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BEVÁLT 
Olcsóság a Eegfobb reklám! 
Lecrujabb tavaszi cikkek: öltönvök, Fel-
öltők, Rurburrv Ragián, Trench-Coats, 
Bőrkabátok, Fiu öltönyök, felöltők 
nadrágok, Hubertusok 1 é;:;en és méret 

után nagv választékban! 

FÖLDES IZ/Ő 
KLAUZÁL TÉR 

A búza ára 
Az OMGE foglalkozott a búzának a jövő gaz-

dasági évben valö mikénti értékesitésével. A 
hozott határozatot felterjesztették a kormány-
hoz s azok minden bizonnyal alapul szolgálnak 
majd a döntéshez. Kétségtelen, hogy a teimelő-
osztály érdeke az első szempont az agrár Ma-
gyarországon e kérdés eldöntésénél, s minden 
érdekelt fél tisztában van azzal, hogv a buza 
árát szabályozni kell, ha másként nem lehet, 
hatósági beavatkozással, tehát a buza árának 
minimalizáld sával. 

A buza mikénti forgalombahozatalánál a 
termelőkön kivül érdekelve van az állam is, 
amely a termelő adóbefizetését a forgalomba 
hozatalon keresztül akarja biztosítani. Érde-
kelve van a fogyasztó, amplynek érdeke első-
sorban, hogy a kenyér ne legven drága, to-
vábbá, hogy a kenyér beszerzésében ne legye-
nek másodrangú polgárak, illetve fogyasztók, 
akik — mint már három év óta — 5CK—70 
százalékkal drágábban jutnak kenyérhez, mint 
a termelők, vagy a Hsztr«empészek. Érdekelt 
végül e kérdésben két fontos iparág a molnár 
és a pékinar. 

Az OMGE is reámutat arra a három éves 
tapasztalatra, amely a „fekete liszt" elnevezés 
alatt keresztezte az összes érdekeltek számítá-
sait. Ennek dacára azonban hajlandó a liszt-
foroalm? adó megha^vásáva ezt az ál'apotnt a 
jövő gazdasági évre is fenntartani, legalább is 
a határozat nem tartalmaz 1avn«latot arra. 
hogy a fekete liszt. a kétféle lisztár megmara-
dásának lehetőségét kizáriák. Ez a kétféle liszt-
ár pedig a fogvasztók körében rendldvüli el-
keseredést és annvi erkölcsi rombolást végzett 
mint a legvadabb izgatás, a malom- és pék-
ipart pedig egvenewm létében tármdtn meg. a 
kincstárnak számottevő adóalanyait pusztítva 
és gyöngítve. 

Az OMOE állásfoglalása után. amelv a ter-
melői érdekeket kellően kénviseli, de netn elé-
gíti ki az összes érdekelteket, véleményem sze-
rint az alföldi tőrvénvhatóságoknak. am^lvek-
nek területén ugv a termelők, mint a többi ér-
dekeltek szempontiából a Wkírivóhban voltak 
tanasrtalhatók a buza és főkénpen a lisztfor-
galmi problémák, kell most már szavukat bnl-
latniok a kétféle lisztárak megszüntetése érde-
kében. A törvénvhatóságok kebelében ö<=*ze-
tnlálkoznak nz összes érdekeltségek s azok ösz-
sseegveztetéséből kialakulhat olvnn éríkes 
eredménv. amelvet a kormánv nemcsak figye-
lembe vehet, de arra számit is. 

Csanádvármegve törvénvhntó«ága legutóbb 
elzárkózott errevonatkozó fnditvánvom elől, 
most az OMGE határozata.azt niból időszerű-
vé tette s a kérdés van olvan fontos, hogv meg-
érdemel egv rendkívüli közgvüléct. Sokáig e 
problémával késni nem lehet, az idő halad, az 
uj termésrendelet kiadása aktuális és a mu-
lasztásból helvre npm hozható következmé-
nyek származhatnak. 

I.Swenbnoh Benedek törvényhatósági bizott-
sági tag ("Makó). 

