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Sürgős sajtóreformot 
követel a Nep 

Budapest, február 18- A Nep kedden del-
előt» pártértekezletet tartott- A kormány tagjai 
közül Gömbös Gyula min'szterelnök. Bornem-
isza Géza. Darányi KáVnán. Fab'inyi Tiha-
mér- Hóman Bálint, Kozma Miklós. Lázár An-
dor és Winchkier István miniszterek, valamint 
Tachy László. Marschall Ferenc és An'trf Ist-
ván államtitkárok jelentek me«-

Ivády Béla országos pártelnök me®ny'tója 
u'án egyhangúlag elfogadták az Ipartörvényt-

Az értekezleten Gömbös Gyula miniszter 
e'nők is felszólalt Tájékoztatta a pártot a tele-
pítési törvényben való állásfoglalásáról és hang-
súlyozta, hogy ennek a javaslatnak az a lénye-
ge, .mint a kormány egyéb javaslatainak: a 
reális reformok terén mozog. 

Rövidesen ismertette felfogását a külpoliti-
kai helyzetről• ami igazolja — mondotta — a 
miult páftértekez'eten tett ama kijelentését, 
hogy az abesszin-kérdés megoldása előtt a. kö-
zépeurópai kérdések megoldásának megkísér-
lése nem időszerű-

Ezután az értekezlet elhatározta, hogy meg-
alakítja 

n párt összeférhetetlenségi bizott-
ságát. 

Marton Béla felszólalásában bejelentette, hogy 
amióta ellene az ismert támadások megindul-
tak, egy literrel sem csökkentette tejszdllitdsdt• 

Csicseri Rónay György erős és sürgős in-
tézkedéseket kórt a törvényhozás és a kormány 
részéről atekintetben, hogy ezek a jelenségek 
a közéletből és a sajtóból gyökerestől kiirtas-
sanak-

Gömbös minisztereinök válaszolt a felszóla-
lásra- A párt propagandájának jelentőségéről 
megállapította, hogy a telvilágosHó propagan-
da az egyik legjobb eszköz ezekkel a jelensé-
gekkel szemben-

ivády Béla pártelnök bejelentette, hogy a 
párt képvise'ötagjai között olyan óhaj nyilvá-
nult meg, amely 

az u j sajtótörvény sürgős megalko-
tását 

tartaná kívánatosnak- Indítványozta, hogy 
hívja fel a pár1 a kormány figyelmét az uj 
sajtótörvény megalkotásának sürgős voltára-

Az értekez'et a pártelnök indítványát nagy 
tetszéssel elfogadta-

Sefcsik György a sajtórenáészet körében 
mutatkozó visszaélésekre l/ivta fel a kormány 
figyelmét- Sürgette az ujságlrókamara létesí-
tését, ahol magas képzettségű és megfelelő er-
kölcsi érzékkel rendelkező fórumnak kell elbí-
rálni a sajtómunkásai sorába való felvétel kel-
lékeit. 

Lázár Andor igazságügy miniszter megje-
gyezte, hogy a sajtótörvény előkészítése folya-
matban van- Maga U érzi a sajtókamara léte-
sítésének szükségességéi- Részletekbe menő 
terveket azonlmn nem akar ezúttal a nyilvá-
nosságra hozni 

Farkas Elemér hangsúlyozta a keresztény és 
nemzeti szempont teljes érvényesítésének szük-
ségességét. 

A pártértekezlet Gömbös minisztereink. 
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Kozma belügyminiszter és Zsitvay Tibor hoz-
zászólása után az emiitett megbeszélések Ikez-
deményezésére utasította a párt vezetőséget. 

Este a Nep vac«orálán Gömbös Gyula mi-

niszterelnök meleg szavakat intézett a vttézl 
rend tagjai közül legutóbb k> nevezett fmees 
György szegedi és Horx'áth István pécsi főis-
pánokhoz 

Menyasszonyi kelengyék készen és rendelésre, ágy és asztalnemöek, si fonok, 
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Baloldali kormány 
veszi ál a hatalmai 
Spanyolországban 

Zamora köztársasági elnök vssza vonul ? — Ujabb véres össze-
ütközés Saragossában 

Maár'á, február 18- A baloldal választás.* 
győztelme olyan fordulatot idézett elő Spanyol-
országban, mintha ismét forradalom játszó-

dott volna le- A kormány az egész ország te-
rületére kihirdette az ostromállapotot- Külö-
nösen Valenciában és Saragossában fesztilt a 
helyzet, itt katonaságot kellett igénybe venni a 
rend biztosítására-

Az Azana-kabinet tiszta baloldalt kormány 
lesz- A népi arcvonal vezére kijelentette, hogy 
kormányát órák leforgása alatt összeállítja és 
a hatalmat rövid idő alatt rendben á< tudia 
venni. 

