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A vasul nem adoll engedélyt a vasuli vonal keres/levéséhez 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

város az idén a szükségmunkát — mint isme-
retes — az úgynevezett exporlrakodó feltöl'é-
se köré szervezte meg. Az első munkásoszta-
gokat ehez a munkához osztották be és a 
munkások a mérnöki hivatal terve szerint 
megkezdték a töltési munka előkészítését, ami 
abból állott, hogy iparvágányokat fektettek !e 
az exportrakodó és a kubikolásra kijelölt 
földbánya között. Eredetileg ugy volt, hogy az 
előkészítő munkálatok befejezése után egy-
szerre többszáz munkanélkülit állítanak a 
földhordáshoz munkába, mely hónapokig iar-
tó kereseti lehetőséget biztosított volna jelenté-
keny munkástömegek számára. 

Hetekkel ezelőtt megakadt a munka, az in-

ségmunkások nem dolgozhatnak, mert a Máv. 
nem adta meg az engedélyt vasúti vonalá-
nak keresztezéséhez. A föld szállításához szük-
séges iparvágányokat ugyanis át kellene ve-
zetni a vasút vi nalán, amihez azonban a vas-
utigazgatóság előzetes engedélye szükséges. A 
tárgyalások megindultak az üzletigazgatóság 
és a város között, megtartották a mütanrend-
őri bejárást, azonban eredménytelenül, mert 
a vasút nem adta meg az engedélyt A munVa 
megakadt és ha a városnak nom sikerül r.z 
engedélyt megszereznie, akker az idén aligha 
feiezhetik be az exportrakodó feltöltését. 

Itt emiitjük meg, hogy 16-ára a népjóléti 
ügyosztály behívja a szellemi inséqmunkásck 
következő csoportját. 

Hétfőn megkezdődik a munka 
a felsővárosi cipőgyárban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A fel-
sővárosi cipőgyárban hétfőtől kezdve hozzá-
kezdenek a munkához. Egvelőre Budapestről 
1000 pár cipőre kapott megrendelést a gyár, dp 
kilátás van arra, hogy a vidékről nagyobb 
megrendelés érkezik. A gyárban kijelentették 
hogy tekintet nélkül a közelmúlt eseménveire. 
azokat az iparosokat, akik huzamosabb idő óta 
a gyárban dolgoztak, továbbra is alkalmazni 
fogiák. A szövetkezetnél érdekelt 36 résziegv-
tulajdonos iparos nagyrésze már is munkába 
állt. A jövő héten előreláthatólag 100—120 

munkásnak lesz munkája a cipőgyárban. 
A kisiparosok egvelőre várakozó álláspont-

ra helyezkedtek. Tekintettel súlyos helyzetük-
re vállalnak munkát a gvárban. de jogukat 
fenntart iák az IOKSz-vel szemben. 

Az ingóságok végrehajtásáról szóló jegyző-
könyvet a költségek bírói megállapítása céljá-
ból most nyújtotta be vitéz dr. S z en t a n n a y 
Félix bírósági végrehajtó, a bírósághoz. A fog-
lalásról szóló jegvzőkönvv 521 »éleit tartalmaz, 
az ingóságok foglalásának végösszege 80.102 
pengő. 

Harc a szegedi paprikáéit 
Megdöbbenés és aggodalom előz« meg a paprikaszaktanács hélíői 

ülését 
(A Délmagyarország munkatársától.) Előre-

relátható volt. hogv a szegcdi gazdák körében 
nagy megdöbbenést és aggodalmat kelt az a 
javaslat amely hétfőn kerül a földmívelés 
ügyi minisztériumba összehívott paprikaszak-
tanácsi ülés elé és amely a Magyarországon 
termelt paprika egysén*s elnevezésére, tehát a 
Szegeden termel* világhírű „szegedi panrika" 
külön elnevezésének megszüntetésére vonatko-
zik. A nyugtai0nságnak már hangot is adóit a 
Szegedi Gazdasási BpesüTet 1<üldöt'<:é<jfc. 

mindig azt hittem, hogy a krumplit Amerika adta 
Európának — előlegül a zsirunkra — még pedig 
nekünk magyaroknak Bourgogne-on keresztül 
S lám, már a Gangesz partján együtt ettük a hin-
dukkal. Gyerünk tovább. A n h a t. ez az ős munda-
szó alakra is. értelemre is egyezik a magyar őn-
hit-tel Az ám, csakhogy ezt a magyar szót éppen 
most száz éve csinálta Döbrentei Gábor, mert ugv 
nem tetszett neki, ahogy a régi ma/rvarok mond-
ták: magahitt. No de végre itt van valami, ami-
nek, nem lehet ellene ve'ni semmit. A ram in = 
arramenő. Ez már döfi Most már legalább 
azt Is tudjuk, hogy az Á r m i n merriil jött. 
Most már nem is kutakszom tovább, csak mée 

azrt nézem meg, ha már ennyit bajoskodtam velük 
ki fiai-csikai is azok a munda-testvérek Mert biz 
én eddig sohase hallottam róluk Nem csoda, rop-
pant szerénv néoek. nagvon elhuinak még a lexi-
konban is. M und a-nyelvek 1. Kol-nyel-
vek. Kol-nvelvek 1. Mononami-nvel-
vek Lássa a hólyagos — himlő Flég nekem az 
a pár sor, amit a mundák történetéről tudok Mig 
áriák nem voltak a világon, addig ők voltak az 
urak Indiában De ahogv az áriák betették közé-
jük a lábukat, rögtön páriákká váltak s már rég 
nem is tudnak mundául, csak hinduul. 
Ha igy áll a bál. semmi közünk hozzájuk. Elég-

gé páriákká tettek már minket az európai árják, 
azért nem kell ázsiába mennünk. 

