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választáson pártonkívüli programmal régi ke-
rületében lép fel. 

Gömbös rádióbeszéde 
Gömbös miniszterelnök pénteken este be-

szédet mond a rádióban és ezzel megindul a 
kormánypárt választási kampánya. 

Hir szerint Budapesten, az északi kerületben 
-Z s i t v a y Tibor, a déli kerületben H 6 m a n 
Bálint, a budai kerületben pedig F a b i u y i 
Tihamér lesz a kormánypárt listavezetője. 

Mussolini távirata 
M u s s o l i n i csütörtökön táviratot inté-

zett G ö m b ö s miniszterelnökhöz és üdvözöl-
te abból az alkalomból, hogy a kormányzó új-
ból őt bizta meg kabinetnlakitással. Jókíván-
ságait küldte az ország üdvére folyó munkájá-
nak folytatásához. 

A miniszterelnök a következő kábeltáviratot 
SkűHte Mussolinlnek: 

„Nagyméltóságod oly szívélyes szavai, ame-
ffyeket szíves volt nekem küldeni, mélyen meg-
hatottak. Mindig a magyar nemzet nagy ideái-
ért dolgozva, boldog vagyok, hogv a jövőben is 
támaszkodhatom Nagyméltóságod annyira ér-

itékes barátságára." 

n reformnemzedék 
szegedi szervezkedése 

A szegedi reformnemzedék szervező bizott-
sági csütörtökön este 8 órakor gvülést tartott az 
ipartestületben, amelyen dr. Kiss Imre ügy-
véd elnöki megnyitója után a szervező bizott-
ság határozati javaslatot fogadott el és abban 
kimondotta, hogy vasárnap délelőtt 11 órakor 
zászlóbontó nagygyűlést tart és csatlakozásra 
hivja fel Szieged város minden if júsági szerve-
zetét és egész ifjúságát. 

Két szigetet efog'altak 
a mm felkelők 

A<hén. március 7. A felkelők az Averoff cir-
káló és két torpedónaszád támogatása mellett 
birtokukba vették Kiosz és Samos szigetét. 

Athén, március 7. Görögországban a helyzet 
az elmúlt 24 óra folyamán esak keveset válto-
zott. Condilis tábornok ugv látszik, húzódik 
attól, hogy megkezdje a döntő ütközetet. A 
„Politika" értesülése arról számol be, hogy a 
felkelőknek elegendő fegyver és lőszer áll ren-
delkezésére. 

Hire jár, hogy V e n i z e l o s z a felkelők 
•eg' ik hajójának fedélzetén Alexandria felé 
tnrt. Egyiptomban megtették a szükséges in-
tézkedéseket, hogy lefegyverezzék azokat a Gö-
rögországból érkező hajókat, amelyeken fel-
kelők tartózkodnak. 

•••—" njp 

Féláru 
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A Fehér Könyv" javaslatai 
nem megválíozíaíhallanok 
Eden főpecsétőr magyarázata 

London, március 7. E d e n főpecsétőr Swin-
donban tartott beszédében őszinte sajnálkozá-
sát fejezte ki amiatt, hogy az angol miniszte-
rek berlini útját H i t l e r betegsége miatt el 
kellett halasztani. Az angol kormány továbbra 
is híve a Népszövetségnek, amelyet a kollek-
tív béke leghatásosabb szervezetének tekint. 

„A Saar-vidéki és a magyar-jugoszláv vi-
szálynál bebizonyítottuk, hogy készek vagyunk 
a népszövetségi eszme tekintetében komoly fe-

| lelősséget vállalni — mondotta. A „Fehér 
könyv' katonai javaslatai nagyon szerények. 
Az angol szárazföldi hadsereg létszáma egyet-
len katonával sem emelkedik. A tengerészeti 
haderő létszáma a nemzetközi szerződések ha-
tárain belül mozog. A légi haderő létszáma pe-
dig a lehető legalacsonyabb méretű. A „Fehér 
könyv" javaslatai nem megvalósiIhatatlanok és 
a nemzetkőzi helyzet változásai esetén módo-
síthatók." 

DIVATBEMUTATÓT 
I tartok f. hó 10-én, d. u. § órakor, teadéJután keretében a Hungária szálló nagytermében. 

Belépni csak névre szóló meghívóval lehet, szíveskedjék azt üzletben igényelni. P. Nelch Er?tl. 

Megkezdődött 
a szavazóigazolványok kiállítása 
(A Délmagyarország munkatársétól.) Nagy-

szabású munka kezdődött csütörtökön a vá-
rosházán: a rövidesen megtartandó országgyű-
lési képviselőválasztásokra való tekintettel, 
sokszorosítják a választói névjegyzéket és hoz-
záfogtak a szavazóigazolványok kiállításához 
is. A választói tőrvény értelmében Igazolvány-
nyal kell ellátni a szavazópolgárokat. Vala-
mennyi szavazó részére kiállítják az igazol-
ványt, amelyet mindenkinek kikézbesitenek. 

