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és a szinházi ügynökségeknek adott engedé-
lyeket a. román elemek érvényesülése érdeké-
ben. 

Micescu külügyminiszter Genfben a Népszö-
vetségtől kérni fogja 

ellenőrző bizottság kiküldését Ro-
mániába 

a zsidó kérdéssel kapcsolatosan. 
Cannesi jelentés szerint Micescu Cannesbcn 

vasárnap hosszasan tanácskozott B e c k len-
gyel külügyminiszterrel. 

Meg kell valósítani 
a Duna—Tisza csatornát 

Kóllay Miklós előadása 

Budapest, j a n u á r 24. Az Országos Alföldi Bi-
zottság hétfon délután a tiszti kaszinó díszter-
mében diszülést tartott, amelyen megjelent 
Horthy Miklós kormányzó is. L i e b e l mün-
cheni főpolgármester tartott előadást a ra jna 
—ma jna—duna i ha jóút jelentőségéről Közép-
európa szempontjából. Az előadás után K á l -
l a y Miklós volt földmüvelésügyi miniszter 
mondott beszédet. 

— Magyarország a négy európai kis á l lam 
közé tartozik, amelyeknek nincs tengerpartja 
— mondotta. E tekintetben is tapasztalhatjuk 
a trianoni szerződés romboló hatásait. Azelőtt 
vízrajzi szempontból is teljesen egységes or-
szágban éltünk, ma egész vizi berendezésünk 
el van szabdalva, egyetlen folyónkat sem ki-
méi lék meg a keresztezd határok. Az ország fő-
folvóját, a Tiszát, az arra leginkább rászoruló 
Alföld tápláló erét szintén szétszaggatták a ha-
tárok, ugy, bogy az ország mai területén nincs 
közvetlen kapcsolata a Dunának a Tiszával. 
Magyarország feladatául tűzte ki, hogy kive-
zető utat találjon ezekből a nyomasztó adott-
ságokból és e cél vezetett bennünket, hogy itt 
összegyűl jünk. 

— - A jövőben a Duna a nyugatot is meg-
nyit ja számunkra és ott piacokat teremt mező-
gazdasági terményeink számára, amely egy-
úttal jelentős forrása is nyersanyagszükség-
letünknek. Magyarország, Ausztria és Cseh-
szlovákia ezáltal bekapcsolódik az Északi ten-
gerbe és ez a kilátás egész gazdasági életünk 
számára rendkívüli lehetőségeket rejt magá-
ban. E körülmény parancsolóan irja elő a Du-
nához kapcsolódó vizi hálózat kifejlesztését. 

— A Tiszán a zavartalan haióforgalom elő-
feltételei jelenleg csak valamivel Szolnok felet-
tig vannak biztosítva. Mihelyt azonban az Al-
föld öntözésével kapcsolatos tervek végrehaj-
tásra kerülnek, a haióforgalom a Tisza egész 
magyar szakaszára ki fog terjeszkedni, sőt 
északi mellékfolyójára, Bodrogra is. Az épülő 
békésszentandrási duzzasztómű a Kőrös továb-
bi 100 kilométerrel teszi hajózhatóvá és lehe-
tővé teszi a viziforgalmat egészen Békésig. 
Egy legújabb terv szerint mintegy 100 kilomé-
ter hosszú, baiózható öntöző csatorna épülne, 
amely Tiszalöktől k i induló csatornát a Be-
rci Ivó folyóval összekötve, ez utóbbi révén a 
tiszántúli területet bekapcsolná a vizi háló-
zatba. Ilyen módon a Tiszával és mellékfolyói-
val a vele összefüggő' csatornarendszerrel 
egviitt mintegy 1500 kilométer hajózható vizi 
ut la l rendelkezünk majd és még további fej-
lődési lehetőségek vannak. Ennek a tekintélyes 
és jelentős vizi hálózatnak, azonban sajnos, 
hiányzik egv a hazai területen átmenő kaneso-
Inla a Dunával . Erárt a Duna-Tisza-csatorna 
nagv és sulvos kérdését ismét előtéri* kell be-
lvezni és azt hiszem, hoev ennek a tervnek 
m'-'valósitása már ncm túlságosan távoli időre 
csík. 

