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knpnak munkájukéi-*. 
A közigazgatási bizottság végül felkérte a 

polgármestert, hogv szerezze be a szükséges 
adatokat és azok alapián tegyen a legközelebbi 
Illésen konkrét javaslatokat. 

Kiss Károly tanfelügyelő jelentése követke-
zel I. Dr. Szivessy Lehel kérdést intézett a 
tatlfélügyelöhOí, hogv történt-e valamilyen 
Intézkedés az ismétlő iskolák karrakterének 
mcnráltoztatására. 

Dr. Shvoy Kálmán kifogásolta, hogv 

a tanyákon főkép idegenből idehe-
lyezett tanítónők végzik az oktatás 

munkáját. 

Rzek nem ismerik az itteni viezonvokat. mun-
kájuk igv nem is lehet olvan eredményes. In-
dítványozta, írjon fel az ügvben a közigazga-
tási bizottság a kultuszminiszterhez. 

A tanfelügyelő válasza után a bizottság 
Shvov Kálmán indítványát elfogadta.^ 

Az államépitésaeti hivatal ietentésével kap-
csolatban dr. Szivessy Lehel 

n szeged bajai közvetlen vasutf 
összeköttetés 

kérdését tette szóvá, 'A kérdést kényelmesen 
meg lehetne oldani ugy, ha a jugoszlávok meg-
engednék. hogy a tehervonatok a régi vonalon 
közlekedjenek, amelynek egy .30 kilométeres 
szakasza esik jugosz'áv impérium alá. Indítvá-
nyozta. hogv írjon fel a bizottság a kereskedel-
mi miniszterhez. Az inditvánvt elfogadták. 

Zilahy-Kiss Tibor gazdasági főfelügyelő ter-
jesztette ezután elő jelentésé!'. A jelen-
tés szerint októberben az időjárás esős 
volt ugy. hogy a szüret és egvéb mezőgazdasá-
gi munkálatok csak többszöri megszakítással 
voltak végezhetők. A busa vetését különösen a 
kötöttebb talajokon nem lehetett befejezni, 
mert a talaj annyira átázott, hogy szántani 
és vetni nem lehetett. Az őszi árpa és rozs 
vetését idejében befejezték, a veVsek jól kel-
tek s a kedvező időjárásban jól bokrosodnak. 

Shvoy Kálmán arra kérte a polgármestert, 
hogv helvezze a városházára a gazdasági fel-
ügyelőséget. 

Dr. Hunyadi-Vas GergeV felszólalása után 
a jelentést tudomásul vették. 

Végül dr. Gergely József állategészségügyi 
főfelügyelő terjesztette be jelentését. 

A felkelők osztana! 
behatoltak Madrid uccéiba 

Illóbb véres hiircoK a k M s ö városrészekben — \ védelmi tanács 
cáfolta a z elönijomulást 

Lisszabon, november 16. 'A' madridi vére6 
harcban a felkelők ostromgvürüie vasárnap 
kiszélesedett. a fel ke1 ők egves csapatai benyo-
multak a város északi részébe, ezzel elfoglal-
ták az egyetemi városrészt. A felkelők várat-
lan rohammal bejutottak a város belső részé-
he a Manzanares folyó egyik keskeny átiáró-
ián, a milicia a Francia-hidat felrobbantotta. 
Varóla tábornok vasárnan a sötétség beálltá-
val megszállotta a Monolob városrész több 
pont iát. 

A felkelők snlamaneai jelentés© ezerint Vá-
rela tábornok hadereje 

három helyen átkelt a Manzanares 
folyón. 

folytatja előnvomulását és ezzel megtörte a mi-
iicia ellenállását. A jelentés azt is hangoztat-
ja. hogv a felkelők megsemmisitefék â  kor-
mány úgynevezett nemzetközi zászlóaliát. A 
jeVntés szerint a felkelők birtokába került az 
egész egyetemi városrész és Madrid éezaknvu-
ga!i kerületének legnagyobb része. 

