
D É L M A G Y A R O R S Z Á G 1Q35 november 5. 

leni kivitelben azonban a tavalyihoz viszonyít-
va 1.5 százalékos csökkenés következett be, 
másrészt a ténylegesen befolyt devizákban lé-
nyeges emelkedés állott be. Megemlítendő, 
hogy Magvarországnak Olaszországgal szem-
ben kiviteli többlete legutóbb lényegesen emel-
kedett. 

Gazdasági helyzet: A nyár elején bekövetke-
zett hosszú szárazság igen ártott a tengerinek, 
burgonyának és sok más főzelékfélének, a ta-
karmánynak és a gyümölcsöknek. Az azóta be-
állott esőzés a legelőket némileg megjavította. 

hóman kultuszminiszter 
Varsóban 

Varsó, november 4- Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és a kíséretében lévő 
Szfly Kálmán államtitkár. Villani Lajos báró 
követségi tanácsos, a külügyminisztérium kul 
turálls osztályának vezetője és vitéz Terbócz 
Miklós miniszteri titkár a határtól a lengyel 
fővárosig a rendelkezésükre bocsátott szalon-
Ikoosdin tették meg az utat- A varsói pályaudva-
ron a lengyel kultuszminiszter és a külügymi-
nisztérium képviselői, továbbá Hóry András 
varsói magyar követ, a varsói egyetem kép-
viselői. a varsói magyar-lengyel egyesület ve-
setősége és a magyar kolónia tagjai fogadták-
A lengyel sajtó az első oldaton részletesen le-
írja a kultuszminiszter Varsóba érkezését és a 
fogadás meleg külsőségeit-

A lengyel közoktatásügyi miniszter hétfőn 
este Hóma<n kutuiszminisztar tiszteletére ebédet 
adott- amelyen sok előkelőség vett részt- A len-
gyel miniszter pohárköszöntők után Hóman 
Bálint kultuszminiszter mondott beszédet-

d csengeri petíció 
Budapest, november 4- A közigazgatási bíró-

ság hétfőn kezdte tárgyalni a Mecsér _ AndTás 
csengeri mandátuma ellen beadott petíciót- A 
panaszt Hegymegi-Kiss Pál választói adták be-
Brückler Etemér választásvédő alaki kifogáso-
kat emelt a panasszal szemben- A bíróság rö 
vid tanácskozás után. az alaki kifogások el-
utasításával. a petíció érdemi tárgyalására 
tért á t 

A panaszosok képviselője előadta, hogy a 
hatóságok törvényellenesen akadályoztál: Hcgy-
megt-Klss Pált programbeszédének elmondá-
sábani. aminek döntő befolyása volt a választás 
eredményére és csak igy tudott Mecsér András 
202 szótöbbséget elérni- A panasz szerint a 
csengeri járás főszolgabirája a bejelentett ti-
zennégy gyűlés megtartását azzal ttltotta be. 
hogy a községi elöljáróságok és a csendőrség 
a kért napolkon a pártgyüléseket - ; n ellenőriz-
heti. m-ivel a járás székhelyére hivatalosan be-
rendelték őket- Március 24-re további öt gyűlés 
engedélyezését kérték, ezt viszont azzal utasí-
tották el. hogy a gyűlések a néma hétre estek 
és a közrendet veszélyeztetnék- Ennek követ-
keztében Hegymegi-Kiss Pál három községben 
egyáltalán nem tarthatott programbeszédét és 
ezeken a helyeken a szavazatoknak alig 1-5- il-
letve 8 százalékát kapta meg. viszont más köz 
ségekben 70 százalékra is emelkedett a ráeső 
szavazatok száma-

Brückler Elemér hosszas jogi fejtegetésekkel 
akarta bizonyítani, hogy a gyűlések megtartá-
sára irányuló kérések nem voltak megfelelőek 
és ÍKV a panasz nemi helytálló Kedden hirdetik 

ki a?. Ítélete*-

Vadász Sándorné mély fájdalom-

mal tudatja a maga, gyermekei, uno-

kái, valamint a rokonság nevében, 

hogy drága jó férje 

z 
hosszas szenvedés után 68 éves korá-
ban f. hó 3-án elhunyt. 

