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Kalocsa, Goldgruber Gábor és fiai, Gombos Géza 
és társa, özv. Groszmann Adolfné, Grósz Dáriel 
Budapest, Groszmann József Kalocsa, Gottlieb Vil-
mosné (gyékényes), ifj. Guzsvár Ferenc . Bátya 
(termelő), Guzsván J. Pál Bálva (termelő), Hege-
rlüs P. József Bátya (termelő), Hirschfeld és Grósz, 
Hódi István (termelő), Hoffmann János, Holló La-
jos Kispest (ny. vasutas), Holló Rezső Budapest, 
Holló Testvérek Budapest, Hűtőház és élelmiszer-
szállitó rt., Illés István Bátya, Jánosi István Bá-
tya, Jéló I Pál Bátya, Kalocsai' Paprikatermelő, 
firlfl és Kereskedelmi rt., Karaván Paprikakiviteli, 
Karbiner Péter, Kelemen Pál Bátya, Kiss Test-
vérek. Klein Mór, Kotányl János, Kotányi Papri-
ka biz. raktára Budapest, Kovács István, Kozma 
János Bátya, Özv. Lá'odr Akosné Szantmihályte-
lek (malmos), Madács Mihály Pécs (piaci árus), 
Magyar Paprikakiviteli Kft., Márer Ármin, özv. 
Márki Ferencné. Marschalek Imre Budapest (fü-
szerkereskedö). Merkler Lajos Bátya. Mihalics 
Ferenc Oéderlak (termelő), Miladinov György (fű-
szeres), Molnár (Tóth) József Sióagárd (termelő), 
Müller János (diótörő), Kagv István Pestszenlim-
re fpiaci árus), Olasz Lajos Hódmezővásárhely 
(mnlmos\ Paprikabáz Kalocsa, Pantodrog Magyar 
Gyógynövény rt. Budapest, Pertv István Bátya 
(termelő), Petkov Gizella. Pick Márk, Pósa Lu-
kács, Reiter Izsó, Reitzer László, Reitzer Lipót és 
társa. Róna Gvula Budapest. Pósa Eruő Budapest, 
Seszták József Budapest, Schultz István né Buda-
pest, Schwartz ödón Kalocsa, Schwartz E. és fia, 
Spitzer Mór Újpest (fűszeres), Szabó Sándor Fnisz 
(termelő), Szántó Paprikaexport, Szászy és Tár-
sa Kalocsa (termelői, Szécsi Erzsébet (malmos), 
Szegő Jenő, Szenesi Ferenc (fa- és szénkereskedő), 
Szeredal József. Szőke János Budanest (ismeret-
len fogldlkozásu), özv. Takács Sándomé Géderlak 
(termelő), ifj. Takó András (kikészítő), Tölcvesi 
Sándor és társn. Vágó Oszkár fRnrlók Vilmos és 
társa), Vér Jánosné, Ilerner Mihály Bátya, (ter-
melő) és Sínger I. és társa Budapest 

A most megjelent névjegyzékhez fűzött 

magyarázó rendeletében 

kimondotta a kereskedelemügyi miniszter, liogv 
a nagykereskedői iellegnek az em'itetteken kí-
vül feltétlen kelléke a törvényszéki beieivzés, 
minek következtében azok a nanrikanagykeres-
kedők. akiknél ez még nem történt meg, cé"ii-
ket záros határidő alatt törvényszékileg beje-
gyeztetni tartoznak. 

..Párisi" 
téli vásár 

Már csak 3 nap ig ! 
Kiárusítunk: 

cca 600 pór gumitainu vászon 

c i p ő t 
Ichclc, fehér és barna színben. 

2 2 - 2 7 számig 1 pár P 1.78 

28-34 Siámiq 1 pár P 1.98 
35-41 számig 1 pár P 2.18 

42—46 számig 1 pár P 2 .38 

Takarékoskodni akar? 
Most v á s á r o l i o n ! 

