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Hétfőn tárgyalja a szegedi 
tábla flndahází-Kasnya 

Béla endrüdi ügyét 

P f i M A G y A R O R S Z x r 
»w m i n mw ümmuBaemi 

(A Délmagyarország munkatársától) A sze-
gedi ítélőtábla- tfa&ay-tanácsa keddre tűzte ki 
AndahdzyKasnya Béla országgyűlési képvi-
selő ügyének tárgyalását, amely az isitiere'es 
"ndrődi sortűz miatt keletkezett. Elsőfokon a 
gyulai törvényszék tárgyalta az ügyét és a kis-
gazdapárti képviselői- felmentette a súlyosabb 
vádpontok- nevezetesen az izgatás vádja alól-
csupán a hatósági közeg elleni en-őszak miatt 
eineit vád alapján ¡»élte el pénzbüntetésre 

A keddi táblai tárgyalás iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult meg- A tárgyalást aonban nem lehe-
tett megtartani' mert a védő, dr- Ula'n Ferenc 
beadványában arra kérte az Ítélőtáblád hogv 
inásirányu elfoglaltsága miatt halassza el a 
tárgyalást Dr- lUain Ferenc jelenleg Bu-
dapestem a Pyramis-űgyben szerepel védőként-
\ bíróság helyt adott a védő kérelmének, a'tár-
gyalást nrarni tartotta meg és ugy határozott. 
Hogy a jövő hétfőn Uizi az ügyet ismét napi-
rendre , . , 

II héten befejezik 
a választók összeírását 

(A Délmagyarország munkatársától-) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy a képv'selövát 
'¡osztó névjegyzék összeállítása végett a polgár-
mester a mult héten elrendelte a lakosság-ösz-
szelrását. A hét elejém megkezdődött az össze-
írás a város egész területén- A város megbízot-
tai házról-házra járnak és annyi összeíró lapot 
osztanak' ki. ahány lakást tartanak nyilván a 
¡lázakban- A polgármester intézkedésére az ö$z-
szeirást legkésőbb december 23-ig be kell fe-
jezni. így most már mindössze egy hét áll ren-
delkezésre a széleskörű összeírás elvégzésére-

Kijelölte a polgármester az össze'rókiat is- A 
belterületiéin 30 körzetet állítottak fel- mindem 
körze*bem egy városi tisztviselő működik, mint 
vezető- A külterüleitem 13 körzetet állítottak fel 
az összeírás könnyebb lebonyolítása végett- A 
külterületen működő összeirók számára a nol-
gármester személyenkint 60 pengőt utalt ki- A 
költségeket a belügyminisztérium megtéríti a 
városnak-

Az összeírás felülvizsgálatával és ellenőrzésé-
vel a polgármester dr- Pávó Ferenc tb- tanács-
nokot és dr- Mahisovich Tibor tb- fogalmazót b'z-
»3 meg- . ; . -: r 

A város belterületén csütörtöktől kezdik meg 
az összeíró lapok összegyintését- Addigra min-
denütt ki kell azokat tölteni, mert a jövő hét'en 
már megkezdődtik az összeíró lapok felülvizsgá-
lása és a hiányzó adatokat karácsonyig pótolni 
kell- Az összeírás eredményéhez képest január-
ban megkezdik az ni képvise!őválaszV«i néviegv 
zék összeállítását, amelyet ettől kezdve öt évem 
át, minden esztendőben kiigazítanak- Legutóbb 
1030-ban állítot'ák össze a választói névjegyzé-
ket. 

Karácsonyra 
KARAf.SONYFADISZEK: 

10 drb, v. 8 drb csillogó üveg kará-
csonyfadísz — -08 

12 drb élhetetlen csillogó fém kará-
csonyfadísz —-24 

Fél kg kitűnő szaloncukor —.98 
ÉLELMISZEREK: 

80 dkg Hullám keksz —98 
.TATÉKARITÍ: 

Vászontestü baba masché feijel —.18 
Játék hinta —98 
Gyermek ródli . P 1.48 
Bőr football bbdakülső l-es —98 

DIVAT ARUK: 
Flanell gombos férfi alsónapdrág —.98 
1 pár téli férfi sokni —:48 
Divat férfi ernvő P 3.08 

— .24, —.48. —.68. —.88. —.98 filléres 
osztályainkban minden elkéme'hető gyer-

mekjátékot beszerezhet 
Vevőink kényelmére emeleti helvisárte5nk-

ben külön pén/'-W szereltünk fel. 
Baba javításokat olcsón vállalunk. 

PÁRISI MGY ÁRUHOZ RT. 
IXS"SO. CSfSKOWSCS és KIS* MCCA SRROV 

„\ náct-ialelireicf a magnarsaa 
szemponttdbói snlijos veszedelmeket 

refthet magáuar 
Dr. Búza LászFó professzor előadása az Egyetembarátok 
Egyesületében — „Vigyázni kell, hogy ne segítsünk dia-
dalra olyan elveket, amelyek csak a német imperializ-
mus érdekeit szolgálnák, de a magyar aspirációknak 

mindenképen útját állanák" 

(A Délmagyarország munkatársától) A Fe-
renc József Tudományegyetem Barátai Egye-
sülete jogtudományi szakosztálya kedden dél-
után előadó ülést tartott dr- Thury Sándor Kor-
nél jogkari dékán elnökletével- Az ülésen, amely 
iránt nagy érdeklődés nyilatkozott meg, dr- Buza 
László egyetemi tanár tariott előadást „A nem-
zeti szooialista Németország és a nemzetközi 
jog" címen. 

