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I kereskedelmi és Iparkamarák 
felsőházi taglal 

Budapest, december 9. A budapesti és vidéki 
kereskedelmi kamarák Székács Antalt, a bu-
dapesti kamara alelnökét és Morvái Istvánt, a 
győri kamara elnökét választották felsőházi ta-
gokká. Kereskedelmi póttag Druekcr Géza lett, 
ipari póttag Ring Gyula hatvani iparos. 

A választási harc igen izgalmas volt. Morvay 
István győri kőművesmester ellenfele Papp Jó-
zsef, az IPOSz elnöke volt, aki kisebbségben 
maradt 

Rvarescu beszéd közben elájult 
a román szenátus illésén 

Bukarest, december 9. Izgalmas esemény za-
varta meg a román szenátus csütörtöki ülé-
sét Avareseu tábornagy, aki felszólalt a fel-
irati vitával kapcsolatban, beszéd közben hir-
telen rosszul lett és ájultan összerogyott. Ma-
nlu miniszterelnök és Titulcscu külügyminiszter, 
valamint néhány szenátor odasietett és az el-
ájult marsallt a fogadószobába vitték át. Az 
orvosok első segélyben részesítették a tábor-
nagyot, majd jelentést adtak ki, amelyben be-
számolnak arról, hogy Avareseu spanyol In-
fluenzában betegedett meg. 

Troczki) Milánóban 
Milánó, december 9. Minthogy az olasz kor-

mány engedélyt adott arra, hogy Troezkif Mar-
seilleből olasz területen át vonaton utazhasson, 
Troczkjj és kísérete Marseilleből Milánón át 
Velencébe utazott és onnan utazik tovább Tö-
rökországba. Troczkij Milánóban kijelentene, 
hogy utazásának nem volt politikai célja és 
Törökországba visszatérve, szintén csupán tu-
dományos munkálatoknak szenteli idejét. 

Egy iigyvéd revolverrel 
rálőtt egy őrnagyra 

Nagykanizsa, december 9. Dr. Kovács László 
nagykanizsai ügyvéd a Csengery uccában revol-
verrel rálöit Imrcy Ferenc tflzérőrnagyra, aki 
felesége, egy ismerős hölgy és két férfi társa-
ságában haladt az uccán. A golyó az őrnagy 
és egyik barátja között a házfalba fúródott. 
A társaság tagjai azonnal az ügyvédre vetették 
magukat s kicsavarták kezéből a revolvert. 
Az erősen feldúlt lelkiállapotban lévő ügyvéd 
ellenkezés nélkül hagyta, hogy a rendőrségre 
kísérjék, ahol kihallgatása során kijelentette, 
hogy tettének okáról nem hajtandó nyilatkozni. 
A kihallgatás után az ügyvédet átkísérték az 
ügyészség fogházába. 

Dr. Kovács László és Imrey őrnagy között 
már régebb idő óta feszült viszony volt. Az 
"gyvéd rövid ideig tartó házasság után e£-
''ált feleségétől, egy szegedi fogorvosnötöl. Az 
ügyvéd és az őrnagy között nemrégiben affér j 
keletkezett, amit lovagias uton intéztek el. Dr 
Kovács Lászlót pénteken délután szabadlábra • 
helyezték. 

Széchenyi Mozi 
Szombattól, december hó 10 étil 

K á l m á n Imre 
operettje hangos filmen: 

Marica grófnő 
Főszereplők: 

Dorolhe Wsech, 

Hubert Marischha, Szőke Szakáll 

Verebes Ernő. 

Előadások vasárnapon U, 7, 9, 
. hétköznapokon •">, 7, '.f Arakor 
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A cseh—magyar kompenzációs megegyezés 
Mérsékelt cseh vámtételek magyar lisztre, búzára és sertésre 

(Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Prá-
gából jelentik: A pénzügyminiszter rendele-
tet adott ki amely szerint 1933 február 28-tól 
kezdődőleg mérsékelt vámtételek alkalmazan-
dók magyar lisztre, búzára, sertésre, sertés-

zsírra és szalonnára abban az esetben, ha eze-
ket az árucikkeket kompenzáció ulfán hozzák 
be olya.i cseh áruk ellenében, amelyeket egyéb-
ként nem lehetne Magyarországba exportálni. 
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Bárányi főispán Szegeden 
»Felajánlom szivemet és a benne lobogó szeretetei 

szolgálatára« 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Bá-
rányi Tibor, Szeged város uj főispánja, aki 
csütörtökön este fél 10 órakor érkezett Szeged-
re. pcnt?ken déelőtt tizenégy órakor fogadta 
a városháza bizottsági termében a szegedi egy-
séges párt vezetőségét. A párt nevében dr. 
Aigner Károly ny. főispán, közjegyző üdvö-
zölte Baranyit rövid beszéd keretében. 

