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ANGOL KIRÁNDULOK 
,80,00 PENGŐS 

FACANVADASZATA 
, f Á ^Magyarország munkatársától.) Szer-

dán delelőtt néhány órán át előkelő vendégei 
voltak Szegednek. J. Lesshong ny. angol ez-
redes és kísérete. A négy előkelő angol üz-
letember átutazóban megnézte a várost és lá-
togatást tett a fogadalmi templomban is. Az 
angolok Naaymágocsról érkeztek Szegedre, 
ahol az uradalomban nagy vadászaton vettek 
reszt. Nem meghívásos vadászaton voltak az 
angolok, hanem négyen bérbevették az urada-
lom vadászterületét egy hétre. A kitűnő va-
dászterületért az angolok 8000 pengő bért fi-
zettek. A négy angol urnák egy-egy napi va-
dászat 1150 pengőbe került. 

Oe ugylátszík a szórakozás megérte a pénzt, 
mert az angol vadászok meglehetősen nagy 
vadászzsákmányra tettek szert. A bérleti szer-
ződés szerint az angoloknak 3000 fácán lelö-
vésére volt joguk és a négy angol ur nagyob-
bara élt is a szerződésadta jogával, összesen 
2600 fácánt lőttek egy hét alatt. A nyulakat 
és a foglyokat nem bántották az angolok, 
hagyták azokat elmenekülni; — ennek követ-
keztében a szomszédos vadászterületek bérlői 
is jól jártak, mert a nagy hajtás következté-
ben rengeteg nyul és fogoly menekült át a 
szomszédos területekre. 

Az angol vadászok Londonból azzal a cél-
lal jöttek Magyarországra, hogy fácánvadá-
szaton résztvegvenek. Lesshong ezredes már 
többizben járt Magyarországon, legutóbb Me-
zőhegyesen vadászott. Amikor arról értesült, 
hogy a nagvmágocsi uradalomban rengeteg a 
fácán, négytagú vadásztársaságot szerzett' és 
egy hétre kibérelte a vadászterületet. Az el-
ejtett 2600 fácánt az angolok átadták az ura-
dalomnak és az egyhetes vadászat után azzal 
búcsúztak, hogy jövőre nagyobb társasággal 
visszajönnek Nagymágocsra. 

Elhelyezik a Szent Isfván-
térrtfl a búzapiacot és a 

fuvarosokat 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

törvényhatóság októberi közgyűlésén dr. Tóth 
László azt indítványozta, hogy a Sz?n István 
térről a Mars-térre helyezzék á* a búzapiacot 
és az úgynevezett koplálós kocsislandot. Szóba 
került ezzel kapcsolatban, hogy az elhanyagolt 
Szent István-teret parkiroz'assa a varos a 
szükségmunka keretén belül. 

Az elsőfokú közigazgatási hatóság közren-
dészeti, valamint közegészségügyi szempont-
ból kívánatosnak tartja a terv megvalósítását, 
mert az alacsony fekvésű, rossz xöyezetü Szent 
István-tér csak a legnagyobb nehézségekkel 
tartható tisztán. A közigazgatási hatóság meg-
állapítása szerint a Szent Isván-téren állan-
dóan 150 fuvaroskocsi várakozik és emialt az 
egész környék levegője romlott. Az államrend-
őrség is kifogásolta már forgalmi szempont-
ból azt, hogy a téren állomásoznak a fuvaros-
kocsik. 

A közigazgatási hatóság a Mars-térnek, a 
laktanya felé eső részét találja alkalmasnak 
a búzapiac és a fuvaroskocsik számára 
ezt a területet azonban előbb ki 
kellene kövezni. Most majd a polgármester 
dönt. hogy mikor helyezik el a Szent István-
térről a búzapiacot és a fuvarosokat 

RablásérMtélták el 
a mecseki szatirokat 

Pécs, december 13. A pécsi ítélőtábla szerdán 
hirdetett Ítéletet a mecseki útonállók bünpöré-
ben. Az elsőbiróság ítéletét csak a minősített 
részben változtatta meg, amennyiben a zsaro-
lást rablásra minősítette, egyébként az első bí-
róság ítéletét helybenhagyta. M e g y e r i La-
jos elsőrendű vádlott 5 évi dologházat, K o r b 
József 3 évi fegyházat. Sa j t i Lajos 7 havi 
börtönt kapott öt vádlottat a tábla felmentett. 