„A felkelők nem tudtak 
átkelni 

a Manzanares-folyón", — 
jelenti a védelmi fanács 

Madrid, november 16. A madridi védelmi ta-
náén hétfőn délben a következő hivatalos jelen-
téit adta ki: 

- Az ellenség vasárnap délután ismét nagv 
erőfeszítéseket1 tett arra, hogv a Manzanares 
fu'. éii átycze'ő Francia-hidon folytassa pJői'3-

nyomuUsát. A marokkói csapatok és a,z ide-
gen légió 19 harci kocsival olyan heves táma-
dást indították, amilyenre a polgárháború kez-
dete óta nem volt példa, Az üközet, délután 3 
órakor kezdődött ós 4 óra hosszat tartott. Vé-
gül csapataink felrobbantották a hidat és igv 
az ellenség kénytelen volt igen eulvoa vesztesé-
gekkel visszavonulni. A felkelők 3 harci kocsi-
ját, harcképtelenné tettük. A Manzanares folvó-
nak eddig egyetlen egy pontián sem tudtak át-
kelni a felkelők csapatai. A főváros védelme a 
haditervek betartásával továbbra is rendben 
folyik. 

A háború folytatódik... -
mondja Caballero 

Valencia, november 16. Largo Caballero. a 
spanvol kormány elnöke az Havas Iroda tudó-
sítójának kijelentette, hogv Madridnak nin-
csen kedvező hadászati helyzete. Ha a felkelők 
elfoglalnák a fővárost, győzelmüknek csak er-
kölcsi jelentősége lenne, mert a háború minden-
képpen folytatódnék. 

A város belseie felé 
Rabat, november 16. A sevillai rádió délután 

2 órakor ezeket jelentette: 
— Hivatalosan megerősítik azt a hírt, hogv 

hétfőn délelőtt Varela tábornok három had-
oszlopa átkelt a Manzanares folyói hatalmá-
ba kerítette az egyetemi városrészt és a mel-
lette levő nagv kertet. A tegnapi nap törté-
nelmi jelentőségű volt a nemzeti csapatok szá-
mára, mert akkor kezdődött meg Madrid belső 
városrészeibe az előnyomulás, 

Paprika-láncolás 
a Valéria-iéri piacon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jel-
nzően érdekes beadvánvt intézett a polgár-lem., .... v. . 

mesterhez a Szeged és Szegedvidéki Fiiszer-
pnprikatérmelők Szövetsége. Fglhivia a ¿zövet" 
.•ég a polgármester figyelmét, bógv 

a ValériOrtéri paprikapiarön fellé-
pett a lánckereskedelem. 

— A paprikatermelők nap-nap után arról 
tesznek jelentést — mondja a beadvány. —. 

hogy piacra hozott paprikaíiizérek árát egye-
sek nagymértékben lerontják. Az első jelent -
kező egészen alacsony áron kérj a paprikát é-
ruivel a, termelő a kiuált árért nem hallandó 
füzérjeit átadni, válóeigó* oétföajot iöditaiwk. 
IsmniÉutá« jéléfitkezik -fĉ .5 ézöV4tlrtí«tt 
«gvén. váiiméftayi ókióbh i f i é kéri * fűié-
rékét, mm* m éléő iríian1'"» A térniélő végül 
is látva, hogv füzérjeiért a később jelentke-
zők még kevesebbet ajánlanak, az «első vevő-
nek eladia a paprikáját. 

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-
SZEHVATOIf11fM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 8.0, a leg-
alacsonyabb 5.3 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 761.7, este 765.3 mm. A levegő 
páratartalma reggel 95, délben 95 szá-
zalék. A szél iránya északkeleti, erős-
sége 1—2. 

A Meteorología! Intézet jelenti ®ste 
10 órakor. 160JÓSLAT: Reggel sok 
helyen kőd. nappal élénkebb nyugati 
széi, változó felhőzet, több helyen eső, 
a hegyeken vnlószintileg hó ?s. A hő-
mérséklet csökken. 

