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szedelmet. Kovács Károly mondott még 
nagyobb beszédet a tömrülés várható 
eredményeiről. Beszéde után a hatalmas 

kertésztábor kimondotta, hogy a tömörü-
lés megvalósításával megbízza a kertész-, 
társadalom vezetőit. 

Magyar tiltakozás Prágában 
Báró Weílsíein kövei Krof lánál 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Prágából jelentik: Báró Wettstein, prá-
gai magyar követ hétfőn megjelent a cseh 
külügyminisztériumban és tiltakozását je-
lentette be Krofta helyettes külügymi-
niszternél az e!t n, hogy egyes cseh lapok 

legutóbb megtámadták ..rarszág kor-
mányzóját , mert magas kitüntetésben ré-
szesítette Fey őrnagy, osztrák helyettes 
kancellárt. Krofta sajnálkozását fejezte ki 
a történtek felett és kijelentette, hogy 
nem helyesli a sajtótámadásokat. 

HireH 
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flz iparosok tagdíjhátraléka 
és az ipartestületi közgyűlés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

ipartestület közgyűlésén tudvalevőleg 1200 ipa-
ros nem gyakorolhatja szavazati jogát, mert 
két évnél hosszabb ideje hátralékban van a 
tagdijjal. Az iparosok körében a törvénynek 
ezt a rendelkezését rendkívül sérelmesnek tart-
ják, mert önhibájukon kívül jutottak abba a 
helyzetbe, hogv éveken át nem "fizették a tag-
sági dijakat. Különösen sérelmezik az iparosok 
azt, hogy a kétévi tagdíjhátralékukba beleszá-
mítják az 1934 .év első felét is, az ipartestületi 
tagsági dijakat ugyanis félévre előre kell ki-
egyenlíteni. 

l>r. K a t o n a István tb. tanácsnok, az első-
fokú iparhatóság vezetője az iparosok tagdíj-
hátraléka ügyében tárgyalásokat folytatott az 
ipartestület vezetőségével. Katona tanácsnok-
nak az volt ebben a kérdésben az álláspontja, 
hogv azok a fasdi¡hátralékos iparosok, akik az 
19*2. év második felére esedékes tartozásukra 
törlesztenek valamit, azok gyakorolhassák sza-
vazati fogukat a közgyűlésen, mert két évnél 
kevesebb Ideie tartoznak a tagdijukkal. Ezt az 
álláspontot akceptálta az ipartestület vezető-
sége Is és ennek értelmében most felhívják a 
tagdíjhátralékos iparosokat, hogy az 1932. év 
második felére esedékes tagdíjtartozásukra tőr-
lesszenek valamit és akkor gyakorolhatják tör-
vényes jogukat a közgyűlésen. 

A törlesztés összegére nézve közölték, hogyha 
például valakinek 1932 második felére 4 pengő 
a tagdiitartozása, akkor 1 pengő lefizetése már 
megfelelő törlesztésnek számit és ezzel abba a 
helyzetbe fut, hogy megjelenhetik a közgyűlé-
sen és gyakorolhatja szavazati jogát. 

Többezer makói 
kertész vonult fel 

arra a gyűlésre, amely kimondoiía 
a makói ősferme^-^erlészek tö-

mörüléséi 

(A Délmagyarország makói tudósítójá-
tól.) Vasárnap délelőtt 10 órára hirdot-
ték a kezdetét annak a rtvülésnek, amely 
a makói őstermelő kertészeknek egyesü-
letbe való tömörülését tűzte ki céljául. Ki-
lenc órakor már ember-ember hátán to-
longott a közgyűlési teremben és sok-
százra rúgott a száma azoknak az érdeklő-
dőknek, akik kiszorultak a városháza köz-
gyűlési terméből 

Breuer Gusztáv elnöki megnyitójában 
ismertette a gyűlés céljait, ma jd dr. Hel-
ler György olvasta fel a tömörülés prog-
ramját , ami után közel kétórás vita indult 
meg. Bésztvettek a vitában Mándoki Pé-
ter, aki a tömrü'és egyik legfőbb céljául 
jelölte meg, hogy hagymát exportcélra 
csak valóságos kertészek termelhessenek 
és hogy minden olvan kedvezményt, amit 
az állam erre a célra adhat, kizárólag az 
e szervbe tömörült kertészeket illesse meg. 
Hasonló szellemben szólalt fel Joó Ist-
ván. 