Az osztrák kormány 
uj harca a horogkeresztesek ellen 

Lelilíollók a náci-hírek közlését 

Bécs, december 13. Az osztrák kormány ér-
tesítette a bécsi rendőrség utján a bécsi lapok 
szerkesztőségeit, hogy a politikai tüntetésekről, 
a merényletekről és "minden olyan eseményről, 
ami a nemzeti szocialista párt tevékenységének 
körébe esik, csak azt közölhetik, amit a szö-
vetségi kancellári hivatal a nyilvánossággal kö-
zölni óhajt. Má«t közölni nem szabad. 

Azokat a híreket, amiket az osztrák kormány 
hivatalosan közzé tesz, a lapok szerkesztőségei-
nek kommentárokkal ellátni szabad, de a hí-
reknek megváltoztatása, kiegészítése, vagy he-
lyesbítése tilos. 

Tilos politikai természetű tüntetésekről, me-

rényletekről, vagy bármilyen olyan politikai 
cselekményekről, amik a rendőrség hatáskö-
rébe tartoznak, saját, eredeti tudósításokat kö-
zölni. Minden olyan újságot, amely ez ellen a 
rendelet ellen vét, el fognak kobozni. 

A kormány ezt a rendelkezését azzal indo-
kolja, hogy az ország területén sürün megis-
métlőidd papirpetárda, papirmozsár és egyéb 
robbantások, továbbá a különféle nemzeti szo-
cialista agitációk nyilvánosságra hozatala árt 
az ország közgazdasági érdekeinek. 

Az Arbeiter Zeitungot, amely a rendelet el-
len vétett, délben már el is kobozták. 

Karácsonyra ̂ ^ « S S S S i Paulusznál 
leqol o r t b b n n 

Kelemen 
ucca 7. 

Msz olvasó rovata 
A makói hagymaszindikáíus 

Tekintetes Szerkesztő Urt A makói hagymaszin-
dikátus működésére abban a tudatban hivom fel 
a figyelmét, hogy a D é l m a g y a r o r s z á g min-
den mellékteklntet nélkül pártjára áll az igazság-
nak, még abban az esetben is, ha olyan egyesülés-
sel szemben kell helyrebillenteni az igazságser-
penyőjét, mint amilyenné lett a makói kertészek 
munkájának a gyümölcséből a makói hagymaszin-
dikátus. Bizonyosan Szerkesztő Ur is észrevette 
már azt, hogy a szindikátus oldaláról minden le-
hetőt elkövetnek atekintetben, hogy köztudatba 
vigyék a szindikátus működésének közérdekű 
és hasznos voltát. 

Ezzel szemben a valóság az, hogy a szindikátus 
eddig a kertészeknek tett Ígéreteit nem váltotta 
be. Öt pengős árat ígért, de ezt az árat csak ad-
dig tarthatta, amig a kertészek ellenállása meg-
hiúsíthatta volna a szindikátus megalapítását s az-
után mindjárt felére «Jíetfék le az árakat. Hogy 
ezt a kettöötvenet se« kapta meg minden rászo-
ruló kertész, azt nem kell bizonvitani azok előtt, 
akik résztvettek az értékesítés kálvériajárásában. 
Akik kiszorultak a sorból, azok odaadták annyi-
ért. amennyiért vették. Kettőért, vagy még azon 
is alól. Am akik megkapták, azok sem kapták 
meg hiány nélkül, mert szállítmányonként 10 fil-
lért levontak a termelőktől. 

