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ebnnlt években egyharmaddal csökkent 
I m r é d y pénzügyminiszter: A kérdés sok 

tekintetben alkalmas hangulatkeltésre. A svéd 
gyufatröszt nem csinált valami jó üzletet, 
mert közbejöttek olyan körülmények, hogy 
számításuk nem vált be. Hogyha a külfölddel 
összehasonlítja a magyarországi helyzetet, azt 
látja, hogy Ausztriát kivéve, sehol sincs na-
gyobb haszna a kereskedelemnek egy doboz 
ulán, mint nálunk. Az egyes gyufa fa)fák árá-
nak pontos megállapítása és a munkáslétszám 
megfelelő rendezése tekintetében is folynak 
tárgyalások. 

L á z á r Miklós kifogásolta, Hogy a Posta-
takarékpénztár a zálogkölcsönök után 10 szá-
zrlék kamatot szed. 

I m r é d y Béla pénzügyminiszter arról szólt, 

hogy a külföldi zálogházak kamatlába maga-
sabb a budapestinél. Mindezek ellenére haj-
landó a legszegényebb néposztály részére bizo-
nyos könnyítéseket elfogadni. 

ö s t ö r József arról beszélt, hogy a közbe-
szólások általánosságban gyanúsításokat tar-
talmaznak ugy személvével, mint a kormány-
párttal kapcsolatban. Altalános vádaskodásnak 
nincs helye. 

Gróf E s z t e r h á z i Móric art kifogásolta 
interpellációjában, hogy a tűzifaellátás és szál-
lítás szabályozásával kapcsolatban a rendelke-
zések kiadásánál nem ügyeltek a sorrendre. A 
szakminiszter rendeletével megelőzte a kor-
mány általános érvényű intézkedését. 

Az ülés fél 10 órakor ért véget 

Késsül a leszerelés 
Franciaország e r ö d l l m é n y e k e / épít, Oroszország egymillió 

pilótái Képez KI 
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Pá-

risból: P e t a i n tábornok, hadügyminiszter 
szerdán nagy exposét tartott 

— Franciaország északi, északkeleti és dél-
keleti határainak védelmét — mondotta ujabb 
erődítményekkel és csapatokkal kell biztosí-
tani. At kell szervezni a hadügyi, a haditenge-
részeti és a repülésügyi főparancsnokságot, 
mozgósítani kell az ipart különös tekintettel 
azokra a vállalatokra, amelyek háború esetén 
a legmesszebb fekszenek a hadszintértől. Vé-
gül meg kell szervezni az ország védelmét a 
iégi és gáztámadásokkal szemben. 

(Budapesti tudósítónk telefon jelenlése.) Mosz-
kvából jelentik: A népbiztosok tanácsa szerdán 
megvitatta a leszerelesi kérdés állását és arra 
a következtetésre jutott, hogy igazi nemzetközi 
leszerelésre semmi kilátás nincs. Ilyen körül-
mények között Szovjetoroszország számára nem 
marad más hátra — mondja a határozat — 
mint fel kell készülni. Ezért az orosz kormány 
teljes gőzzel hozzá fog a pilótakiképzéshez, te-
kintettel arra, hogy a jövő háborúja a levegő-
ben fog eldőlni. 1938-ig egvmillió pilótát, to. 

vábbá félmillió vitorlásrepülőt akarnak 
pezni. 

kiké-

Tovább tart a oéknt«st@rek harca 
a kenyérárak Ügyében 
Becsky Anta l lemondott a szakosztá ly e lnökségérő l 

(A 'Délmagyarország munkatársától.) 
Többizbcn foglalkozott a Délmagyaror-
szág a szegedi pékfronton duló háborús-
kodással, amely most u jabb fejezethez ér-
kezett. Becsky Antal, a szakosztály elnöke 
elnöke bejelentette az ipartestü'et vezető-
ségének, hogy a szakosztályi elnökségről 
lemond. A lemondás okául azt jelölte meg, 
hogy szombaton Wolf Endre alapszabály-
ellenesen hivta össze a sütőiparosokat és 
ezen az értekezleten határoztak a kenyér-
árak rendezéséről, ugyanakkor, amikor a 
szakosztály is ülést hivott egybe. A szak-
osztályi elnök lemondásáról legközeleb-
bi ülésén tárgyal a pékipari szakosztály. 