Rámutat a beadvány arra ié. hogv a láncké* 
reskedelem az árromboláson kívül azért is ká-
ros, mert a hivatásos kikészitőket valósággal 
elűzik a termelőtől azzal., hogy a füzéreket 
már megvették. 

A bcadvánvt a polgármester az eleőfokií 
közigazgatási hatósághoz tette át és intézkedé-
sére 

holnaptól rendszeres razziák lesz-
nek a Valéria-téri vapríkaplacon. 

A razziákat dr. Temesvári) László tb. fogal-
mazó, piacbiró fogja vezetni, ellenőrzi, hogyi 
a termelő paprikakészitménvéf kizárólag a ki" 
kószitőknek adja tovább. Az ismeretes mono" 
póHurnrendelet értelmében ugyanis ..a terme-
lő a mprikaiermel vényt külföldre bárki részé-
re. belföldön ózonban csáván a kikészitőnefs 
(őröltetőnek) adhatja el." 

Az illetéktelen vásárlásokat azzal fogjál? 
megakadályozni, hogv a piaci ellenőrök az el-
adótól és a vásárlótól is. ipar igazolvány fel* 
mutatását fogják kérni. A termelőnek minden 
egyes piacra magával kell vinnie őstermelői 
igazolványát, a kikészitők pedig jól teszik, ha 
piaci bevásáHá&aik alkalmával iparigazolvií-
nvukaf tartják maguknál. Hetipiacos napokod 

Rassay 
vasárnani beszédében 

mmgodt m n n k d f , oolilíhai ts gaz* 
dasági szabadsagot Követelte 
Budapest, november 16. Rassay Károly va*' 

sáinap Pesterzsébeten nagyobb beszédet mon-
dott, amelv általános figvehnet keltett a poli-
tikai életben. A szabadelvű ellenzék vezére 
megjelent Fábián Béla beszámolóján, a gyü*' 
lést nyilaskeresztes fiatalemberek petáirda-« 

durrogtatásokkal akarták megzavarni, de szálig 
dékuk nem sikerült, a nagyszámú közönség 
teljes nyugalommal helyén maradt és nagyi 
lelkesedéssel hallgatta az ellenzéki szó< 
nokokat. F á b i á n beszéde után AM 
lott fel R a S s a v , aki nagyobb bcszédJ 
ben azt fejtegette, az elmúlt rendszert 
eredménye csak annyi, hogv az egy«* 
ség még a kormánypártban is olvan, hogv atM 
tóí zajlik betek óta a magvar közélet. Rassa^ 
beszéde közben is eldurrant néhány petárda* 
mire megjegyezte, hogy rossz néven velte voM 
na, ha éppen az ő beszédét nem zavarják meg. 

— Az. aki ilyen módszerekkel, vagy ennél 
is súlyosabban vét az ország nyugalma ellen, 
a hazaárulás bíinét követi cl. A miniszterelnöH 
egvéní módszereitől várják — folvtatta —, a 
közélet tisztességének az egész vonalon vald 
érvényesülését. Gazdasági és politikai szabad« 
ságot akarnak, de a titkos választójog egy-
magában nem elég, ha át nem alakul az eges2 
kormányzás szelleme. Ila nincs meg a sajtó-« 
a gyülekezési és szólásszabadság, akkor sem« 
mit sem ér a titkos választás. Meg kell szűn-
nie annak, hogy a párt és az állam fogalmái 
összekapcsolják, hogv a párt szolgáiból az áN 
lam urai legyenek az állam alkalmazottai-« 
bél nárlszolgák. A/l várják * iiiíniszlerel-
nöktől, hogv betartja a fjir PÜy szahálvaít* 
Az ország tőle íieiai parádét, hanem szürke 
hétköznapokra berendezkedő eredményes 
rftipriVtl vár. H a á miniszterelnök ezt megér-
ti lehet, hogy nem kap¡3 meg á Vezéri tittáM 
Iust, rle a nagv- á l l amfér f i ú i címével biztosai! 
megajándékozza a történelem, — fejezte . hfl 
Rassay beszédet ^ X 


