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szikus formamüvészet tökélyével. Az Oclando, a 
leghívebb szimbóluma az olaaz nemzet lelkiségé-
nek. 

— Ezen az ünnepélyen — fejezte be nagy tet-
széssel fogadott, hatásos előadását Sik Sándor —, 
Ariosto zsenialitásának és klasszicitásának ünnep-
lésével Itália szellemének is hódol a szegedi egye-
tem. 

Ezután dr. I v á n y i Béla egyetemi tanár olasz 
nyelven üdv">zö}!e az egyetem nevében Romagnolit 
és felkérte előadásának megtartására. 

Bttore Romagnoli 

olasz nyelvien tartott előadásában Ismertette 
Ariosto legnagyobb alkotását, amely az olasz szel-
lem egyik leggrandiózusabb megnyilatkozása és 
nagyságában, szépségében méltó társa D a n t e 
Divina Coomédiájának. A kritikusok különbőzőké-
pem méltatják ezt az alkotást, Goethe jutott el 
hozzá a legközelebb, amikor Tasso-jában méltat-
ta Orlando életét. Az Orlaaido Furioso tulajdonké-
pen a szerelem legjfrandiözusflbb dala és főhőse az 
asszony, az örök asszony minden változatában. 

A megk&póan szép előadásért a közönség lelkes 
tapssal köszöntötte az olasz irót Az ünnepély az 
Egyetemi Énekkar Hiszekegy-évei ért yéget. 

Az egyetem az olasz vendég tiszteletére dél-
ben ebédet adott a Tiszában. Az ebéden dr. Szé-
k i Tibor rektor, cav. Francesco L o, F a r o követ-
ségi tanácsos. Mes ter János egyetemi tanár és 
R o m a g n o l i mondott pohárköszöntőt. 

u VRIO" Cilílztl 
á v a «pil lát — Az autóbusz á l lomásná l . 

Je l szavunk I Mindenki uicipftben 
UJ f o r m á k - UJ f a z o n o k N a g y raktár 

Tek in tse m e q á r a s k i rakatunkat 

Hét clpö Iskele gyik-
Űiss/el 

5 .90 
férfi cipő, tehete 

Színe» 8.50 
mm 

HSiinei 6.S0 

ÓVÁ'S!"Cipőink" olcsó áraltTe^^^mlnőség ro-
váséra állapítottuk meg, hanem az üzemben kü-
lön rezsi nélkül, mint készítőből első kézből áru-

sítunk! 

„RECO" 
budapesti luxusfüzö szalonjának 
szegedi fiókja és képviselete 
Oroszlán ucca 5., a Városi Zálogházzal szemben. 
Mérték utáni megrendelésre a leggyorsabban ké-
szíti a legújabb párisi divat szerinti luxusprincess 
fiizőket, csipőformálókat, harisnyatartókat, gyógy-
li iskötöket, meHtarlókat sti>. Üzletvezető ós helyi 
képviselő: P0LDESZ ILONA. 333 

Jöjjön velünk 
töltse a húsvéti ünnepeket 
R ó m á b a n , N á p o l y b a n ! 
Vegyen részt 

kedvezményes társasutazásunkon, 
mely indul március 29-én. 

Rendkívül kedvezményes árak! 
Tartózkodások: Venezia, Firenze, Róma, 
Nápoly és Capriban 1 
Elhelyezések elsőrangú szállodákban, eí-

' sőrangu étkezésekkel. Szakképzett magyar 
vezetői Az összes látványosságok megtekin-
tése! 

Kérjen részletes felvilágosítást és prokpek-

tust díjtalanul ad a 

DélMnarorszáp Hiadőfiiuatala. 

„A magnar munkásság 
KQiföidi dsnekonctescH 

a revízió mcgvaSósiíása erdtitében 
használta f<r 
G y í i l e s a H u n h á s o t t h o n D a n 

(A Déhnagyqrország munkatársától) A szo-
ciáldemokrata párt rókusi pártszervezetének 
szerda esti összejövetelén O l e j n y i k József 
törvényhatósági bizottsági tag tartott előadást 
az általános politikai és gazdasági helyzetről. 
Arról beszélt előadásában, hogy ugyanakkor, 
midőn Ázsiában tízezrek halnak éhen, Európá-
ban pedig a hozzátartozókkal együtt százmil-
liónál több az ellátatlan, nem az ember, hanem 
a profit az irányadó a termelésnél. A nagy nyo-
morral és éhínséggel szemben a gyapotfelesle-
geket elégetik és denaturálják a gabonát, hogy 
emberi élvezetre alkalmatlanná tegyék. 

— Felmerül a kérdés — mondotta —, miért 
nem teszik fogyasztóképessé a nagv tömegeket, 
akik kikapcsolódtak a fogyasztásból? A szo-
cialistákra követ dobnak, mert nemzetköziek, 
— folytatta a továbbiakban Olejnyik — és mit 
látunk, hogy a diplomaták egvik országból a 
másikba utaznak, tanácskoznak és a közgaz-
dasági férfiak azt hirdetik hogy meg kell csi-
nálni az Európa? Egyesült A'lamokat. Nem-
zetközi a kapitalizmus, amely az egész világ 
fölött uralkodik, — ha Csi.kágóban drágul a 
buza, akkor a budapesti tőzsdén is emelkedik 
a buza árfolvama. Nemzetközi kapcsolatuk van 

a kartelleknek is, amelyeknek a hatalmával 
szemben eltörpül mindeu hatalom. Mi végső 
konkluzióképen az egész világ egyesült államát 
képzeljük el — mondotta. A továbbiakban a 
termelés helyes elosztásáról szólt: 

— Magyarországon minden megterem és ha 
a termeivényeket helyesen osztanák el, nem 
volna ellátatlan,. Agrárország vagyunk, han-i 
goztatják folyton és a mezőgazdaságra fekte-« 
tik a fősúlyt, mégis az a helyzet, hogy Ma-
gyarországon az egyenes adóterheknek csupán 
20 százalékát viseli a földbirtok, 80 százalékát 
a városi lakosság fizeti. A földbirtokosra az 
adózás 19.6 százaléka esik, ezzel szemben az 
alkalmazottak adóterhe 17 százalék, a háztu-
lajdonosoké 44. 