Madridban a délelőtt teljes csendben és 
nyugalomban telt e'. A munkások mindenfelé 
rendben folytatták a munkát-

Saragossában 
az ostromállapotra a munkásság általános 
munkabeszüntetéssel felelt- A délelőtti órákban 

a munkások menetet alkottak, hogy a politikai 
elitéltek megkegyelmezése mellett tüntessenek-
A menetben három baloldali képviselő is részt-
vett- A rendőrség fegyverét használta- íw'te 
mindkét oldalról több lövés dördült él Egy 
ember meghalt- Hat — közöttük két asszony — 
megsebesült- Az üzletek az egész városban 
zárva vannak, a forgalom csaknem teljese« 
szünetel- A rendőrség több embert letartózta-
tott- A madridi közbiztonsági hivatal igazgatója 
Saragossába utazott, hogy átvegye ar ottani 
rendőrség vezetését-

Madridi jelentések szerint a spanyol kormány 
még ezen a héten lemond A Liberté szerint 
az u j kormány megalakítását Azanára, vagy 
Maltinez Deriora bízzák- Zamora köztársasági 
elnök helyzete megingott és va'ósz'nü. hogy az 
elnök nem tud sokáig ellenállni a baWdfif 
áramlatnak-

Özvegy Tóth Ferencné hag ománvából 

diszkutat építenek a Dóm-téren 
(A Délmagyarorszdg munkatársától) öz-

vegy Tóth Ferencné — mint emlékezetes — 
végrendeletében a városra Is tekintélyes 
összeget hagyományozott, ötvenezer pengőt 
azzal a kifejezett rendelkezéssel, hogy ebből a 
pénzből a város építtessen a Dóm-térre disz-
kutat Az elhunyt végrendelete körül Vibb per 
keletkezett, végül is a biróságok érvényesnek 
mondották ki az örökhagyó végakaratát. 

A végrendelet vésjrehajtásával az özvegy dr-
Curry Richárd kúriai birót bizta meg, aki 
kedden megjelent dr- Pálfy József po'gármes-
temél 6s bejelentette, hogy a végrendelet vég-
rehajtásának akadálya nincs és 'gy szeretné a 
Dóm-téri díszkút ügyét mielőbb elintézni- El-
mondotta. hogy özvegy Tóth Ferencné a dísz-
kút megtervezésével Sebestyén Endre műépí-
tészt bízta meg. aki kidolgozott több tervet és 
azt most bemutatta a polgármesternek-

A legnagyobb gondot egyelőre a díszkút he-
lyének kiválasztása jelenti. Kétségtelenül a leg-
megfelelőbb hely a díszkút számára a Dóm-tér 
középpontja lenne, 'ele azokban a szjbntltír' 
játékok niiatt nem lehet elhelyezni a kutat-
Több kombinác'ó merü1t fel a kérdés megoldá-
sára- így például alka^asnak találták a Szent-
háromság-szobor jelenlegi helvét, a kémiai In-
tézet előtti részt- a térnek a kémiai V é n e t és 
a gyógyszertan' intézet közötti sarkát- Felme-
rült az a gondola* is. hogy a kutat a fo<*ndiVn' 
templom falához lehetne éüiteni. szemben _ az 
Eötvös-ucca bejáratával, vagy n»di<r a régi to-
ronynak a templom felé néző fa'ához-

A lehetőségeket kulisszákkal fogják kipró-

bálni, szakértő bizottság ál lapija meg rövide-
sen a díszkút végleges helyét- Aztán a végren-
delet végrehajtója szükkörü pályázatra hivja 
fel a szobrászokat és lehetséges, hogv rövide-
sen megkezdik a kut épftési munkálatait-

A dfszkut kétségtelenül egyik érdekes látvá-
nyossága lesz a városnak- alsó szirt**; világítást 
kap és így a vízsugarak ragyogrt színekkel t a r 
ki<iák mnid az árkádok terét 

Svájc betiltotta 
a náci szervezkedést 

Bern, február 18. Hivatalosan közlik: A szö-
vetségi tanács elhatározta, hogy a jövőben sem-
miféle formában sem engedélvezi Svájc terü-
letén a német nemzeti szocialista párt országos 
és kerületi szervezeteinek működését. 

minden any -ból tökéletes k • 
vitelbon, lo7r,I<-*rtbb árban. — 

ervek 6* költ»«1 .-vet*» díjmen-
tesen. Siflnyös <:«eté«t feltótelek 
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Az Egyetemet ée Főiskolát Végzett Nők Egye-
sületének szegedi csoportja kedden este a Hungá-
ria nagytermében kitűnően sikerült estét rendezett. 
A műsort csengelei parasztmese vezette be, ame-
lyet V i d a c s Juci adott «10 ügyesen. Tetszett 
M i k l ó s Zita székely népballadája, nagy sikere 
volt S i m k ó Mária Bartók számainak. S z o t y o -
r y Biri népdalokat adott elő oly sikerrel, hogy 
többször meg kellett ismételnie Ügyes székely 
jelenetben N a g y Helga, G a á l Irén, B á c s k a i 
Gizi és R e i n b o 1 d Ilona szerepelt nagy tetszés 
mellett. Szép sikere volt G ö d r y Jánosnak is, aki 
Liszt-rapszódiát adott elő. D i t r ó i Zsófi szelle-
mesen konferált, a kitűnő műsort dr. T o m o r i 
Viola hozzáértéssel állította össze A műsor után 
tánc volt, amely a legjobb hangulatban a késői 
órákig tartott. 

A Szegődi Általános Munkásdalegylet és a Sze-
gedi Munkás Testedző Egyesület február 22-én, 
szombaton este 9 órakor az ipartestület termei-
ben farsangi jelmezbálat rendez. A legszebb női 
jelmezt és a lesötletesebb férfi jelmezt diiazzák, 


