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Madrid Is, Szevllla is 

visszavert támadásokat jelent 
A spanyol polgárháború frontján nagyobb esemény nem történt 

Páris, november 26. A Madrid körüli tegnapi 
harcok a frontot nemigen változtatták meg. A 
felkelők azt jelentették, hogv sikerült ujabb 
tért hóditanlok. A felkelők jelentése közölte 
ízt is, hogy a miliéia minden támadását sike-
rült visszaverniük. Ujabb repiilőtámadások 
voltak; a szemlten álló felek pilótái kölcsönösen 
támadták nz állásokat. 

Madrid azt jelentette csütörtökön, hogy a 
felkelőknek mintegy száztagú csoportja a mi-
lícia egyenruhájában bálba akarta tám'dni a 
k irmánycsapatokat. A cselt észrevették és az 
ellenséget felkoncoltuk. 

Madrid Jelenti 
Madrid, november 26. A védelmi fanács esü-

Witök délben a következő hivatalos jelentést 
ndta ki: 

— Az eítvetemi városnegyedből a felkelők 
két hadoszlopa harcikocsik támogatásával tá-
madást. Indított ellenünk, de visszavertük. Az 
íltköretben két harcikoceit zsákmányoltunk. 

— A earabancheli légió egvik klllönitménvé-
nek egvrészét foglyul ejtettük. 

Szevilla E l in t i 
Ttabat, november 26. A szevillal rádió ceti" 

törtökön a következőket jelentette: 
-<• Az araaónial harcvonalon nem történt lé-

nyegesebb vátozáa. S>ant Ander közelében visz. 
Kaaiertik az ellenség támadását. A burgosi 
tartományban szétvertünk egv ellencsapatot. A 

nemzeti csapatok több fontos állását elfoglal-
tuk. 

— Aeturiában, Oviédó közelében ellenséges 
támadást visszavertünk óe igen előnvös helv* 
zetet teremtettunk. 

A madridi harcvonalon a hadműveletek a 
rossz Időtárás ellenére folytatódnak. Az el-
foglalt területeken folvik a tisztogatás. E?co-
rinlt a nemzeti csatiatok téliesen bekerítették. 

A t szevillai rádióállomás legutóbbi jelentése 
szerint Madrid különböző városnegyedeiben 
jelentős előrenyomulást hajtottak végre. 

A süni köd megnehezíti a légi haderő tevé-
kenységét, ennek ellenére több nemzeti repülő-
gép felderítő repülést végzett a spanyol fővá-
ros felett. A bombavető repülőgépek bombáz-
ták a míntabörtönt, valamint Mádrid egyik il-
latszergvárát, ahol a kormánvesapatok gyiiitő-
tábórt rendeztek be. A bombázás igen nagy ká-
rokat okozott, sőt az illatszergyár ki is gyul-
ladt. A gyár a délutáni órákban még mindig 
lobogó lánggal égett. A nemzeti csapatoknak 
cgvik hadoszlopa általános támadást Indított 
a vörösök ellen. 

Semleges ftveze* a barce'o-
nai kikötöben 

Bartelonn. november 26 A süanvol kor-
mány tengerészeti hatóságai értesítették az 
angol tengerész hatóságokat, hogv az angol 
kormány kérésének megfelelően a barcelonai 

í kikötőben semleges övezetet létesítenek. 

A kOzszálllfások szempontjából 

nyilvánítsák zárt területté Szegedet 
A Kereskedők Szövetségének nagyfanácsi ülése 

(A Délmug/iarorszáa munkatársától.) A 
Szegcdi Kereskedők Szövetségének nagytaná-
csa csütörtökön este Varga Mihály e^ökleté-
vel iilóat tartott a Llovdban. Az Ülés eleién az 
lnök beszámolt a kereskedők ezerdaesti érte-

kezletéről, amel.ven az érdekképviseleti vá-
lasztás előkészületeiről tárowdtak. Ez az 
rtekozlet — mint megírta a DélmacMrorszáa 

megbízta Varga Mihályt, tárgyadon a volt 
kamarai törvényhatósági bizottsági tagokkal, 
hogv ők maguk állítsanak össze egv közös 
listát, amellyel eredménve<sen indulhatnak, a 
választási kiizde'cmbe. A nagytanács a beje-
leiité.-ieket tudomásul vette. 

Ezután az ipari vásár időpont iáról tár-
gyaltak. Az értekezlet kereskedelmi szempont-
hól feltótlenül kivánntosiiftk tarHa. hogv az 
ipari vásárt a szabadtéri játékoktól függet-
lenül rendezzék meg. 

A/, elnök ezután meleg szavakkal üdvözölte 
¡dós Danner Jánost abból az alkalomból, hogv 
¡i Danner Péter és Fia céa most ünnepelte fenn. 
államnak félszázados jubileumát. 

Több kereskedő amiatt tett panaszt a Ke-
n\; kedfik Szövetségénél, hogv az egyetemi 
szállításokra következetesen pályáznak a 
nanuobb budapesti élelmiszervállalatok és ez-
zel a helybelieket hátrányos helvzetbe hozzák. 
Debrecenben ezze1 kapcsolatban már elérték 
a?.t :i kereskedők. hogv az egyetemi közszálll-
tá,-dknál Debrecen területét zárt teriiletté nyil-
vánították. A szövetség nagytanácsa elhatá-
rozta. hogy a közs/állitásoknál segítségére ki-
ván V-n ni a helybeli kereskedőknek és a szál-
li'ást hirdető közintézményeknek ^etgnkint. 
u ra lést majd iiVaélAtót, hrtirv t nálvázatok 
mogbifd^ttótnál tárt tftr<u«ttt ttSilvániteák 
Szegedet. A szövateég elhatározta, h,osr r ebben 
az ütx'íAn a nzákmlntsetériumökhöz is felter 
fejtést intéz. A kéfélMYi trfmo£ratrí*ára felkérik 

a többi kereskedelmi érdekképviseleteket ós a 
város ha'óságát is. 

