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A belügyminiszter egy hónapra 
betiltotta a „Reggelt" 
Hitler-ellenes cikke miatt 

Budapest, julius 21. A belügyminiszter a 
„Reggel" cimü hétfői lap megjelenését egy hó-
napra, augusztus 21-ig betiltotta a német kancel-
lár egyéniségét súlyosan sértő közleménye 
miatt 

A lap betiltására az adott okot, hogy egy nyi-
latkozatot közölt, amelyben G r i g e r Miklós 
országgyűlési képviselő Hitler kancellár egy-- , 
niséget súlyosan érintette. A Reggel betiltása j 
mindenütt nagy feltűnést keltett és a sajtósza- l 
hadság védelmében az összes ujságirói testüle-
tek tiltakozásukat fejezik ki a kormánynál. 

L á z á r Miklós országgyűlési képviselő, a 
Reggel főszerkesztője a következőket mondotta 
a betiltásról: 

— A mai délelőtt folyamán a politikai és 
társadalmi élet legszélesebb rétegei, pártkü-
lönbség nélkül oly tömegesen keresl'.k fel 
együttérzésük és megdöbbenésük spontá:» ki-
fejezésével, hogy semmi okom kéteik' dni azon 
meggyőződésem belves-égélxn, hogy a oelügy-
miniszteri rendelkezés igazságtalan és a legrö-
videbb időn beiül revízióra s/.orul. A belügy-
miniszteri rendelkp^W ;>. tekintem más-
nak, mint kegyetlen pénzbirságnak, amelyet 
ugyanolyan lelkinyugalommal kell elviselni, 
mint amilyen megadással visel ma ennél sú-
lyosabb »erheket is az ország minden adófizető 
polgára. 

Aláírlak 
a m a f j y a r ^ u g o s z ' á v 

hafáreqyezményt 
Belgrád, julius 21. A magyar és jugoszláv 

kormány annakidején megállanodott' abban, 
hogy a két ország közötti határforgnlmat érin-
tő kérdések rendezésére bizottságot küld ki. 
Magyarország és Szerbia képviselőiből alakult 
bizottság Belgrádban összeült. A bizottság 
szombaton befejezte munkálatait, amelynek 
eredményeként a két ország képviselői egyez-
ményt írtak alá. Mint a megállapodás értelmé-
ben mindkét ország megfelelő intézkedéseket 
tesz, amelvek alkalmasak arra. hogy megaka-
dályozzák a határincidensek megismétlődését. 
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féle keletkezett Árpád apánk lábai alatt. Még a 
Laci-konyhák sem hiányoztak. 

Ebédre Tömörkénnyel meg más nevezetességgel 
betelepedtünk egy sátorba Nagyon jólesett. Laci-
pecsenye volt kadarkával. 

— Stílszerűbb lett volna, ha nyerpgalatt puhitott 
lóhúst eszünk — mondok. 

— Tónikám, ha a lovat megesszük, gyalog me-
gyünk haza — vélte Tömörkény. 

Az igaz. Jóltettűk tehát, hogy nem ragaszkod-
tunk a nemzeti eledelhez. Kedélyes koccintgatá-
sunkat kivülről betörő zsivaj zavarta meg 

Baj történt. A sokaságban sétálgató egyik fe-
hérruhás lánynak vigyázatlanul égő gyufát dob-
tak a rokolyáiára. Egy pillanat alatt lánbaborul? 
a fehér szűz. Amire eloltották, elalélt szegény. Sze-
kérre tették és vágtattak vele haza. Mindszentre. 

Mi ís fölszedelfídzködtflnk és odább álltunk egy 
csárdával, ahol kikötöttünk. Itt is voltak árusok. 
Nem tudom, hogyan jutott eszébe Pistának, de 
nekem, a kálomista magyarnak, bucsufiául a lour-
desi Szent- Szfiz porcellán figuráját vette meg. 

— Köszönöm. Adjon Isten érte ezerannyit! 
Másnap szomorú beszámolót irtam. Telefonon 

megtudtam, hogy a mindszenti leányzó kiszenve-
dett. A régi maevar isteneknek kevés volt a mise, 
a szónoklat: fehér szűz áldozatot követeltek és 
megkapták. 

Hová lett az én ereklvém, a kékkel cifrázott 
hószín ruháju lourdesi Mária? De sokáig őrizget-
tem és ma már nem tudom, melvlk ország szélén 
hagyott el. Ha itt volna, letérdelnék előtte. 

— Tégy csudát. Szent Szflz! Támasszad föl az 
elhalt harminc esztendőt, hogy még egyszer kocsi-
kázzunk, lacipecsenyézzünk és kadarkázzunk azok-
kal, akik időnap előtt itt haxa-tak engemet, Ámen! 

HA-HA, itt nevetni kell! 
Nevetséges olcsó árak! 
Szezonvégi kiárusítás 

e hó 44-től 28-ig 

a HA-HÁ-ban. 
Tekintse mea taíát érdekében kirakati árainkat! 

Osztrák írók 
és újságírók Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
baton este az osztrák irodalomnak és hirlap-
irásmak ismert reprezentánsJ érkeztek Sze-
gedre. Tábori Kornél, r.z idegenforgalmi szer-
vezetek kitűnő sajtófőnöke vezette Szegedre a 
béosi irókat és hírlapírókat — éppen uigy, mint 
nemrégiben az angol, német és holland újság-
írókat, hogy megtekintsék Magyarország máso-
dik városát ós bemutassa nekik a szegedi sza-
badtéri játékok nagyszabrsu előkészületeit. 