Akiknek nem tudják kikézbesiteni az igazol-
ványt, az a szavazatszedő küldöttség elnöké-
tói átveheti, mert a kikézbesithetetlen szava-
zóigazolványokat itt adják le. Szavazóigazol-
vány nélkül is lehet mindazoknak gyakorolnia 
a szavazati jogát, akik a választói névjegyzék-
be fel vannak véve. Most 44.000 szavazóiga-
zolványt állítanak ki és kézbesítenek majd 
szét a városban. 

A választói névjegyzékek sokszorosítása 

nagy munkát Jelent. Minden párt részére ké-
szítenek választói névjegyzéket, bár ma még 
nem lehet tudni pontosan, hogy hány párt 
vesz részt Szegeden a választási küzdelemben 
és ezért egyelőre a város a maga részére hat 
példányba« késziti a másolatokat. A leíró-
személyzet egész nap dolgozik, előrelátható, 
hogy még igy is sokáig eltart a névjegyzékek 
sokszorosítása. 

A választáson a mult év folyamán kiigazított 
választói névjegyzék alapján bonyolítják le a 
szavazást. Viszont g, főjegyzői hivatal most 
megkezdte az 1936 évre érvényes választói 
névjegyzék kiigazítását A választások hírére 
most nap-nap után tömegesen jelentkeznék a 
főjegyzői hivatalban és a névjegyzékbe való 
feivételüket kérik, abban a hiszemben, hogy 
ha most felveszik őket a névjegyzékbe, már 
gyakorolhatják szavazati jogukat. Ez azonban 
tévedés, az uj kiigazítás csak jövőre érvényes. 

A rádió megtagadta a szegedi 
füharmcnikus hangversenyek közvetítését 

Nagy felháborodással fogadta a Filharmonikus Egyesület 
választmánya a rádió válaszát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A filhar-
monikusok egyesülete csütörtök este népes vá- I 
iasztmányi ülést tartóit a városháza tanácstermé-
ben. Az ügyrenden szerepelt a legutóbbi hangver-
seny elszámolása és kiaerúlt, hogy ötven pengő 
deficit érte az egyesületet. Néhány kisebb ügy le-
tárgyalása után az elnöklő dr. S h v o y Kálmán 
altábornagy bejelentette, hogy tárgyalásokat foly-
tatott a magyar rádió igazgatóságával annak ér-
dekében, hogy szegedi filharmonikus hangver-
senyek egyikét közvetítse a rádió. A válasz meg-
érkezett. A rádió megtagadja a hangversenyek 
közvetítését a kővetkező megokolással: Olyan 
hangversenyeket amelyeken Budapesten is be-
kapcsolható szülészek szerepelnek, nem közvetít 
a rádió. A levél érthető felháborodást keltett a 
választmányi tagok között, mert hiszen köztudo-
mású, hogy a magyar rádió milyen nagy előzé-
kenységet tanúsít Debrecen és a debreceni filhar-
monikusok iránt. A választmány ugy határozott, 
hogy nem nyugszik bede a rádió igazgatóságának 
válaszába, hanem megkeresi a rádió zenebizott-
ságát, amelynek elnöke D o h n á n y i Ernő és ez-
úton kísérli meg a közvetítés kíessközlését 

A macvar rádiónak nem ez az első szembehe-

lyezkedése a vidék érdekeivel és nem ez az eísö 
[ barátságtalan aktusa a vidék kultúrájával szem-

ben. A szegedi filharmonikusok hangversenyei, 
bátran állíthatjuk, ma már ofy szinvonalat képvi-
selnek, hogy büszkeséggel állíthatók be a rádió 
műsorába. A selejtes ízlésű gramofonlemezek ás 
a vasárnapi műsorok legtöbbje valóban jóval alat-
ta állnak a mostani filharmonikus hangverse-
nyeink nívójának. Érthetetlen tehál a rádió me-
rev elzárkózása, hiszen nem egy művész és nem 
egy karmester, hanem a szegedi filharmonikus 
zenekar produkcióját kell az étheren át a hallga-
tóknak bemutatni. AB ország második városának 
zenekultúráját. Pozsony, Kassa és más kisebb vá-
rosok önálló műsorral szerepelnek rádiójukban 
és Szeged egyben hangversenyért kénytelen har-
colni . . i 

A rádiónak egyszer már revízió alá kellene 
vennie politikáját és nem elzárkózni, de felaján-
lani szép vidéki teljesítményekhez közvetítését 
Ez hazafias kötelessége lenne, mert ezzel is do-
kumentálhatná, hogy Magyarországon nemcsak 
Budaipest, hanem a vidék js előijár a a&eqemüvésaet 
kvalitásos áoolásfban. 