Szabó János hibáztatta, hogv a tömö-
rülésből ki akarják hagyni az önhibáju-
kon kívül tönkrement kisiparosokat. Kér-
dezte, m i legven ezekkel, kitől vár janak 
kenyeret, ha a föld müveléséből is ki 
akarják zárni. Kiss János a kertészek 
helyzetével foglalkozva rámutatott arra, 
hogy a kertészek naf?vrésze olyan hely-
zetben van, hogy földhöz sem tud jutni. 
A terhet, amit kivetet'ek rá'u1-, olvan 
mértékben viselték, aminőre más terme-
lési ágban nincs példa. Most ők szorultak 
az állam segítő kezére, de ez a kéz nem 
nyúlik ki feléjük. A tönkrement keres-
kedők segítséget kaptak a francia szál-
lítás hasznából, de nem gondoltak arra, 
hogy segíteni kellene azokat a termelő-
ket is, akik már annyira tönkrementek, 
hogy a francia szállításban sem vehettek 
részt. Süket András bcsrélt még hasonló 
szellemben. Erdei Imre a mag- és dug-
hagyma kivitelében lát ja a legnagyobb ve-

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása +6.4 

C, a legalacsonyabb —1.2 C. A barometer adata 

milliókra és tengerszintre redukálva reggel 771.7 

mm, este 768.6 mm. A levegő páratartalma reggel 

89, délben 83 százalék.. A szél iránya nyugati, erős-

sége 2—3. A talaj 17 cm-ig fagyott 

V Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Élénk északnyugati szél, változó felhőzet, 
helyenkint, de inkább csak északon és keleten 
csapadék (eső, vagy hó). Enyhe idő. 

— Hegedűs Lóránt Szegeden. Hétfőn Szege-
den tartózkodott H e g e d ű s Lóránt nyugalma-
zott pénzügyminiszter. Látogatása a szegedi 
Rotary Klubnak szólt, amely délben ebedet 
adott tiszteletére. Hegedűs Lóránt az ebéden 
beszédet tartott s a mozgalom nemzetközi fon-
tosságát ismertette. Hegedűs Lóránt ebéd után 
meglátogatta dr. S o m o g y i Szilveszter pol-

f[ármestert, majd M ó r a Ferenc családjánál tett 
átogatást és délután félnégy órakor utazott 

vissza Budapestre. 

— Móra Ferenc emléke a Petőfi-Társaság-
ban. Budapestről jelentik: A Petőfi-Társaság 
vasárnap délelőtt tartotta februári felolvasó 
ülését. H a v a s István főtitkár kegyeletes sza-
vakkal parentálta el a társaság két nagy halott-
ját: M ó r a Ferencet és L o n d e s z Eleket. 
Hangsúlyozta, hogy haláluk nemcsak a társa-
ságot, hanem az egész magyar irodalmat borí-
totta mély gyászba. A főtitkár beszédét az ülé-
sen megjelent nagyszámú közönség állva hall-
gatta végig. A társaság zárt ülésén elhatározta, 
hogy március 1-én tartja tagválasztó értekezle-
tét, amelyen két rendes és három levelezőtagot 
választanak. 

— Vitézi összejövetel. Csongrád vármegye vi-
tézi széke a szegedi vitézek részére kőtelező ftsz-
szejövetelt tart Szegeden február 22-én, csütörtökön 
este nyolc órai kezdettel a Baross Gábor-uceai volt 
leszámítoló palotában, az egyetemi nagy előadóte-
remben. Az összejövetel tárgya: vitézi székház, vi-
tézi zászló, vitézi formaruha, vitézek elhelyezése, 
vitézi társadalmi bizottság, stb. Vetitettképes elő-
adást tart dr. vitéz Lengyel Endre egyetemi ma-
gántanár. 