Fájdalommal tudatjuk, hogy volt sze-
retett Kartársunk, 

László Bndor ur 

Tatai préselt kokszbrihelf, tatai tojásszén, 
Is i iül nvHnífUC7áf1E!sőrendü

 roinőségben kályha és takaréktűzhely fii-
M i d i y f Ul l l f f 5CC i l t é s r e mi tden mennyiséget házhoz szállít: 

Vértes Szénkereskedelmi Részvénytársaság 
Bofdogasszony-sugáruí 17. Telefon 19-58 

„ a német kisebbség 
nem élhet vissza a 
vendégszeretettel és 

nem lehet más, mint 
a magyar állam hii 

és lojális része" 

f. hó 24-én váratlanul elhunyt. 
Temetése f. hó 26-án délután fél 3 óra-

kor lesz a zsidó temető halottasházából. 
Szeged, 1938. január 24. 

Szegedi Teherautófuvarozók. 

Emlékét kegyelettel őrizzük. 1 

Bohlc nemet ál lamtitkár előadása a kisebb-
ségek szerepérői 

Budapest, január 24. A Budapesten tartózkodó 
B o h l e német külügyi államtitkár hétfőn délután 
a Külügyi Társaság felolvasó ülésén előadást tar-
tolt a nemzeti szocialista párt külföldi szerveze-
téről. Megjelent az előadáson Darányi Kálmán 
miniszterelnök, Kánya Kálmán külügyminiszter, 
Hóman Bálint kultuszminiszter, Szélt József bel-
ügyminiszter és még sokan mások. Az ülést Ke-
n é z Béla nyitotta meg, majd B o h l e többek kö-
zött ezeket mondotta előadásában: 

— A mult ősszel a londoni németek előtt .non 
dott beszédemben legnyomatékosabban rámutat-
tam arra, hogy a nemzeti szocialista párt kúlföl-
di szervezetének nem az a feladata, hogv a ki-
sebbségi nemeteket megszervezze. Ezt a kijelen-
tésemet itt megismétlem. Minden ezzel ellentétes 
állítás puszta kitalálás, amelynek csak az a célja, 
hogy bizalmatlanságot keltsen és politikai nehéz-
ségeket idézzen elő. Szervezetem egyik alapvető 
elve, hogy soha semmi körülmények között :nás 
államok belpolitikájába nem avatkozunk. A biro-
dalom és a párt egyaránt a legszigorúbban meg-
követeli a külföldön élő német állampolgároktól, 
hogy vendéglátó államoknak példás és lojális ven. 
dégei legyenek. A párt és a birodalom könyörte-
lenül megbünteti a külföldön élő azt a párttagot, 
aki olvan dolgokkal törődik, amelyek kizárólag 
a vendéglátó államra tartoznak. Németország nem 
tűri, hogy polgárai külföldön botrányt okozzanak 
és a birodalom viszonyát idegen államokhoz meg-
zavarják. 

— Gyakran megesett, hogy a külföldön egyesek 
lármát csaptak amiatt, hogy megalakult a nemzeti 
szocialista párt támaszpontja és el akarták hi-
tetni, hogy a támaszpont katonai titkos szervezet. 
Egyenesen gyerekes ostobaság volna részünkről, 
ha ezekkel az alakulatokkal kémkedést akarnánk 
folytatni. 

— Elmultak azok az idők — folytatta —, ami-
kor azt lehetett hinni, hogy a német birodalom 
polgárainak kisebb jogokat lehet juttatni, mint 

i más államok polgárainak. Minden szuverén állam 
legnagyobb súlyt helyezi arra, hogy polgárai 

| egyéni és társas életüket külföldön is zavartala-
nul folytathassák, amig ez az élet nem lépi át a 
vendéglátó ország törvényeinek keretét. 

— Meg vagyok győződve — mondta —, hogy 
azok a kísérletek, amelyek egyes államokban a 
német birodalom befeketitésére, „német világve-
szedetmet'' festenek a falra, a mai politikusok Jó-
zanságán meghiúsulnak. Komolyabbak azok a tá-
madások, amelyekkel azt igyekeznek bizonyítani, 
hogy a nemzeti szocialista párt külföldi szerveze-
te, vagy a német birodalom izgatna a német ki-
sebbségek körében. Magyarországon ez a kérdés 
felfogásom szerint többé nem probléma. A kérdés 
kezelésének alapja az a két nyilatkozat, amelyet 
az elmúlt év juliusában egyfelől Széli József bel-
ügyminiszter, másfelől Hess Rudolf birodalmi mi-
niszter tett. A német birodalom soha nem kivántn, 
vagy óhajtotta, hogy a magyarországi német ki-
sebbség más legyen, mint a magyar állam hü és 
lojális alkotó része. Ha egyesek, vagy illetéktelen 
körök kísérletet tennének arra, hogy a magyaror-
szági németséget a magyar állam ellen izgissák, 
nyomatékosan biztosíthatom önöket, hogy német 
részről a legélesebben elitélik az ilyen mesterke-
dcseket. Németország ncm engedi még, hogy Ma-
gyarországgal való viszonyát politikai fantaszták 
magánkirándulásai a legcsekélyebb mértékben, is 
megzavarják. A német birodalom érdeklődése a 