J C ö i i w e l c 
Móricz Zsigmond: Az asszonv beleszól. Mó-

ricz Zsigmond, a magyar falu és a magyar 
puszta nagy írója, ebben a regényben a fővá-
rosba rándul. Budapest n^gy pusztaságában 
indul el fölfedező útra, hogv egv Üllői-uti bér-
kaszárnya lakásaiban ráakadjon uj hőseire, a 
tipikus pestiekre, akikről azonban cokhnmai 
kiderül, hogy az irónak mind régi ismerősei, 
mind vidékről származtak Budapestre. Első 
budapesti regénvében, amellvel az Athenaeum 
prop «andak'ndásban indítja m^g az iró 
uj regényeinek sorozatát, Móricz Zsigmond ar-
ról tosz tanúságot, hogy minden milliőben ott-
hon van. minden emberfajtát lelke mélyéig is-
mer s ahová irói varázsereje nvul, ott élet fa-
kad, színes, gazdag, igaz magyar élet. Az egész 
vászonkötéses munka ára 3 pengő. 

I f í r e f t 
— Zilahv Lajos a „Magyarország" élén. Kivé-

teles jelentőségű semenyt hoz a köz»:iövő a 
budapesti sajtó éledében: Zilahy Lajos, a kitű-
nő iró, március első napjaiban sze 'emi lapve-
zérként kapcsolja be irodalmi és publicisztikai 
munkásságát a „Magyarország" újjászervezett 
keretébe. A negyvenéves „Magyarország" fe-
lelős szerkesztője lovábbra is Magyar E'ek ma-
rad, aki a saját nagy hagyományait és ma-
gyar célkitűzéseit, Kossuth Lajos szellemét, a 
Magvarország halhatatlan emlékű irógárdá-

S'nnk: Bartha Miklósnak, Kaas Ivoroak és 

olló Lajosnak gondolatvilágát szoigáHa. Ezt 
a szedemet akarja uj és ifjú gondolatokkal to-
vább szolgálni a lap, amikor vezér>e emeli 
Zilahy Lajost, azt a magyar irót, akinek re-
gényei, színművei ma már külföldön 5s hir-
detik a magyar kulturát, a sajtóban kifejtett 
szociális eszméi pedig az utóbbi évekoen ha-
talmas visszhangot keltettek az egcsz magyar 
közvéleményben. A Magyarország Zi'a^v La-
jos zászlaja alatt a legnemesebb és legszaba-
dabb eszmék jegyében lép uj korszakába és a 
nngy cél felé törö erőfeszítéssel függetleníti 
magát minden politikától. Riadót fui a tisz-
tább levegőjű és magasabb erkölcsi sz'nvona-
lu irodalom szellemi seregeinek. Az egyetemes 
magyar társadalom a .egnagyobb érdeklődés-
sel és szeretettel fordul az uj szárnvakkál in-
duló Magyarország felé. 

— Szabadegvetemi előadás. A Ferenc József 
Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 
csütörtökön délután 6 órakor az egyetem au-
lájában szabadegyetemi előadást tart. Előad: 
dr. Bay Zoltán egyetemi rk. tanár ^ „Törvény 
es szabadság a modern fizikában" címmel. Be-
lépés díjtalan. 

— A szegedi ipari vásár. Alig három hete 
folyik az előkészület a hatodik szegedi ipar 
vásárra, már is impozánsan kezd kibontakoz-
ni az iparosság idei akciója. Eddig több. mint 
száz szegedi iparos jelentette be részvételét, a 
jelentkezési határidő máricus 1- Vidékről is 
számos jelentkezés történik, ame.yeket azon-
ban csak a szegedi igénylések kieligitése után 
vesz figvelembe a vásárrendező bizottság. 

Filharmonikus hangverseny ma lt órakor 
a Belvárosi Moziban. 

— Dr. Hedrv Miklós előadása az Orvosszövet-
ségben. A szegedi Orvosszövetségben tegnap dr. 
Hedry Miklós közkórházi sebész-főorvos tar-
tott élőadást nagy számban egybegyűl orvo 
sok előtt a gyomorfekély sebészeti xerelésérő1 

Kifejtette az okokat, amelyek e betegseget 1ét-
rehozhatják és felsorolta azon eseteket amikor 
a belgyógyászati kezeléssel szemben a sebészest' 
beavatkozásnak van döntő szerepe. Vé'eménye 
saerint a belgyógyász és sebész munkájának 
mindig karöltve, egymást kiegészitv® kell ha-
ladnia, csak így érhető el a kivánt tarlós ered 
mény. Az érték« 
István egyetemi tanár szólt hozzá, ismertette 

<es előadáshoz dr. Rusznyák 

— Statisztika készül a baromfiállományról. 
A külkereskedelmi hivatal felkérte a város ha 
tóságát, hogy készíttessen statisztikát a város 
kül- és belterületén lévó baromfiállomány-
ról. A statisztikára az export megszervezés* 
szempontjából van szükség. Dr. Pafy József 
polgármesterhelyettes elrendete a kimutatás 
összeállítását. 