A kenyérárakról különben tovább tár-

gyalnak a pékek. Mint ismeretes, a tár-
gyalásokat nyolctagú bizottság folytatja a 
pékiparosokkal. Azt akarják keresztülvin-
ni, hogy valamennyi pék tartsa magát a 
többség által megállapított árakhoz. Ha 
a tárgyalásokat befejezik, akkor az u j 
árak, amelyek 4—6 filléres drágulást je-
lentenek, szombaton életbe lépnek. 

A pékek akciójáról dr. Pálfy József he-
lyettes polgármester kiielentette, hogy a 
hatóság figvelemmel kiséli a kenyérárak 
alakulását és ha szüksége inek látszik, ak-
kor beleavatkozik abba, hogy a buza- és 
lisztáraknak megfelelő, árakat léptessenek 
életbe Szegeden. 

Petíció Genfben Románia ellen 
az erdélyi saf<6 fildőzése miat t 

Genf, március 7. Kövér Gusztáv a ro-
mán kormánynak a magyar kisebbségi 
sajtó elleni intézkedése miatt a nemzetek 
szövetsége tanácsához petícióval fordult. 
A petíció azt bizonyítja, hogy a magyar 
kisebbségi sajtó nem szolgáltatott semmi-
féle olyan okot, amely indokolttá tette vol-
na a sulvos rendszabályok életbelépteté-
sét Az ellene foganatosított intézkedések 
kisebbségellenes intézkedéseknek tekin-
tendők, amelyek orvoslást igényelnek. Ké-
ri a tanácsot, hogy a román kormányt a 
párisi szerződésben biztosított kisebbségi 
jogok tiszteletbentartására hívja fel. 

Nagyváradról jelentik: A nagyváradi h'ad-
testparanesnokság megidézte az „Erdélyi La-
pok" szerkesztőjét. P e r é d i Gvörgyöt és kö-
zölte, hogv nz „Eidélvi Lapok" megjelenését 
végleg betiltotta. A betiltó végzést a hadtestpa-
rancsnokság semmivel sem indokolta. 
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500 pengőre m m Oláh Gábort 
a debreceni bumeráng-versért 

Debrecen, március 7. A debreceni tőr-
vényszék szerdán délelőtt tárgyalta azt a 
rágalmazási pert, amelyet Daán I lona deb-
receni nyelvtanárnő indított Oláh Gábor, 
az ismert író és költő ellen. Oláh Gábor 
a tél folyamán »Panoráma« címen verses 
kötetet adott ki, amelynek »Visszarepült 
bumeráng« eimü költeményét Daán I lona 
magára nézve sértőnek találta. 

A bíróság bűnösnek mondotta ld Oláh 
Gábort sajtó ut ján elkövetett rágalmazás 
vétségében és ezért 500 pengő pénzbünte-
tésre ítélte. A sértettet a vagyoni kárral 
polgári perre utasítja, a nem vagyoni kár-
térilés igénvével pedig elutasította a bíró-
ság Daán Ilonát. 

Daán I lona ügyvédje fellebbezett sú-
lyosbításért, az indokolás és a nemvagyoni 
kárigény elutasítása miatt. Oláh védője 
megnyugodott az ítéletben. 
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Knittel. Kárász noca 5. 
Alakításokat 
vállalunk. 

Veres Gábor 
a Máv. kereskedelmi 
főosztályának élén 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése$ 

A Máv. vezetésében beállott személyi vál-
tozás különböző reformokat hozott magá-
val a Máv. igazgatóságának vezetésében, 
A változásokkal kapcsolatban a Máv.-igaz-
gatóság O. főosztályának igazgatói állá« 
sát Veres Gáborral töltik be. Á kereske-
kedelmi főosztályt azelőtt Scnn Oltó, a je-< 
lenlegi elnökigazgatő vezette. 