Buza László nagy tájékozottsággal és gonddal 
felépített előadásának lényege ez volt: 

— A nemzeti szocializmus és a nemzetközi 
jog viszonyának problémája két kérdésre oszlik: 
az egyik a Németbirodalom mai álláspontja a 
tételes nemzetközi joggal szemben, a más'k a 
nemzeti szocializmus szemléletének megfelelő 
jövő niömze'közi jog képe- Hitler többizban nyo-
matékosan hangsúlyozta, hogy a III L irodalom 
a nemzetközi joeot elismeri magára kötelezőnek. 
Elismeri a versatilesi szerződés kötelező erejét 
is s annak csak legális uton \yjló móáositására 
törekszik- Németország jogosan hagyta oM a 
Nemzetek Szövetségét és a lefegyverzési kon-
ferenciát — mondotta a professzor — s nem 
követett el nemzetközi jogsértést a véderőtör-
vény kiadásával sem- A békeszerződés katonai 
rendelkezéseit joga volt Németországnak egyol-
dalúan hatályon kivül helyezi- mert az antant-
hatalmak a maguk részéről nem tettek eleget az 
általános lefegyverzésre vonatkozó kötelezett-

i ségnek• Hogy ezek a katonai korlátozások meny-
j nyire erőnélküli rendelkezések voltak- mutatja, 
| hogy a Nemzetek Szöve>sége kísérletet sem 
: tett- hogy azoknak Németországgal szemben é r 
i vényt szerezzen- megelégedett az egyszerű hely-
| telemitéssel ós tiltakozással- A Néme^birodalom 
| mai külpolitikája nem uj nemzetközi jog statuá-

lására, hanem a nemzetköz5 alkotmány egyik 
alapelvének: a iogegyenföség elvének helyreállí-
tására törekszik- igv a magyar törekvésekkel 
összhangban van-

— Hogy a jövő mikén' fog alakulni, az bi-
zonytalan — folytatta dr- Buza László —> csak 
az i'lapitható me<*, hogy minő konzekvenciák 
folynak a nemzeti szocializmus alapelveiből a 
jövő nemzetközi jogát illetően- A vezér1 elvből 
anrak a liberális-demokratikus felfogásnak mó-
dosítása következnék, amelyem a Nemzetek 
Szövetségének alkotmánya felépül s a nagyha-
talmak me'lett a közép- és kisd'lamotoak 's be-
folyást biztosit a nemzetközi ügyek nyilvdno-
san való intézésére- Abből, 1i"T<- a nemzeti szo-

cializmus >>a vérközösségen alapuló népszesné-
lyiség nemzetközi alanyiságát" hirdeti, követ-
kezik a törekvés az összes németeknek egy 
nemzetközi szervezetben való egyesítésére-
Hogy minő lenne ez az egységes szervezet» 
arra a nemzeti szodalizmusnak határozott 
programja nincs, de bizonyos- hogy 

az egy népfajhoz tartozók egyes l~ 
tését kizárná a Szent Korona egysé-
gének helyreállítását s kérdés- nem 
veszélyeztetné-e még magának a 
cionkaorszáenak állami egvségét fc-

— Az irodalomban — folytatta ezután — a 
politikai irodalomban- amelynek hivatalos jel-
leget egyelőre nem lehet tulajdonítani, mát 
többféle elgondolás látott napvilágot- így fel-
merült többek között a népcsere gondolata- artf 

teljesen primit'v népek esetében 
még elképzelhető ugyan, de a fejlet-
tebb kuHurák világában fizikai le-

hetetlenség 

Azt jelentené például — és ennek a vágynak 
már megnyilatkozásai is voltak a német sajtaV 
ban —> hogy — az erdélyi szászokat áttelepí-
tenék a Dundntulra- az onnan kiszoruló ma-
gyarságot a Román impérium alatt álló Eráély 
be telepítenék át- a Dunántúlt pedig Ausztriá-
val együtt hozzácsatolnák a Német Birodalom-
hoz 

Foglalkozott Buza professzor a német fajel-
mélet kérdés,ével is és metrállapitot'e- hogy 

ennek az elméletnek a gyakorlati al-
kalmazása a magyarság szemnont-

Kellemes ünnepeket szerez annak, akinek a 

„WSY"-]«!a!sz«rtárból 
vesz ajándékot! Parfőmök, köl-

ni vizek, púderek, piperecikkek. 

tfavatJáfr választékban. 
S lc l £ ÍS 14 « «S z é cheny i tér 2. 

( B i h a r i d i v a t á r u ü z l e t m e l l e i t ) 