PARIS! NAGY ÁRUHÁZ RT. 
I Z C f l R B . C U K O I I I M K t K UCCQ 

Befejeződön az iratok ismertetése 
a Pettyké—Lázár perben 

A vádlott járásbiröt megintette a táblai tanácselnök 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A Petty- I 
kó—Lázár per szerdán az Ítélőtáblán fordulópont- ' 
hoz érkezett el. Több napig tartó ismertetések 
után dr. Juhász István elóadóbiró befejezte az 
iratok ismertetését. Kovács Rókus elnök ezután 
enunciálta, hogy a bíróság a tárgyalás folytatását 
csütörtök reggel kilenc órára halasztja. 

Megkérdezte ezután a feleke* tá'ékozódás vé-
gett, hogy a csütörtöki nap kivánjik-e még egyik-
másik iratnak az ismertetését. A főügyész közölte, 
hogy csupán egy irat ismertetését fogja kérni. Dr. 
Lázár Ferené vádlott kijelentette, hogy a maga 
részéről több irat ismertetése érdekében terjeszt 
majd elő indítványt Az íln^k a vádlott bejelenté-
sére megjegyezte, hogy majd számszerűleg kell 
megjelölnie, hogy milyen irat ismertetését kívánja, 
mert a bíróságnak nem áll módjában az íratok 
között kutatgatni. 

Az elnök közlésére a vádlott járisbiró meglepem 
tészerüen azzal felelt, hogy semmiségi panaszt jo 
lentett be. 

— Folytatni akarja komolytalan viselkedését, 
mini az elsőfokú bíróság előtt? — kérdezte az el-
nök. Hogy gondolja ön, hogy a vádlott veteti) 
a tárgyalást és nem az elnök? Ha ön tárgyal, ak-
kor a vádlott vezeti a tárgyalást talán? Komolyta-
lan volt, amit ön az elsőfokú biróság előtt folyla-
tott, ilyen megfontolatlan magatartást nem volna 
szabad tanúsítania . . . Bíró részéről szokatlan ez a 
derürc-borura bejelentett semmiségi panasz . . , 

Dr. Lázár az elnök intésére nem tett megjetjy. 
zést. 

A tárgyalást csütörtökön .reggel folytatják. 
Valószínű, hogy már csütörtökön megkezdődnek • 
perbeszédek. 

»Nem politizálunk, 
hanem dobozni akarunk 
a kereskedők, a kézmii-

iparosok és a piaci 
árusok érdekében« 

A bézmülparosok és kereskedők 
szövetségének közgyűlése 

(A Dclmagyarország munkatársától.) A Kéz-
müiparosok és Kereskedők Országos Szövetségének 
szegedi csoportja kedden délután a Parádi-vcn-
déglőben tartotta évi közgyűlését, amelyen a ta-
gok nagyszámban jelentek meg. Schmulzlcr Fe-
renc ügyvezető-elnök ismertette az egyesület mult-
évi njüködesére vonatkozó jelentését. A terjedel-
mes jelentés az 1936-os esztendő súlyos viszonyaira 
mutat rá és megemlíti, hogy a csoport jelenlegi 
vezetőségének legfontosabb ténykedése volt, hogy a 
tagok sérelmeit orvosolja és a piacon dolgozó ipa-
rosok és kereskedők számára a megélhetést 
könnyebbé, a hatóságokkal való érintkezést pedig 
simábbá tegye. 

— Ennek a munkának azonban csak igen nagy 
nehézséggel tudtunk megfelelni — mondotta az 
ügyvezető-elnök jelenlésében —, mert a csoport 
előző évi vezetősége, valamint a tagok egvrészc 
nem látta be annak szükségességét, hogy Szege-
den a piacon árusitó iparosokat cs kereskedőket 
végre egy életrevaló szervben csoportosítsa. A mult 
év novemberében a csoport életében változás kö-
vetkezeit be, a tagok részéről áltondóan fokozódik 
az egyesület ügyei iránt az érdeklődés, amit — 
a jelentés szerint — arra lehet visszavezetni, hogy 
fíóth Lajos törvényhatósági bizottsági tag szemé-
lyében lelkes támogatóra talált az egyesület. Saj-
nálkozással cmliti a jelentés azt is, hogy az egye-
sület volt elnöke, vitéz Kakuszi István lemondott 
a tisztségéről. 