Dr. Kertész Béla. a szövetség ügyésze a ke-
reskedők bérleményének védelméről bőszéit, 

i Külföldön már régóta bevezetett szokás, hogv 
a kereskedők üzlethelyiséget védelemben ré-
szesitik. nehogy esetleg ráiaéréssel kítelepit-

I késsék a kereskedőt a már bevezetett üzlethe-
lyiségéből. Szegeden — úgymond — nem ta-
pasztalni a háztulajdonosok részéről ilven 
fzándékot. Budapesten szórványos esetek elő-
fordultak és a fővárosi lakbérleti szabályzat-
ban már gondoskodás történt a kereskedők 
bérleményének védelméről is. 

A -Kereskedők Szövetsége kimondotta, hogv 
a kereskedők védelme érdekében szükségesnek 
tartia a bórleménvek bizónvosfoku védelmét, 
bár Szegeden nem fordtilt elő oHan eaet. amely 
panaszra adhatna okot. 

lritz Béla interpellációját, tárgvalta ezután 
a nagvlanác«. Iritz még az év eleién indít-
ványt tett arra. hogv az elaegott kereskedők 
számára otthont, létesítsenek Szegeden is. Az-
iránt intézett kérdés* az elnökséghez, hogy 
miért nem hajtották végre mindeddig az indít-
ványát. amelvet annakidején elfogadtak. 

Varga Mihály elnök válaszában megjegyez-
te. hogv éppen most folyhatnak tárgyalásokat 
a fiiszerkereskedőkkel, hogy közösen állítsák 
fel Szegeden a kereskedők agg- és székházát. 

Tárgyalt végül a szövetség nagytanácsa a 
kirakatrendezői tanfolyam megrendezéséről ia. 

, A kamara ucvanis arról értesítette a ezövet-
• sóiét, hogv rövideden kirakatrendezői t&nfo-
I h' im indul Szftátfden. A nagytanára üzléteézté-

t'kfli 4«, kere^-fd^i mT-oíitból f o n ó t o k 
tártjá 4 kirákVr^.^StanfölVam íttégtkVU' 

& ízt tőié t îhé+őTer élőeeeíti, 
I A CVUléi 10 óra után ért véget. 

Kvaterkázni 

n s z ü v j í uj alkotmánya 
Moszkva, novémber 26. A kommunista párt 

8. vörös kongresszusa alkalmával Sztálin bő-
szedet mondott, amelvnek során vázolta aa 
utóbbi években Szovjetoroszorezágban elért 
eredményeket. 

— A kapitalizmust teljesen megszüntettük 
Szovjetoroszorezágban — mondotta —. a tér j 

meléftí szocializáltuk és most már a termelés 
a háború előttinek hétszeresére emelkedett. 

Sztálin ezután iemertette a leguiabban kS-
do!gozott alkotmánytervezetet, amelvet jóvá" 
hagyás céljából az értekezlet elé terjesztett 
Kijelentette, hogy az alkotmánvnak az a cél' 
ia, hogv teljesen kiirtsa Szóvjetoroszorszáa 
egész területén a kapitalizmust és megszüntess 
se a munkanélküliséget, Olvan kitételekot ia 
tartalmaz az alkotmány, hogv mindenkit mun-
kára kell kötelezni. Ezenkívül bevezeti A kö-
te^ző oktatást. Teljesen megszünteti az u j 
alkotmány az osztálvharcost, mert Szovjet-1 

oroszországban legfeliebb két osztályról lehet 
szó, a munkások ée a földművesek osztályá-
ról. 

II román külügyminiszter 
Varsóban 

Varsó, november 2fi. A n t ó n e s c u romám 
külügyminiszter felesége és a román külügy-
minisztérium több niagnsrangu tisztviselője 
társaságában hivatalos látogatásra ma Varsó-
ba érkezeit. A pályaudvaron B e c k külflgymi-i 
niszter és felesége fogadta. 

A lengyel Távirati Troda szerkesztője előtt 
Antonescu román külügyminiszter kijelentette, 
hogy Románia külpolitikája a Lengyelországgal 
és Franciaországgal megkötött szövetség-
hez való hűségen, a kisantant többi államával 
való együttműködésen és a szomszédállamokkal 
való jóviszonv fenntartásán alapszik. Romá-
nia számára a külpolitika szempontjából kö-
zömbös, hogy más államokban milyen belső 
kormányzati rendszer áll fenn, éppen ezért Ro-
mánia nem csatlakozliatik semmiféle olyan tö-
mörüléshez, amelv akár n Szovjet ellen Irá-
nyul. akár a Szovjet érdekében alakul meg. 

— Osztozom — mondotta Antonescu — BecK 
lengyel külügyminiszternek abban a felfo 
,AVi'.,N VIARF«« «» illomKlntrl-rvV V*«TI sában, hogy az államblokkok létesítése veszélyt 
rejt magában. 
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