Drága halottunkat kedden délelőtt 

háromnegyed 11 órakor kisérjük a 

zsidó temető cinterméből végső pi-

henő helyére. 

A görög k'rály 
a hét végén visszaíér Athénbe 

Másfélmillió szavazó a restauráció melleit 

Athén, november 4. Vasárnap tartották meg 
Görögországban a népszavazást, amelynek a 
királyság visszaállítása ügyében kellett dön-
tenie. A belügyminiszter hétfőn közölte, hogy 
a nép többsége a királyság visszaállítását kí-
vánja. 

Kék és piros jegyekkel történt a szavazás. A 
kék jegyeken ez állott: „A koronázott demok-
ráciáért", a vörösön ez volt: ,.A koronázatlan 
demokráciáért". 

A görög minisztertanács a király visszatéré-
séig ismét K o n d y l i s z miniszterelnököt ne-
vezte ki régenssé, akinek megbízatása a sza-
vazásig volt. 

A miniszterelnök kinevezése után kiáltványt 
intézett a görög néphez, hogy álljon a monar-
chia mellé, mert ezzel véget ér a politikai anar-
chia. 

Csütörtökön dé'elött 
teljes illést tart a keres-
kedelmi és iparkamara 
(A Délmagycj-ország munkatársától) A sze 

gedi kereskedelmi és iparkamara teljes ülését 
csütörtök délelőtt tartja a következő tárgyso-
rozattal: elnöki bejelentések, főtitkári jelentés, 
beszámoló a kamaraközi értekezletről, a rész-
letüzletek törvényes szabályozása, jelentés a 
kisipar érdekében tett kormányintézkedéseikről, 
a szobafestő- és mázolóipar rokoniparrá minő-
sítése, aiz ipari képesítés megszigorítása, az 
ipari mlntamühelyek ügye. a legkisebb aszta-
losipari munkabérek megállapítása az alkalma-
zottak fizetéses szabadságának Ugye, ipari ma-
ián tanfolyamok minősítése stb-

Tárgyalja a teljes ülés lritz Béla indítványát 
is. amely a következőket mondja: 

-Indítványozom, mondja ki a teljes ülés» 
hogy a szegedi kéamüiparosság súlyos gazda-
sági helyzetében feltétlenül szükségesnek tartja 
állami közszállltásoknál a határmenti Szeged 
iparosságának fokozottabb támogatását és a 
közmunkáknál nagyobb mértékben történő fog-
lalkoztatását- Ennek érdekében intézzen a ka-
mara felterjesztésit a_kormányhoz és mutasson 
rá arra. hogy a kisiparosság munkalehetősé-
geinek biztosításával lelhet csak a társadalom-
nak ezt a nemzetfentartó rétegét a jövő nem-
zedék részére megtartani- Az iparosság meg-
erősítése magával hozza a kiskereskedelem vál-
sággal küzlködő egyedeinek talpraállitását is* 
ami végeredményben a végvárrá lett Szegeden 
fontos országos érdelket képez-" 

Athént vasárnap este kivilágították, a város-
ban örömtüzeket gyújtottak. A kormány, a 
hadsereg és a főváros küldöttsége csütörtökön 
utazik a királyhoz. A hadsereg november 6-án 
esküszik fel a királyra. 

Délben a következő szavazási eredményeket 
hozták nyilvánosságra: 

1,527.714 szavazó közül 1,491.992 szavazott h 
királyság helyreállítása és 32.454 a köztársaság 
fenntartása mellett. 

György király Londonban a népszavazás 
eredményére a következőket jelentette ki: 

— Szivem mélyéből örülök annak, hogy né-
pem Görögországha való visszatérésem kivánja 

A kiTály előreláthatólag még néhány napig 
Londonban marad és megvárja a görög küi 
döllség megérkezését, majd a küldöttséggel 
együtt lér vissza Görögországba. 

szándékosan ölte meg, hanem csak a pillanat 
hatása alatt- Véletlenül találkozott az asszony-

1 nyal a vasúti fülkében- Azonnal megszületett 
benme az az elhatározás, hogy gazdag útitárs-
nőjét meglopja. a gyilkosság ötlete azonban 