(A Délmagyarország munkatársától.) L i n d-
n e r Mór szegedi csokoládégyáros és felesége 
ellen a mult évben eljárás indult sikkasztás 
cimén. H a v a s Pál szegedi kereskedő tett el-
lene feljelentést. Előadta és ezt később a tör-* 
vényszék tényként állapította meg, hogy Lind-r 
ner és Havas között a mult év májusában meg-
állapodás jött létre. Havas átadott Lindnernek 
275 pengő értékű csokoládé-árut azzal, hogy 
azt adja el és a pénzt pedig számolja el Ha-
vasnak. Líndner az árut eladta, de a befolyt 
pénzből mindössze 28 pengőt adott át Havas-* 
nak, a többi pénzzel sajátjaként rendelkezett 

Lindner Mór a törvényszék előtt tagadta bü^ 
nösségét. Elmondotta ,hogy ő Havastól nem 
kapott árut, a köztük létrejött megállapodás 
színleges volt és arra szolgált, hogy a Havas ál-i 
tal érette kifizetett 216 pengőnek fedezete le-
gyen. A biróság ezt a védekezését nem fogadta 
el és sikkasztás vétsége miatt 15 napi fogházra 
ítélte. Lindnernét ellenben felmentette a bíró-
ság. mert bér a megállapodást ő is aláirta, nem 
nyert beigazolást nogy a megállopdás részle-
téről ő is tájékozva volt. 

Felebbezés folytán szerdán tárgyalta az 
ügyet az ítélőtábla H u b a y tanácsa. Az iratok 
ismertetése és ujabb bizonyítási eljárás lefolyta-
tása után a biróság Lindner Mórt felmentette a 
vád alól, felesége felmentését pedig helyben-
hagyta. A tábla megállapította, hogy a szerző-
dés csak színleges volt Lindner kapott egyszer 
árut Havastól, de összesen csak 50 pengő érték-
ben. Ebből 28 pengőt készpénzben kifizetett, 22 
pengőt pedig áruban visszaadott. Az ítélet jog-
erős. 

Asz olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel kérjük 

b. lapjukban alanti levelünknek helyet adni. A 
lorántfy Zsuz&ána legutóbbi szeretetvendégsé-
géről b. lapjában közölt cikkei kapcsolatban 
szeretnénk néhány reflexiót fűzni. A munka-
nélküli pincérekről van szó. Mi korgógvomru, 
fagyoskodó, lerongyolódott munkanélküli pin-
cérek, ugy érezzük, hogy lelkünket elsősorban a 
nyomorúság veszejti el. Éhségtől, hidegtől, 
síró gyermekeink megrendítik szivünket és 
minden gondolatunkat az foglalja le. Ezek a 
gondok azok, melyek állandóan utainkat irá-

. nyitják és lelkünket betöltik. Csupán a szűkös 
megélhetésért harcolunk akkor is, amikor fel-
kértük az intézmények vezetőségeinek a fi-
gyelmét arra, hogy az ilyen délutánokon és 
estélyeken a felszolgáláshoz a munkanélküli 
pincérekel vegyék igénybe. A hölgyek és azok 
alkalmazottai, akik ott eddig felszolgáltak, 

sszióból teszik azt és passziójukkal a mun-
nélküli pincérek nyomorát mélyítik eL 

SHegeden úgyis nagyon súlyos helyzetben 
vannak a pincérek, mert a „Kass" szálló, ká-
véház és étterem bezárása nagyon sok pincért 
fosztott meg kenyerétől és az onnan kiszorul-
tak c&ak alkalmi munkából tengődnek. Ugy-
hisszük, hogy kérésünk annyira méltányos, 
hogy a jövőben nem lesz okunk hasonló pa-
naszra. Baffay püspök ur szavait idézzük: „A 
munkanélküliek nagy nemzetiének egy cso-
portjának a jajkiáltását hallatjuk és az a ké-
résünk, hogy ne hagyják pusztába kiáltott szó-
ként elveszni, mert a munkanélküliség rombol, 
tehát, ha bárhol mód van rá, igyekezzünk azon 
segíteni." 

Tisztelettel: Munkanélküli pincérek. (Aláírá-
soké 