1 oiesű tiizSH 
osafc Schiller Ilusn&i 

Csokonica u. 4., I. em-

— Emlékistentisztelet A Szegedi Szentegylet 
ma délután 5 órakor tartja közgyűlését. Az 
ülés után 6 órakor az év halottaiert emlékis-
tentiszteletet tart a zsidó hitközség tanács-
termében. Az emlékbeszédet Lőw Immánuel 
főrabbi tartja. 

— Aranyórás látogatás a sógornál. F e j ő s 
Géza szegedi lakatosmester nemrégiben meg-
látogatta Makón lakó sógorát, Paulik Imre 
tanítót. A sógort a tanitóek szívesen fogadták, 
megvendégelték. Ebéd után valamennyien le-
feküdtek és elaludtak. Fejős ekkor kivette 

it, lá 
ég \ 

siteni akarta, de nem sikerült. Közben a ta-

sógora zsebéből az aranyórát, láncot és bucsu 
nélkül eltávozott. Az órát még Makón értéke-

nitó felébredt, észrevette a lopást és r-ndőrért 
küldött. Fejőst nyomban elfogták, az ón« és a 
lánc igy visszakerült tulajdonosához Paulik 

a belgyógyászat álláspontiát és tapasztala 
tait, a főpontokban megerősítve a sebészorvos 
előadását. 

— Áramszünet. Folyó hó 18-án, vasárnap reg-
gel 8 órától 12 óráig szünetel az áramszolgáltatás 
a Kossuth Lajos-sugárut Nagykórut és Felsőti-
szapart által bezárt külváro részeken, valamint a 
Fodor- és Somogyi-telepeken. Villamtelep. 

a feljelentésit visszavonta, a mester ellen azon-
ban hivatalból folyt tovább az eljárás Fejőst 
szombaton vonta felelősségre a szegedi tör-
vényszéken dr. Ápczy Ernő törvényszéki biró. 
Paulik kijelentette, hogy nem kívánja a sógora 
megbüntetését A biróság lopás vé's*gében 
mondotta ki bűnösnek a lakatosmester! és 40 
pengő pénzbüntetésre Ítélte. 

— A Piarista Diákszövetség vasárnap délután 
fél hatkor kezdőd« első böjti délutánján dr So-
mogyi József főiskolai tanár „Filozófia és világ-
nézet" cimen tart előadást. Dr. Zobay Ferenc Mécs-
verset szaval. Beléptidij nincs. 

— Előadás a Lloydban. Va s Artúr, az Ofa 
igazgatója a Lloyd-Társulat felkérésére 24-én 
este fél 7 órai kezdettel közgazdasági árgvu 
előadásit tart a társulat nagvtermében. Elő-
adásának cime: „Világgazdasági -elormuk 
előtt". Az előadást vita követi. A társulat az 
előadáson szive-en lát vendégekeit is. 

— Dr. Frenkel Jenő rabbi ur .Jellemünk egy 
dráma torzitó tükrében" cimen f. hó 24-én, szombat 
este 7 órakor előadást tart a Dolgozó Nők Klub-
jában. 251 

I Sörözés olcsóbb lett vasárnap délben a Dre-
herben, mert cigányzene helyett a legújabb hang-
lemezekkel szórakoztatja vendégeit — Szombat és 
vasárnap este a szegedi állástalan cigányzenészek 
muzsikálnak. 259 

— Az önkéntes tűzoltók kösgvűlése. A Szegedi 
Tűzoltó Testület és a Szegedi Tűzoltó Testűnek 
Szövetsége közgyűlését 25-én délután 8 órakor 
együt'esen tartják meg a tűzoltólaktanyában. 
* Ha Budapeste utazik, első utja legyen a fé-

nvese- átalakított és kibővített Hungárta-fürd«l>e 
CBudapest. VII Dobány-ucca 44.) menni Itt m á r 
reggel 5 órakor nyitnak A* 1 40 pengő-
ért nemcsak megffirödhet hanem jól 
meg ts reggelizhet 

összeomlott lelkünk minden megmaradt hálájával szorítjuk meg azok-
nak a felénk nyújtott kezét, akik könnyeikkel igyekeztek lemosni a mi 
könnyeinket és lehajtott fejünket a maguk szeretetével akarták újra életre 
simogatni. 

Szeged, 1934. február hö M&ga Fevenc csalát»a 