Hanem valami kezd előttem derengeni. Ha elő-
kelő diplomatáink ilyeneket produkálnak nyelvé-
szetben, hogyne csinálnának akkor annyi maori-
ságot és mundaságot a diplomáciában! 

amely Hunyady-Vass Gergely elnök vezeté-
sével szombaton délelőtt ielent meg dr, Pálfy 
József polgármesterhelyettesnél. 

A küldöttség a gazdasági egyesület több 
kérését tolmácsolta, ezek között a legfontosabb 
kétségtelenül az volt, hogy a város hatórása 
föltétlenül képviseltesse magát a paprikatanács 
ülésén és ott kövessen el mindent, hogy a le-
hetetlen terv meg ne valósulhasson. 

A polgármesterhelyettes válaszában kije-
lentette, hogy személyesen utazik Budapest-
re a területre husz éves bérleti szerződést. 
Ígéretet kapott tőle, hogy szintén megjelenik a 
szaktanácsi ülésen, ahol teljes erejével a sze 
gedi érdekek védelmére kel. Elmondotta a 
nolgármesterhelyettes, hogy kívánságára részt 
vesz az ülésen Körmendy Mátyás országgyű-
lési képviselő is. 

A küldöttség ezután előadta az egyesület 
további kérelmeit Az egyesület négv hold 
földet bérel a dohánygyár melletti ttrületen és 
most az a kivánsága. hogy a város kössön er-
re a t rületre fusz éves bérleti szerződést, 
mert értékesebb beruházásokra készül az 
egyesület. Elmondották, hogy az egyesület 
állandó bnrmintnki"Wtási s^retne szervezni 
és erre a célra megfelelő üzlethelyiségre lenne 
szüksége. Kívánsága az. hogy a város valame-
lyik bérházában engedjen át erre a 'élra bér-
mentesen egy üzlethelyiséget. 

A polgármesterhelvettes kijelentette, hogy a 
dohánvgvári terület bérleti idejének meg-
hosszabbítását nem iavasolhatia. mivel erre a 
területre városfejlesztési célokból szüksége le-
het a városnak, ellenben készségesen ad béT-
be más helyen megfelelő területet az egye-
sületnek. Az állandó bonniüi • ••••'i'.-
állítását szükségesnek tartja, támogatja is. 
de ingyenes helyiséget elvi okok miatt nem 
adhat, valami mérsékelt bért kell az egyesü-
letnek vállalnia. 

Figyelem! 
Zefír és ber >ner 'esrfinorrmbb 17 1 h ll lér 

amig a készlet tart 

Püspökbazár (Szap- • 
panüzlet meilett) | 

3+1 lámpás 7331-es 
BANO-PASS EURÓPA-
vevő készülék dina-
m i k u s hangszóróval, 
Készpérjzára: P 225.— 

Kapnató részletre is és díjtalanul bemutatja 

Markovics S z c " f 
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K a p h a t ó r é s z l e t r e i s : 

Deutsch Albert 
elektrotechnikai vál lalatánál 

K á r á s z iscca 7. szám. 
Bemutatás vételkényszer nélkül . 

^ Klein ÍS Társa Makó 
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T i s z a 

A város helyzeíe 
egyelőre nem blzlaíó", 

mondotta jelentésében Tarnay alispán 

'A Délmagyarország makói tudósiójától. 

Csanád vármegye közigazgatási bizottsága 

szombaton ülést tartott. Tarnay alispán jelen-

tésében többek között foglalkozott Makó hely-

zetével és részletesen tárgyalta a városnál élet-

beléptetett takarékossági intézkedéseket. 

— A városnál a tisztviselői és alkalmazotti 

létszám nem volt túlméretezett — mondotta 

—, a romlás oka nem is ebben keresendő, 

inkább abban, h igy a kezelő ós segédsze-

mélyzet kiválasztásának módját a 40 évvel ez-

előtt hozott törvény a képviselőtestület válasz-

tására bizta, amelyet a képviselőtestület nem 

oldhat meg helyesen. Már pedig, hogy az ad-

minisztráció zökkenő nélküli legyen, ahoz 

szükséges, hogy a kezelő személyzet elsőrendű 

tegyen. A varos helyzete Különben egyelőre 
nem biztató. A polgárság vagyoni helyzeté-

ben beállott nagyfoKU megcsappanó?, az érté-

kek veszendőbe menése az igazi veszedelem. 

Amíg ezen a téren javulás nem mutatk rak, 

nem lehet remény a városi háztartás terhe,-

nek könnyítésére. 

A második filharmonikus hangverseny a Bel-
városi Moziban 14-én, vasárnap pontosan 11 óra-
kor kezdődik. 

S z é c h e n y i M o z i 

Vas á rnap hitlIOn 

Budapesttel egy időben 

A legújabb magyar film: 

Főszereplök:Rózsahegyi ÜékimAű, I 

eta, Rubinsíein Erna és Szőke SzaVóll | 

HaaxniH 6« használatlan 

m a g y a r b é l y e g e t 

TOS* EL*D, röpült l*v»le(tat szál-
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