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Letartóztatták a spanyol 
fasisztapárt vezetőit 

Madrid, április 18. Egész Spanyolországban 
tömegesen tartóztatják le a spanyol fasiszta párt 
tagjait. Letartóztatták a fasiszták oordovai párt-
vezérét Ugyanilyen sorsra jutottak a perueli fa-
tisztapárt vezetői, Pamplonában 12, Osda le l.am-
merában 7 fasisztavezért tartóztattak le. 

Phöbus—Attila 4:0 (1:0) 
Budapest, április 18. A szombaton megtartott 

ligabajnoki mérkőzésen a Phöbus biztosan győ-
zött. Az első félidő gólját Solti lőtte. Szünet után 
Béky, Turai II. és Szikár voltak a góllövők. 

A magántisztviselők 
helyzete 

Kertész Miklós előadása 
(A Délmagyar ország munkatársától.) A magán-

tisztviselők előadássorozatának keretében szómba-' 
ton este Kertész Miklós, a Magántisztviselők Or-
szágos Szövetségének főtitkára tartott előadást »A 
magyar szellemi munkásság jelene és jövője« 
címmel a kereskedelmi és iparkamara nagyter-
mében. Berényi Nándor bevezető szavai után Ker-
tész Miklós azzal kezdte előadását, hogy a ma-
gántisztviselők és a szellemi munkásság sorsa 
bizonytalan. A magántisztviselők problémáját 
félreértik nálunk. Hangsúlyozta ezután, hogy a 
főiskolát végzett emberek száma, Magyarország la-
kosságát tekintve, egyáltalán nem mondható ve-
szedelmesnek és nagynak, felesleges ebbe az ügy-" 
be való beleavatkozás, csak a megoszlás körül van 
baj. 

Kertész Miklós ezután a magántisztviselők 
problémáit fejtegette és gyengének mondotta a 
kereskedelmi iskolák látogatottságát. Ennek az az 
oka, hogy a magántisztviselői pályán a jővri 
teljesen bizonytalan, de a munlcaidő rendezetlen* 
sége is visszatartja ettől a pályától a fiatalságot. 
Szólt az óvadékokkal való visszaélésekről, majd 
arról, hogy a magántisztviselők többletmunkát! 
kénvtelenek végezni minden ellenszolgáltatás nél-
kül; 

— Készítenek Genfben — mondotta — úgy-
nevezett munkás- és alkalrrazottvédő egyezménye-
két, de azt sok országban nem tartják bt. Ma-
gyarországon rendezetlen a magántisztviselők 
munkaideje és fizetése. Szükségesnek tartja, hogy 
a magántisztviselők érdekeik védelmében szerve-
zetbe tömörüljenek. 

Az álláshalmozásokról szólva, tiltakozott első-
sorban a nyugdíjasoknak a magántisztviselőij 
pályán való elhelyezkedése ellen. Végül a magán-
lisztviselők kilátástalan jövőjét vázolta a jelenlegi 
helyzetre hivatkozva és hangoztatta, hogy az OTI 
és a MABI öregségi járadékélvezetének korlátozá-
sát Le kell szállítani, a járadékot viszont fel kelli 
emelni; a magán tisztviselők csak kollektív vé-
dekezéssel segíthetnek sorsukon. 

A nag\-szám 11 hallgatóság megtapsolta Kertész 
Miklóst, akinek Berényi Nándor mondott köszö-
netet előadásáért. 
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Májusra halasztották 
a muzeuml választásokat 
A városházán minden csendes. . . 

Elmarad az áprilisi közgyűlés is 

(A Délmagyarország munkatársától.) A köz-
igazgatási életben — függetlenül a három nap-
pal ezelőtt életbeléptetett közlési tilalomtól —> 
teljes a pangás. Ez az oka annak, hogy a tila-
lom hatását nem is lehet érezni. Egyszerűen nincs 
közölni valója a toronyaljának, mert nem tör-
ténik semmi, sőt az is elmarad, aminek történnie 
kellene. 