De van némi ellentét fs a szindikátus működé-
sében. Ali pedi? az export mennviséiíe és az árak 
minősége közötti különbségekben. Mert bár ebben 
az évben jóval több hagyma ment külföldre, mint 
az elmúlt évben s bár a kereslet is jóval meg-
haladja a mult évit, mégis a mult évi 6 és fél 
pengős decemberi árral szemben ebben az évben 
leesusztunk a 3 pengő színvonalára. 

Meg kell emlékeznem a kertészek két legna-
gyobb sérelméről is: a prémiumról és az osztályo-
zásról. A kertészek hasznát nem látják a prémln-
mos rendszemek. Tudjuk mi kertészek igen jól, 
hogy portékánk külföldi jóhirneve érdekében szük-
ség van az osztályozásra. Sőt, mi már akkor is 
tudtuk' ezt. amikor a szindikátus csak a rostélvoson 
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Évdekes 
könyvek, játékok, képeslapok", bélyegalbu-

mok, iróasztalkészlétek, töltőtollak, mo-

dern levélpapírok, amatör-albumok. játék-

kártyák, bridge-tömbök. kiváló gramofon 

nok (alkalmi vételek is), müvészlemez ki-

árusítás slágerlemrz-ujdonságok és sok 

más alkalmas ajándéktárgy. 

Udrosi Nyomda R . T. 
Kárász ucca 9. I S á m . 

találkozott a hagymával, de, ha szabad kérdez-
nünk, miért kell e jó hir érdekében éppen akkor 
meghozni minden áldozatot, amikor legnehezebb 
helyzetbe került az egész kertésztársadalom. 

Végül csak azt kérdezem még a szindikátus ve-
zetőségétől, tudja-e hogy a pesti kereskedők 3 
pengő 50 fillérért vásárolják a makói hagymát ak-
kor, amikor a szindikátus megbízottal 3 pemgőér* 
is csak korlátolt mennyiségben vásárolják. 

Tisztelettej Egy makói kerté««. 

Rothermere 
Rómába utazik 

London, december 13. Rothermere lord kör-
nyezetében a lord utasításával kapcsolatban 
azt a felvilágosítást aoták, hogy a lord útnak 
indul a kontinensre, még pedig különös misz-
szióval, amelynek során valószínűleg Rómába 
is ellátogat. Arra a kérdésre, hogy ez a politi-
kai misszió mire irányul, minden felvilágosí-
tást megtagadtak, azt ellenben kijelentették, 
hogy az utiDroaramban Budapest nem sze-
repel 

VátiTbesscédl 

a l i p c s e i p e r b e n 

Lipcse, december 13. A lipcsei gyujtogatási 
perben szerda délelőtt W e r n e r főügyész 
megkezdte vádbeszédéL Lubbe személyével fog-
lalkozva, szilárd meggyőződésének mondotta, 
hogy Lubbe kommunista és kilépése után is an-
nak a pártnak szellemében működött 

A főügvész ezután részletesen ismertette a 
kommunista párt törekvéseit, módszereit és cél-
jait, megvilágította politikáját. A kommunista 
párt módszere gyakori változtatása ellenére azt 
a célt követte, hogy a német birodalmat meg-
döntse és a proletárdiktatúrát, orosz minta 
szerinti szovjet államot teremtse meg. Számos 
rendőrségi és bírói megállapítást sorolt fel ez-
után, hogy a kommunista párt az ország külön-
böző részében polgárháborúhoz hasonló cselek-
ményeket készített elő. Ezekből kitűnt, hogy a 
kommunista párt 1933 februárjára felkelésre 
számított. 

— Az az ellenvetés — folytatta a főügyész 
—, hogy februárban vagy márciusban forra-
dalmi helyzet feltételei még nem forogtak fenn 
tel jesen, a körülmények következtében, még 
nem bizonvitja, hogy a kommunista párt nem 
akarta a birodalmi gvülés épületének felgyúj-
tása idején lángralonbantani a fegyveres fel-
kelést. 

Szünet után P a r r i s i u s ügyész ismertette 
Van der Lubbe életét, amelvből azt a következ-
tetést vonta le. hogy a vádlottnak számos utja 
azt a célt szolgálta, hogy más országok poli-
tikai viszonyait tanulmányozza. 