Stark Sándor a titkári jelentését ismertette és 
beszámolt a piacrcndczés előzményeiről. Megem-
lítette, hogy folyamatban van az ószerkercskcdök 
Egyesületével és a még bc nem szervezett piaci 
árusokkal is az együttműködés megteremtése. 

Papp Mihály a pénztárosi jelentését olvasta 
fel, majd a közgvűlés egyhangúlag tudomásul vet-
te J jelentéseket es a iisztujitásra tért át, ezalatt 
az ülést Freiburger János korelnök vezellc. A 
megjelontek a következő uj tisztikart választották 
meg az 1937. ívre: 

elnök: Hoth Lajos, ügyvezető-elnök Schmulz-
lcr Ferenc, alelnökök Goldberger Dezső, Ilcrczc.g 
István és Horváth Lajos, titkár Stark Sándor, he-
lyettes titkár Csilla János, pénztáros ifjú Papp 

i .Mihály, ellenőrök Fischer Gyula, Varga Ferenc 
és Vokulya József, háznagy Gyömbér József. Vá-
lasztottak még 20 tagu választmányt is. 

A közgyűlés ezután elhatározta, hogy küldött-
ségileg hivja meg az ülésre az «i elnököt. Rőth 

Lajos elnöki székfoglalójában kifejtette, hogy ei 
a bizalom arra ösztökéli, hogy az eddiginél is 
nagyobb szeretettel és odaadással képviselje a 
piacon dolgozó iparosok és kereskedők érdekeit. 

— A mi egyesületünk nem politikai egyesület, 
— mondotta. .Vem politizálunk, hanem dolgozni 
kívánunk, hogy ennek a becsületes munkás réteg-
nek, a piacon működő iparosoknak és kereskedők' 
nck biztosíthassuk az őket megillető darab kentje* 
rct, tisztes megélhetést. 

Hosszantartó taps fogadta az elnöki bejelentést, 
amely után Schmutzler Ferenc ügyvezető-elnök biz-
tosította Bóth Lajost a tagok általános bizalmáról. 

Horváth Lajos alelnök felszólalásában köszönetet 
mondott m°ftválasztásáért és ígérte, hogy a maga 
részéről mindenképen előakarja mozdítani a ta-
gok erdekeit. 

A közgyűlés még tagdijügyekről tárgyalt, majd 
Róth Lajos elnök mondott záróbeszédet. Felkérte 
a tagokat, legyenek az egyesületnek hűséges kato* 
nái, mint ahogy a vezetőség is azzal az elhatáro-
zással vette át az egyesület ügyeinek intézését, 
hogy hűséges sáfárja kíván lenni ennek a folyto-
nosan növekvő taglétszámú egyesületnek. 

Heves ütközetek 
Madrid, február 3- A spanyol polgárháború 

front jain u jult cr-ővel tombol a harc. A legutóbb 

bi csatározásokról a védelmi tanács győzelme-

kéi jelentett. A jelentés azt hangoztatja, hogy: 

az Aranjuez—Woldcmoro frontszakaszon he-

ves ütközet után kiverték állásaikból a felke-

löket, akik több kilométeren át kénytelenek 

voltak visszavonulni. A jelenlés azt mondja, 

hogy ezzel a győzelemurl Aranjuez fel van 

mentve. Elfoglalták a konnánycsapatok a fői 

várostól nvugalra és 12 kilométerre fekvő Plan« 

I cot. A miliciát rohamában két tanksor akarta 

megállítani. A kormánycsapatok dinamites 

osztaga az első tanksort megsemmisítette, a 

másodiknak egészen az állásokig sikerült el-

jutnia. ilt azonban a tankelhárító ágyuk per-

gőtüzében megsemmisült cz a roham is. 

Szevilla erélyesen cáfolja azokat a híreket, 

amelyek német és spanyol tisztek között felme-

rült véres kimenetelű ellentétekről szóltak. A 

h'rek azt mondották, hogy a német tisztek szó-

váltás után több spanyol felkelő tisztit agyon-

lőttek. Oueipo <le Llano tábornok szerint nagy 

az egyetértés a spanyol lisztek között. 

Miüns feri, mm\ ?z!lsi 
lesrmaarasabb áron vlsSrol 
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