Lemarad például az áprilisi kisgyűlés napirend-
jéről a múzeumigazgató és a könyvtáros megvá-
lasztása. A beérkezett pályázatokat — mint isme-
retes — hetekkel ezelőtt felterjesztette a pol-
gármester a Nemzeti Muzeum tanácsához a jelö-

Zománcedényt 
üveget, porcellánt és a 
háztartás egyéb felsze-
reléseit legolcsóbban, 
nagy v á l a s z t é k b a n 

Lakodalmi ajándékok 

EDEnycsarMOK 
Szeged, Tieza Lajos-körut 38. 

A török kormány 
cáfolja a Dardanellák 

megszállását 
Istanbul, április 18. Hir szerint egyelőre nem 

várható, hogy a törökök a tengerszorosok kér-
désében elhagyják az alapvető tárgyalások 
alapját, mert ezidószierint Tőrökországnak 
semmi oka sincs arra, hogy megszállja a sem-
leges területsávot, annál kévésbe, mert számit-
hat követelésének jőindulatu elintézésére. Sem 
politikai, sem katonai természetű oka nincs 
arra, hogy nyomban csapatokat rendeljen erre 
a területre, minthogy a szóban levő területen 
ezidőszerint nincs nagyobb csapatok elhelye-
zésére szükséges kaszárnya sem. Ezért a csa-
patok odarendelése csak tüntető jellegű lenne, 
ami egyáltalában nem áll összhangban Török-
országnak ebben az ügyben folytatandó eljá-
rási módjával. 

Istanbul minden módon kitolja a Dardanel-
lák megszállását. 

Az ld# 
A Szegedi Meteorológiai Obsjwrvatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 12.5. a legalacsonyabb 6.3 C. A barometer 
adiata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 750.4, este 752.3 mm 

A Meteorologiaj Intézet jeélnti este 10 
ónakor. Időjóslnt: A szél valószínűen csak 
a déli, vagy a délutáni órákban fog gyen-
gülni. Sok helyen, kivált az ország északi 
felében ujabb záporeső. A hegyeken még 
havas eső is lehetséges. A szélvédett helye-
ken az éjszakai talajmenti hőmérséklet le-
szállhat a fagypontig. A nappali hőmérsék-
let alig változik. A hétfőre virradó hajna-
lon valószínűleg több helven lesz talaj-
menti fagy. 

lések megejtése céljából, de a jelölések még nem 
történték meg, a hírek szerint a hónap végéig 
nem is lehet számítani rá és igy a kisgyűlés nem 
választhat áprilisban. 

Elmarad ebben a hónapban a törvényhalósági 
bizottság rendes közgyűlése is. A legközelebbii 
közgyűlés májusban lesz. Azért halasztották el, 
mert hat adótisztet is választ a törvényhatósági 
bízottság és a választáshoz előkészületi időm 
van szűkség. 

Az áprilisi kisgyűlés ezzel szemben foglalkozni 
fog a szabadtéri játékok dolgával. Janovics Jenő, 
aki kétheti időt kapott' tervezetének és költség* 
vetésének bemutatására, még nem jelentkezett. A 
két hét még nem telt el, a városházán remélik, 
hogy a kisgyűlés ösazeülése előtt megérkezik a 
tervezet. 

Pécs a maga szabadtéri játéka ügyében már 
meghozta döntését. Junius io . és 14. között a pé-
csi Dóm-téren a Missa Solemnis-t adják elő, a 
törökök kiűzésének 250-ik évfordulója alkalmá-
ból. A-^pécsi rendezőség már Szegedre is elküldte 
a propagandaplakátokat és kérte azok díjtalan ki-
függesztését. Cserébe, ellenszolgáltatásként fel-
ajánlotta, hogy a szegedi játékok plakátjait Pé-
csett függesztik ki díjtalanul. Szegednek azonban 
egyelőre még plakátjai sincsenek. 

Téli viharok 
Olaszországban 

Róma, április 18. A váratlanul rosszra for-
dult időjárás következtében több helyen sze-
rencsétlenségek történtek. A Brenner-hágón 
teljes napig szünetelt a forgalom lavinaomlás 
miatt. A tengeren is súlyos viharok dühöngtek. 
Velencében a víz elborította az uccákat és a 
tereket. 