— örömmel üdvözlöm méltóságodat — mon-
dotta többek között —, mert a háromhónapos 
interregnum után végre erős kéz veszi kezébe 
a város társadalmának politikai Irányítását és 
az egységes párt, illetve a Nemzeti Egység 
Pártjának megszervezését, mert ez a pártszer-
vezet ezalatt a három hónyos interregnum 
alatt az erős kéz hiánya következtében zilálttá 
vált. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester be-
szélt Aigner után a főispánhoz. Ezeket mondta: 

— Akik ebben a teremben vannak, csaknem 
kivétel nélkül törvényhatósági bizottsági tagok. 
Én mint ennek a városnak a polgármestere 
(dörgő, hosszas éljenzés; a közgyűlés nevében 
üdvözlöm magas méltóságába való kinevezése 
alkalmából. Aigner Károly nyugalmazott főis-
pán ur nyilván tévedésből, célzást tett a párt 
erősségére és azt mondoUa, hogy a hároml-
hónapi interregnum alatt, amig én láttam el 
a főispáni teendőket, a párt szétzüllőtt. Mon-
dom, ez tévedés lehet, mert ez a párt nem 
most züllött szét, ez a párt Szögeden az elmúlt 

tíz év alatt sohasem volt megszervezve, a pár-
tot most kell majd megszervezni Ezt a pártot 
Szegeden nem emberek tartották össze, ha-
nem a gondolat, az eszme és most a szerve-
zésnek Gömbös miniszterelnök nevével és 
programjával kell megindulnia. 

A polgármester beszéde után válaszolt dr. 
Bárányt Tibor főispán. Megköszönte azt a bizal-
mat, amelyet a kormánypárt nevében dr. Aig-
ner Károly tolmácsolt üdvözlő beszédében. ; 

— A város politikai és társadalmi tagozódá-
sát nem Ismerem — mondotta ezután —, de 
kijelentem, hogy ez ebben a pillanatban nem is 
fontos, mert én a város egész társadalmát 
a szivembe fogadom politikai és társadalmi 
különbözőség nélkül. Az a felfogásom, hogy 
különböző utakon haladunk a közös nagy cél 
felé, de hogy ezek közül az utak közül melyik 
a helyes ut, azt megállapítani képtelenek va-
gyunk. Éppen ezért nem veszem rossz néven 
azoktól, akik nemzeti alapon állanak, ha más 
utakon mennek, de kijelentem, hogy azokkal, 
akik a nemzeti cél meghiúsítására tői-ekednek, 
nyíltan szembe fogok helyezkedni. A közfel-
fogás szerint Idegen vagyok ebben a város-
ban, lényegében azonban nem vagyok idegen, 
mert a csonka országban magyar a magyar-
nak nem lehet idegen. Felajánlom a szivemet 
és a benne lobogó szeretetet Szeged vá^os szol-
gálatára. Kérem, támogassák Gömbös Gyulát 
és pá;tját, fogjanak össze a városé-t, mert a 
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révén mlnáenlcl OlCSÓn Jutfrat 
Orion rádióKészülékOez. 

Díjtalan bemutatás a következő cégeknél: 

Csányi Antal, Feke/esas-ucca 22. 

Csűri Ferenc, Kárász-ucca 16. 

Deuísch Albert, Kárász-ucca 7. 

Fonyó Soma, KGlcsey-ucca 4. 

Hrabók Károly, Kossuth Lajos-sugárul 6. 

Jani András, Széchenyi-tér 8. 

Kelemen Márton, Kelemen-ucca 11. 

Moskovilz Lajos, Köicsey-ucca 10. 