: csak akkor villant fel benne, amikor utitárs* 
1 nője a fülke ablakát kiinyitotta és a pamlagra 

lépett, hogy egyik poggyászát levegye- Uti-
társnöjével egyáltalán nem beszélt-

A többi kérdésre, amelyet hozzá intéztek, ta* 
I gadó választ adott- A zürichi rendőrtisztviselők 

általában bizalmatlansággal fogadják Strasser 
vallomását, mert a gyilkosságot egykedvűen 
és egyszerűnek tünteti fel Inkább azt tartják 

i valószínűnek, hogy már azzal az elhatározott 
szándékkal szállt a vonatra, hogy Farcasanu 
Máriát meg fogja ölni-

Összeállították 
a válogatott csapatot 

Budapest, november 4. Dr. D i e t z Károly 
szövetségi kapitány hétfőn este összeállította 
azt a két válogatott labdarugó csapatot, amely 
november 10-en Budapesten, illetve Pozsony-
ban a magyar, illetve Budapest színeit képví-
S"dni fo2|3, 

A Svájc ellen kiálló magyar válogatott a kő-
vetkező:' Szabó — Sternberg, Biró — Szalai, 
Szűcs, Dudás — Cseh, Vincze, Sárosi, Toldi, 
Titkos. Tartalék: Hóri. 

Budapest válogatottja Pozsony ellen; Havas 
(Budai 11) — Győri. Korányi (Ferencváros) — 
Magda (Budai 11), Kapta (Budafok), Nyilas 
(Budafok) — Mészáros (Budafok), Müller, Kar-
dos (Hungária), Balog, Kocsis (Újpest), Fe-
kete (Budai 11). Tartalékok: Szikár és Pozso-
nyi (Budai 11). 

Zürichben és Bécsben 
keresik a gyilkos Strasser 

Károly bűntársait 
Bécs, november 4- A bécsi rendőrség foly-

tatja a nyomozást a bécs—párisi gyorson el-
követett gyilkosság bűnügyében- A nyomozás 
adatai szükségessé tették, hogy a bécsi bümügyi 
rendőrség egyik referense Zürichbe utazzék-
Strasser Károlyt ugyanis ismét kihallgatták 
Zürichben-

A rendőrtanácsos telefonon jelentést tett a 
kihallgatás eredményéről a bécsi reindőrfőnök-
ségnek- A jelentés szerint ő is különféle kér 
déseket intézett Strasserbez bécsi tartózkodása 
és osztrák területen ismételten elkövetett vanti 
tolvajlásai tárgyában- E kérdés szükségessé 
vált azáltal, mert a budapesti főkapitánysás; 
megkeresést intézett a bécsi bűnügyi rendőr-
séghez. tudatván vele, hogy Strassernek Bécs-
ben ismerősei vannak- akikről tnétr meg kell 
állapítani, nem voltak-e beavatva a gyilkosság 
tervébe, vagy nem vettek-e részt a gyilkosság-
ban-

A kihallgatáson Strasser változatlanul ra-
zaszkodott ahhoz, hozy Farcasanu Máriát nem 

ÉLELMISZEREK-
10 deka füstölt, v- paprikás szalonna —17 
5 drb Romadur sajt —98 
10 deka csokoládés drazsé —20 
10 deka csokoládés narancs halom —24 
lAZTARTÁSI CIKKEK-

1 pár háztartási srumi keztyü —98 
140 drb burka pálcika —24 
6 drb b'uztartó fa ' —24 
2 levél -Pulvka" ruhafesték —-24 
SPORTCIKKEK-

1 pár kerékpár gumi foggantyu —38 
l drb pedál srumi ' 06 
l pár futball sípcsontvédő —88 
DIVATÁRUK: 

Divat férfi sapka —68 
Szin.es himzett női kombiné P 1-28 
1 pár müselymezett férfi soiknl —48 
1 pár belül bolyhos női keztyü —98 
CIPŐÁRU: . ^ 
1 pár bőrtalpú komód c'pő —98 
t pár bőr gyermek bakancs 31— 34*lg P 4-98 
1 pár bő férfi bakancs 39-44-ig P 6-98 
1 pár bőr bébécipő — 7 8 
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