o r foglalkozik izok-
kai a jelenségekkel, amelyek az utóbbi naplók-
ban a szegedi kereskedői piacot érintették. Ebből 
a célból a szövetség elnöksége nagytanácsi ülést 
hivott egybe, mikorra is a nagytanács tagjait 
ezúton is meghívja és megjelenését kéri a - szö-
vetség elnöksége. A gyűlést a Szegedi Lloyd-Tár-
sulat helyiségében tartják meg. 

— A Magyar Cserkész Szövetség déli kerülete 
vasárnap tartotta tavaszi tiszti gyűlését Hódméző-
vásárhelven. A központot Sztrilich Pál képviselte. 
Megjelent a gyűlésen a kerület egész tisztikara. 
A gyűlésen Sztrilich Pál, dr. vitéz MáriaföWy. 
Márlon, Némethy Samu, Csergő Holyba István, 
Misurda János és vitéz Csaba László tartottak 
előadásokat a nyári táborozásokkal kapcsolatos 
problémákról. Az e'őadásokat vita követte, ;Dél-
ben a vásárhelyi MANSz leánykőre látta vendégül 
a cserkésztiszteket. ,, 

— Orvosi hir. Dr. R e j t ő Kálmán bőrgyógyász, 
klinikai tanársegéd, rendelését megkezdte Szeged, 
Margit-ucca 6. szám alatt. Rendel délután 2—4 ig. 

— Kormányzói elismerés a szegedi honvédfeue-
karnak. A kormányzó megbízásából K o ó s alez. 
redes, első szárnysegéd az alábbi táviratot kül-
dötte vitéz Baló Zoltán ezredesnek, a 9. honvéd-
gyalogezred parancsnokának: »A Kormányzó Ur 
őfőméltósága az ezrede zenekarának hangverse-
nyét tegnap a rádión végighallgatta és a zenekar 
kitűnő összjátékáról őszinte elismerését kegyes-
kedett kifejezni. Koós alezredes, első szárny-
segéd.* 

x A meleg végre beköszöntött. Tavaszi dpő-
tti'lon .ágaink szemkápráztató tömege már várja 
Ont! Ar, minőség, kivitel versenyen kivült DEL-KA. 

— Halálozás S z á s z Ferencnek, az ismert sze-
gedi gazdálkodónak tragikus halála mély meg-
döbbenést és általános részvétet keltett Szegeden. 
A fiatal, 31 éves Szász Ferencnek furunkulusa tá-
madt. ami elmérgesedett. Vérmérge,zést, majd or-
báncot kapott, de a legönfeláldozóbb ápolással 
sem lehetett megmenteni; Szász Ferenc vasár-
nap hajnalban kínzó szenvedések után meghalt. 
A fiatal gazdálkodó a mindenütt ismert Szász-
család legfiatalabb tagja volt. öt évvel ezelőtt a 
Pali avicini-uradalomtól kibérelte a Szokonyi-ma. 
jort és a bérletet valóságos mintagazdasággá fej-
lesztette. Négy évvel ezelőtt megnősült, dr. 
S c h a f f e r főorvos leányát vei te feleségül, aki-
vel megelégedett, boldog életet élt. Szász Feren-
cet hétfőn délután temették el a zsidó temető 
cinterméből nagy részvét mellett. L a m b e r g Mór 
főkántor gyászéneke után dr. L ö w Immánuel fő-
rabbi mondott búcsúztató beszédet, amelyben a 
fiatal gazdálkodó puritán életéről, rendkívüli szor-
galmáról emlékezett meg. óriási tömeg kísérte 
el ezután utolsó útjára a tragikus végű Szász 
Ferencet 

— L m ível Menyhért: A boldog város Thury 
Lajos: A veszedelmes szerelem — Délmagyarország 
köicsi n ön.vvtár. 

— A Kolozsvári Magyar Dalárda hanjfversenye. 
A Kolozsvári Magyar Dalárda szerdán este tartja 
hangversenyét a fogadalmi templomban. A da-
lárda hangversenye iránt nagy érdeklődés nyil-
vánult meg városszerte. A hangverseny 8 órakor 
kezdődik. 

— Rókusi feketeföldek 82. Kölcsönkönyvtár, pa. 
piráruk, liókkiadóhivataL Déímagyarország-