Előadásának befejező részében az osztályfln-
tudat fontosságáról beszélt Olejnyik, aki elő-
adását azzal fejezte be: munkásérdek, hogy a 
trianoni határok megszűnjenek, mert, ettől re-i 
mélhető volna Magyarországon a munkafolyam 
mat megindulása. Tiltakozott végül azon be-
állítás eíien, hogy a magvar munkásság nem-
zetellenes, ellenkezőleg: külföldi összekötteté-
seit is arra használja fel, hogy a reviziót meg-
valósítsa. 

Uiabfi rágalmazás! ner 
a Hadastván Egyesület 

körül 
(A Délmaqyarorszáq munkatársától.) 

A szegedi Hadastyán Egyesület ügyei 
több ízben foglalkoztatták má r a bírósá-
gokat. Szerdár F.ck László városi iroda-
segédtiszt, az egyesület egyik választmá-
nyi tagja került dr. Lázár Ferenc járás-i 
birő elé becsületsértéssel és rágalmazás-
sal vádolva. Az egyesület ellenzéki em-
berei: Podven Henrik, Kniesz János, v i i 
téz Székely István és vitéz Szórády István 
jelentették fel. Előadták feljelentésükben, 
hogy Eck az Olasz-féle vendéglőben Len-
(jyeí és Malatenszky börtönőrök előtt a 
következőket mondotta: 

— »Nemsokára le fogják őket csukni, 
nem egyebek ezek, miijt közönséges kom-
munisták, az egyesületből mind kizártuk 
őket. A vezérük ezeknek a Gömbös . . . aki 
egészen olyan, mint ezek. . . Gsupa kom-
munista társaság.. .« 

A feljelentés p a p j á n Eck László ellen 
a miniszterelnök sérelmére elköveteji cse-. 
Lekménvek miatt külön eljárás indn.lt. 
Szerdán csak Podven Henrik és társai 
ügyében vonta őt felelősségre a járásbí-
róság. 

Eck László 3 szerdai tárgyaláson ki-, 
jelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek, 
mert az egész dologról nem tud semmit. 
Kijelentette, hogy »ritkán szokott az 
Olasz-ban iszogatni«, de valószinüleg meg-
történhetett, hogy »igen ittas állapotban * 
a kérdéses alkalomkor megfordult az 
Olaszban, A bejelentett két börtönőr ta-
nút nem ismeri. <J.e egyik ellen máris ki-
fogással él, mert azok Kniesz János bör^ 
tönőrniesternek alantasai. Kérte tanuként 
kihallgatni Fedi Ferencet, akit Kniesz Já-
nos, gyűlölettől vezéretve, egy másik ügyé-
ben hamis tanúvallomásra akarta rábirni. 
Előadta még, hogy Kniesz őrmestert 17 
éves korában szándékos emberölésért 3 
és félesztendei fogházra, 1926-ban pedig 
hitelsértésért 600 ezer koronára ítélték. 

Ezeket szükség esetén bizonyítani tudja. 

— Ez a Kniesz — mondotta Eck — az 
ellenségem, mert választmányi tagja va-
gyok az egyesületnek, ahonnan őt társai-
val együtt kizárták. 

A bíróság több tanú kihallgatása végett 
a tárgyalást elnapolta. 

Meghívó. 
A Borkiviteli Részvénytársaság Szeged 1934 

március hó 11-én d. e. 11 órakor saját helyiségében 
(Tisza Lajos körút 56.) tartja 

évi rendes köznvülését, 
melyre a részvényeseket tisztelettel meghívjuk. 

Napirend 1,. Jegyzőkönyv hitelesítésére két rész-
vényes kijelölése 2. Az igazgatóság és felügyelő-
bizottság jeleintése az 1933. teletévről. 3. Az évi 
mérleg megálíkpitása és határozathozatal az ered-
ményről. 4. Az igazgatóság ós felügyelőbizottság 
felmentvényének megszavazása* 5. Három felügye-
lőbizotsági tag választás^. 6. Indítványok az alap-
szabályok 12. §-a értelmében. 

Szeged, 1934 február 28. 
Az Igazgatóság. 

Az alapszabályok 5. §-a alapján a közgyűlésen 
csak azok a részvényesek vehetnek részt, akik 
részvényeiket a még le nem járt szelvényekkel 
együtt a részvénytársaság pénztáránál Szegeden, 
legalább 3 nappal a közgyűlés megtartása előtt le-
ttébe helyezik. Szavazati jog az alapszabályok <5. 
§-a alapján gyakorolható. 

Az 1933. évi mérleg, valamint a nyereség és 
veszteség kimutatáis a részvénytársaság irodahe-
lyiségében ma kifüggesztetett Sí 

Hátrálékog könyvelések el feldolgoznak, 
mérleget, társas elszámolásokat el-
készítenek és felülvízsrjTtlnak, — 
könyvvizsgá lat esetén mint 

ellen szakértők 
közreműködnek 
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