— A Szegedi Szentegylet közgyűlése. A Sze-
gedi Zsidó Szentegvlet vasárnap délután tartot-
ta meg közgyűlését dr. B i e d 1 Samu elnöklé-
sével. Az elnök kegyeletes szavakkal emlékezett 
meg dr. Baracs Marcellről, a hitközség örökös 
tiszteleti tagiáról, aki az elmúlt évben halt 
meg. 1938. évi munkásságáról szóló jelentést, 
amely a Szentegvlet jótékonyságát és tagiainak 
áldozatkészségét, valamint a vezetőség racio-
nális gazdálkodásának képét ismertette. A je-
lentéseket a közgyűlés tudomásul vette azzal, 
hogv Faragó Laios elnöknek és a Szentegvlet 
elöljáróságának köszönetét nyilvánította, vala-
mint kiemelte F u c h s Vilmos titkár buzgó 
munkásságát. A közgyűlés R o s e n s t o k Sala-
mont gondnoknak választotta meg. Ezután a 
zárószámadásokat fogadta el a közgyűlés, maid 
a menházi jelentést tárgyalta, amely szerint 42 
agg eltartásáról gondoskodik ez a közel más-
félszázados múltra visszatekintő intézmény. A 
közgyűlés után istentisztelet volt, melven dr. 
L ő w Immánuel főrabbi, felsőházi tag emléke-
zett meg az év halottairól, beszédében méltatta 
a világ azon elhunyt nagyjait, akik 1933-ban 
költöztek el az élők sorából. 

— Tettenért lemezes. A Mars-téren hétfőn 
reggel tettenérték V a r g a László napszámost, 
amint lemezekkel játszott. A rendőrség még a 
délelőtt folyamán a járásbíróság elé állította 
Vargát, aki azzal védekezett, hogy csak Dénz 
nélkül dobálta a lemezeket. A bíróság tiltott 
szerencsejáték kísérlete miatt 15 napi fogházra 
Ítélte. 

— Kulturest A MIEFHOE szerdán este fél 9 
órakor Kárász-ucca 6. szám alatti helyiségében 
Ady-estet rendez dr. V i r á n y i Eelmér, Kemény 
László és P e r k á t a i László közreműködésével. 
Belépődíj nincs. 

— 30 pengő pénzbüntetés a száguldó pékinas-
nak. Ó n o z ó Szilveszter 22 éves pékinas a 
mult év nyarán a Tisza Lajos-kőruton elgázol-
ta W e i s z Józsefnét. A pékinas gondatlanság-
ból okozott testisértés vétsége elmen hétfőn a 
törvényszék elé került, mely 30 pengő pénzbün-
tetésre itélte. 

Gyermekelőadás, A Szegedi Zsidó Nőegylet 
a szegények felsegélyezésére purlmt gyennekelő-
adást rendez 25-én délután 4 őrat kezdettel az ipar-
testület márványtermében. A programon iskolás 
és óvódás gyermekeik szerepelnek: énekelnek, tán-
colnak és kis szindarabot adnak elő. 

Horogkereszt 
a német katonák sapkarózsáin 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber-
linből jelentik: H i n d e n b u r g elnök elren-
delte, hogy a birodalmi haderő és a hadi lenge -
részet tagjai a jövőben a birodalmi Jelvénven 
kivfil a horogkeresztes Jelvényt is viselni tar-
toznak «.sipkájuk rózsáján. Az elnök ezzel az in-
tézkedéssel azt akarja hangsúlyozni, hogy a 
hadsereg összenőtt a nemzeti szocialista állam-
mal. 

Kedden formális ülést tart 
a képviselőház 

Budapest, február 19. A képviselőház 
kedden délután ülést tart. Az ülés csak 
formális lesz. Niamesny Mihály e'őa^ó 
beterjeszti a bizottsáff jelentéséi a fővá-
rosi törvényjavaslat tárgyalásáról, ma jd 
az elnök javasolja, hogv a f ővám i tör-
vényjavaslat tárgyalását szerdán délután 
kezdjék meg. A nanirendi vitn során Túri 
Béla szólal fel, aki kifogásolja a szovjet-
tel való diplomáciai viszony felvételét. 

Fiizősza'on msqnyitás! 
Tisztelettel értesítem a n. é hölgyközőnséget, 

hogy a budapesti ,,Reco" fűző és egészségügyi és 
luxusfüzőszalon képviseletét és fióküzletét Orosz-
lán-ucca 5. sz. a. Orincsák Rózsi kalapüzletével 
kapcsolatban átvettem és megnyitottam. 

Elsőrendű munka, a legelőkelőbb párisi, berlini 
modellek alapján készült tartós és selyem anyagok, 
világhírű német szőtt és porosus gummíanyagok. 

Egészségügyi, orvosi terhességi haskötők a 
berlini klinikák kísérleti elöirása szerint rugós 
felszerelésekkel. Pelottás teslformálás, a test eset-
leges elhajlásai kiküszöbölésére. Melltartók ere-
deti párisi modellek után. 

Üzletvezető és helyi képviselő: Poldes« Ilona. 


