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.telhetővé teszik a köztisztviselők s/.ámára ezt a fi-

zc'éoleszállitást és határozottan kijelentette, hogy 

ezt a fizetéscsökkentést épugy, mint az előbbi 

kettőt is csak átmeri"ti intézkedésnek tartja. En-

nek ellenére mdr több mint négy éven át sinylik 

a közalkalmazottak a: 1409-as rendelet következ-

ményen. Ezalatt a négy év alatt elsősorban a 

kö/szükségle i cikjcek olyan nagy mértékben meg-

drágultak, hogy a közalkalmazottak minden kate-

góriája megélhetési gondokkal küzd. Nemcsak a 

közalkalmazottaknak, hanem az országnak érdeke, 

hogy minél maga abb legyn az a kulcs, amely 

szeri ít a közalkalmazottak javadalmazását megja-

vítják. 

A minisztertanács ugy döntött, hogy Fabinyi 

Tihamér pénzügyminiszter rendelettervezetet dol-

goz ki, amelye, a 33-as bizottság elé terjeszt. A 

33-as bizottság ebben a hónapban összeül és le-

tárgyalja a közalkalmazottak javadalmzásáról ren-

delkező kormányrende'etet. 

SZÍNHÁZ-
J E G Y E K 

minden e l é a d l i r i 
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Délm agyarország 
J e g y i r o d á b a n 

ÓVJA 
EGÉSZSÉGÉT' 

PÁRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
I Z I Q I D . CSEKONICS én KISS UCCA SASOK 

Élelmiszerek 
10 deka mazsola ?—.14 
10 deka mézes csók •—.18 
10 deka savanyu, v. erős, v. méz cukorka —.18 

"4 kg. Szentjános kenyér —.20 
10 deka csokoládés mignon —.24 
1 üveg likőr-, v, rumessencia —.24 
10 deki a ancs, v. citrom drazsé •—.24 
10 deka krém praliné —.24 
10 deka gyümölcs drazsé —.24 
14 darab Stoli karamell —.24 
10 deka menihol drazsé —.24 
10 deka vegyes teasütemény —.26 
10 deka la dióbél —.27 

10 deka csokoládés magos meggv —.28 

t/i kg. csokoládés drazsé , —.53 

Vs kg. teakeksz * —.64 
1 kg. maláta kávé —.66 
10 deka pörkölt kávé ' • —.6" 
1 kg. olasz maróni —.68 
>4 kg. mogyoróból —.75 

Súlyos, veszedelemmel 
fenyeget a Sajó áradása 

Miskolc, november 13. A Sajó áradása egyre 
fenyegetőbb méreteket ölt. Az eső pénteken egész 
éjjel és szombaton délelőtt szakadatlanul zuho-
gott. Délben rövid szünet után ismét megkezdő-
dött az esőzés. A határ mentén lévő bánréve— 
füleki oldal teljesen viz a'att áll. Az ár a vasúti 
pályatestet több helyen átszakította, ugy, hogy a 
forgalom szüne.el. Cseh területen Dobrina és Fü-
lek között az utasokat a közbenső állomásokon le-
szállították és körülbelül két napot kell ott vesz-
tegelniük. Igen veszélyes a helyzet Bánréve és Ozd 
között, ahol 300 méter hosszúságban az ár elmosta 

a pályatestet. Putnok és Bánréve között a pálya-
test kaviesré egén átszivárgott a viz. Ha az esőzés 
nem szűnik meg, ott is szüneteltetni kell a for-
galmat. 

Miskolcról jelentik: A délutáni órákban Bán-
révéről 10 cen'iméteres apadást jelenteitek, de 

este 7 órakor cseh megszállt területről ujabb ár-
hullám é kezesét jelezték. A beérkezett jelentések 

szeiint Ozd, Bánréve, Putnok, Hét, Hosszurév, 
Dubirsány, Vadna és Sajónémedj határa egyetlen 
tengerré változott. 

A putnoki gőzmalom is viz alá került, most 
azon dolgoznak, hogy az ott felhalmozott 400 va-
gon búzát megmentsék. Hosszurév községben gróf 
Serényi ödön kastélyát és birtokának egyrészét 
körülzárta a itz. Az uradalom istállóiban a lovak 
és a szarvasmarhák hasig vízben állanak. Borbély-

Maczky Emil főispán Sándor István vezérkari őr-
nagy társaságában a veszélyeztetett területre uta-
zott. 

Este 7 óráig beérkezett jelenterek szerint a 
Sajó vízállásának magassága 45 centiméterrel fe-
lülmúlta a tavas i áradás legmagasabb állása'. 