Az esti gyorsvonatnál nagy csoport várta az 
illusztris vendégeket. Az idegenforgalmi hiva-
tal képviselőivel együtt megjelent az állomá-
son, a Hungária-szálló részéről Patat Lajos 
igazgató. A Sze vedre 'rkezett osztrák iirók és 
újságírók közül a következők nevét jegyeztük 
fel: 

Dr. Alexander Salkin, a nemzetközi 
hirlapirók szmdikátusáuak elnöke, dr I. Sten-
hardt. a Neue Freie Presse munkatársa, Tho-
mas Jan Mayerhofer átomtanácsos, a Salzbur-
ger Volksblatt főszerkesztője, dr. Mariann von 
Knrz, udvari tamácsos és neje, Alois Műnk író, 
Hilda Hoch"*ein, a l östereichisehe Kimst mun-
katársa. Fini 'Milac?t iró. Eugen Krafft. a Wee 
rter Zeitung munkatársa, dr. Holla Hoffmann. a 
Neues Wiener Tageblatt munkatársa, Franz fa-
rai á, r Wiener Neueste Naehrichte.i munkatár-

sa. Hans Herrdegea, az Österreichische Abend-
zeitung munkatársa, Homonnay Károly, az 
IBUSz bécsi irodájának igazgató-főnöke és az 
Országos Magyar Idegenforgalmi Tanács kép-
viseletében Irinyi Jenő, aki Bécsig edéjük rafca-« 
zott az osztrák irók és hírlapíróknak. 

A társaság az álkwná:. ¿1 a Hungáriába indult« 
ahol a szálló az osz+r'k irók tfeztetetére vacsoJ 

rát adott. Az oszifrrák irók és hírlapírók vacso-
ra után me Jelentek a Dóm-téren és végignéz-, 

Az ernhor frrrvArfrjja éjszakai nróbáíánalc 
több megkapó jelenetét. Oláh Gusztáv rendező 
a hatalmas staitisztériával bemutatta az athéni 
és a párisi kép készülő mozgalmasan meg-
rázó jelenetét. A próbáról vaTajmeroy-
ny-ien a legtéljosebb elismerés és csodálat hang-
" i nviíatkn^Ttaik és kfletefflbetté1.' hogy az Ma-
gyarországi irtjuk egyik legszebb élménye vottK 

Szegedről és a szabadtéri játékokra! bő tudó-
sitásokban fognak beSzátmoTrri í j a ikban . 

Az osztrák vendégek vasárnap a városban! 
tesznek körsétát, majd Tápéra rándulnak kí 
az ottani népművészetet és a tiszai halászatod 
tanulmányoOTii. Megnézik M&ra Ferenc gazdag 
leleteit a múzeumban, a fogadalmi templomot, 
az orgonát, maid a vendégek hétfőn -eggjei 
utaznak el Sz-^edrőL 

Megint elhalasztották 
az OTI szegedi uj székházának 

épitését 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az Or-

szágos Társadalombiztosító Intézet elnökségé-
nek tegnapi ülése foglalkozott a szegedi szék-
házépítés tervével. Juliusban már kétszer 
szerepelt ez az ügy az elnöki értekezlet napi-
rendjén, de tárgyalásra csak most került sor. 
A legutóbbi ülésem sem történt még érdemi 
döntés, — az elnökség elhatározta, hogy az 
építésre vonatkozólag még adatokat szerez be. 
Az épités terve már a legapróbb részleteikig el-
készült, bizonyos műszaki vonatkozású kérdé-
seket kívánnak még tisztázni. 

Felmerült az ülésen az a javaslat és ezt el is 
fogadta az elnökség, hogy LÁB kö'.csöníül 
kellene felépíteni a szegedi székházat. Az el-
nökség megkísérli a kölcsön felvételét és a kö-
ze! 300.000 pengős épitési költséget ebből fe-
dezik. Amíg azonban ezeket a kérdéseiket el-
intézik, 

a székházépítést nem .ezdik meg. 

Ugyanígy ,iem-kerül ,ar bei átható időn baffl a 

régi székház tatarozására sem, amelyet pedig 
az elnökség már íóváhagvott, söta 13.000 pen-
gős munkákat vállailatiba is adták. Nemrégiben 
azonban ugy határozott az elnökség, hogy tata-
rozás helyett uj székházat építtet, de ugylát-
szik, egyelőre ez a terv is halasztásit szenved. 

A Társadalombiztosító szegedi kerületi pénz-
táránál különben szeptember efeeiém 

nagyaránya területváltoztatást 
A 

hajtanaik végre. A belügyjnMszter jóváhagyta a: 
terület uj beosztására vonatkozó tervet és erről 
az elnökség most értesítette a szegedi pénz-
tárt. Az uj beosztás szerint a szegedi kerületi 
Dénatár hatáskörébe a következő 

városok és községek 

tartoznak szeptember 1-tffl: 
Szeged. Hódmezővásárhely. Kiskundorozsma, 

Kistelek 's Sövényháza községek, továbbá 
Csanád—Arad és Tor ont ál vármegyéből a to— 

Oobelinek, tüllmunkák l'̂ fStí vására nacjy árenged-
ményekkel a Muskátli Kézimunkaboltban Kárász u.3. 