magyarországi németség iránt ncm politikai, ha-
nem kulturális jellegű. Azt hiszem, hogy a ma-
gyarországi németség a magyar államhoz való 
kipróbált hűségének megőrzése mellett német kul-
turáját azzal a törekvéssel juttathatja leginkább 
kifejezésre, hogy a két állam viszonyában iparko-
dik hidat alkotni. Meg vagyok győződve, hogy a 
magyarországi németek állanak legtávolabb attól, 
hogy ővelük lehessen bizonyítani, hogy a biroda-
lomnak a magyar állam integritása ellen irányuló 
érdekel lennének. Magyarország azok közé az or-
szágok közé tartozik, ahol a német ember mindig 
jól fogja magát érezni. Németjeink szivből hálá-
sak azért a vendégszeretetért, amelyet nekik ez a 
rokonsorsu ország nyújt. 

Világ film svájci márkás zseb- és karórák, 
15 köves Anker szerkezettel előleg nélkül 
6 havi részletre. ABC és Nemxetl Takaré-
kosság könyvre TÓTH ÓKASNAC. Kér&sz-
ucca 15. Nagy éra-, ékszerlavilémUhe'y. Iör l 

arany, ezüst, zálog|egybeváltás. 

Eckhardt 
genfi útja 

Budapest, január 23. Vasárnap terjedt el 
külföldi forrásból az a feltűnést keltelt hir, hogy 
Eckhardt Tibor rövidesen Genfbe utazik a 
Népszövetség ülésére. Eckhardt Tibornak he-
tek óta érdekes külföldi tárgyalásai voltak. A 
Londonban tervezett konferenciával kapcsolat-
ban a rendezők a dunai á l lamokban olyan po-
litikust kerestek, aki minden viszonylatban 
alapos ismerője a mezőgazdasági kérdéseknek. 
A választás Eckhardt Tiborra esett, akit fel-
kérlek, hogv vál lal ja el az Európa újjászerve-
zése érdekében összehívandó világkonferencián 
az agrárproblémák előadói tisztjét. 

Eckhardt elfogadta ezt a megbízást és most 
a konferenciával kancsolatban fog megbeszélé-
seket folvtatni Genfben. 

Eckhardt szerdán utazik el Budapest t ői. Elő-
ször más fontos ú t j a van, amelynek közelebbi 
céljára vonatkozóan azonban egyelőre m in-
den felvilágosítás elől elzárkózik, m iu tán a* 
ezzel kapcsolatos tárgvalások még ncm feje-
ződtek be. Genfbe február 2-án érkezik me<| 
Eckhardt. Genfben — hir szerint — Edenncl , 
Delbosszal és Van Zceland volt belga miniszter-
elnökkel tanácskozik és megbeszéli agrárpo lK 
tikai előadásának anyagát. 

"ÓRIS I NAGY ÁRUHÁZ RT, 
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Téli vásárunk ma kezdődik. 
Nóhdni/ cikk a sok szdz közül: 

6 drb kiváló minőségű »TISZA« Ön-

borotva penge 22 fillér 

3 drb »P ARI Sic iron 22 fillér 

9 drb papir szekrénycsik 22 ftl'.ér 

Creppe de chine műselyem csipkés 

nőt zsebkendő 24 fillér 

Szines férfi sál 63 fillér 

Bolyhos téli férfi sál 68 fillér 

Gyöngyvirág kávépótlő 1 doboz, V» 7 8 f i l l é r 

Női öves harsinvatartó 88 fillér 

Füszerállvány égetve és festve, fából, 

6 drb kerek füszertonnávn' 88 fillér 

Kerékpár csomagtartó 90 f i , : é r 

Rayé köoer, 1 méter 98 fillér 

Divat nói kalap 148 fillér 

Lepedővászon, 1 méter 148 fillér 

Női mintás kötött bluz 168 fi'lér 

Belülbolyhos műselyem nöi nadrág 188 fillér 

Leányka mintás kötöttkabát 298 fillér 

Nöi sima kö'öttkabát 418 fillér 