Miskolc a'att Zsolcánál 56 centiméterrel á-adt a 
Sajó. Itt a viz nagyobb mérvű emelkedése az éj-
szakai órákban várható. 

n s polgárháború 
Buta Lőszló egyelem! tanár 

előadása az AUKE-ben 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Az Alföl-

di Utazók és Kereskedők Egyesülete előadássoro-
zata keretében szombaton este dr. Buza László 
egyc'.emi tanár tartott érdekes előadást a spanyol 
polgárháborúról. Az előadásának cime spanyol 
polgárháború a nemzetkőzi jog szempont fából* 

volt; bevezetőben azzal foglalkozott Buza pro-
fesszor, hogy a polgárháború a nemzetközi jog ér-
telmezése szerint nem háború, mert háborút csak 
úllumok vLclhc'.nek egymással. Foglalkozott ez-
után azzal, hogy nii'yen feltételek volnának szük-
ségesek ahhoz, hogy a felkelőket elismerjék »had-
viselő félnek*. 

— Ez az e'bmerés mindez ideig nem tőrtént 
meg — mondotta Buza professzor —, mert az 
európai államok francia kezdeményezésre — meg 
akarván akadályozni azt, hogy a spanyol esemé-
nyek általános európai háborúra vezessenek — a 
közönséges semlegességen túlmenő benemaiotko-
zdsra kő'.elc'zték magukat. Míg háborúban a sem-
leges államok polgárai vállalhatnak a hadviselő 
felek számára szállításokat, a spanyol polgárhá-
borúra vonatkozólag az európai államok arra kö-
tc'ezték magukat, hogy magánosoknak is eltilt-
ják a hadianyagok szállítását mindkét szembenálló 
fél részére. A benemavatkozás elvéből következik 
az is, hogy a küzdelemben idegenek ne vegyenek 
részt. Az úgynevezett Onkén'esek eltávolítása leg-
súlyosabb prob'émája a spanyol kérdésnek. 

— Az e'isme ésből származó súlyos ellentét 
robbanthatja ki könnyen egy európai háború szik-
ráját. Az Anglia és Franciaország által irányított 

nemzetközi jogi szabályozásnak éppen az a Jelen-

tősége, hogy eddig ezt a k'robbannst megakadá-

lyozta. Azzal felezte be Buza professzor előadá-
sát, hogy a nemzetközi jog további feladata annak 
biztosítása, hogy a spanyol nemzet minden idegen 

beaiotkozástól mentesen maga dönthessen saját 

sorsa és államformája felett. 

Az érdekes előadást a nagyszámú közönség 

hosszantartó taossal köszönte mez. 

Erzsébet 
»nek hasznos ajándékol olcsón ad az 

a Tisza Lajos körúton 

0 déli válogatott sulygs 
veresége Baselben 

Basel, november 13. Délmagyarország válo-
gatott futballcsapata a Basel város válogatalt-
jálól szombaton az utazástól fáradtan 7:2 (5:2) 
arányú vereséget szenvedett. A magyar csapat 
két gólját Friedmann lőtte. 

Farbas is Dolmen 
(képesített szűcsmester, Rosinan cég volt fő-
szabásza) 

Somaoiii usca 23 s z i l M \ 
modern 01 uaisziicsiizisienen 
legújabb eredeti párizsi iriodrlek nagy válasz-

úkban. Állandó dus szőrméiaktár. Alakítások 
a legújabb divat szerint. Javítások, nyári 
megóvások slb. Jutányos árak. 

Páncélos ofrHáló 
viszi Emíliába 

MacDonald holttestét 
London, november 13. A tragikus váratlansággal 

elhunyt MacDonald volt miniszterelnök földi ma-
rakványait angol páncélos ctrká'ó viszi liazdj íba. 

Az angol kormány a koporsó hazaszállításához 
rendelkezésre bocsátotta az »Apollo« páncélos cir-
kálót. A hadihajó jelenleg a nyugatindiai vizaken 
horgonyoz és utasítást kapott, hogy azonnal in-
duljon útnak a Bermuda szigetekre, ahová novem-
ber 15-én megérkezik a >Reina del Pacifico* gő-
zös, amelyen a tragikus haláleset bekövetkezett. 

Utolsó napok! 
A jótékonycélu m. kir. állami sorsjáték húzását 
december 3-án tartják meg. Még nem késett cl* 
még vehet sorsjegyet. Kapható minden osz'álysors 
jcgyfőárusitónál, valamint az összes dohánytőzs-
dékben. Sorsjegyárakt 

Egész ar. P 3 — Fél ar. P. 150 

A nyerinényck száma és összege jelentékenyen 
emelkedett. 

zWeöíBl, M i l l S ÍÜSZ8PI," 
aranyat, ezüst dísztárgyakat, evőeszközöket leg-
többért vásárol GASPAR FERENC, Oroszlán-u. 5. 
Zálogházzal szemben. Keresek megvételre hamis 
csontfogakat. s«í 

K U s z ö n e l n y l l v á n l ' á s 

Mindazon rokonok, ismerősök, jóba-
rá»ok, köz- és magánegylet, Szegedi Ken-
derfonógyár cé.rnázó és gombolyitó osz-
tálya, kik felejthetetlen férjem, apánk és 
nagyapánk temetésén koszorú- és virág-
adományáikkal fájdalmunkat enyhiteni 
igyekeztek, ezúton fogadják köszönetün-
ket. Gyászoló Molnár-család. 


