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Kedvezmény 
a Szegedi Ipari Vásűr 
Kiállítói számára 

Az ipari vásárt előkészítő ipartestület nagysza-
bású előkészületeket tett a junius 4—12. közötti 
ipari vásár előmozdilázára. Erős lendületét nyert 
az előkészítő munka azáltal, hogy Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter vi.éz dr. Imecs György főispán 
utján ígéretet tett arra, hogy a legmesszebbmenő 
támogatásban fogja részesíteni az idei ipari vá-
sárt, hogy a szegedi kézmüiparosság jubi oumi ün-
nepsége az egétz város gazdasági életének nagy 
ünnepévé szé esed jen ki. Ehhez mértén folynak az 
előkeszltő munkálatok. A vásár intézőbizottsága 
lekéri Stéged gazdasági életének minden ténye-
zőjét, hogy a legmesszebbmenő szere ettel kezel-
je az ipari vásár ügyét. Azzal a kéréssel fordul 
a bizottság a város iparosaihoz, kereskedőihez, 
azokhoz is, ukik eddig ncm vettek részt a vásáron, 
hogy a jubileumi ünnepségre való tekintettel igé-

nyeljenek helyeket és tegyék lehetővé, hogy az 

Idei S eyedi Ipari Vásár va'óban Szeged gazda-

sági életét reprezentálja. 

A vidéki nagyszámú je entkczétéket mindaddig 
nem is bírálják el, amíg a szeged' jelentkezések 
le nem zárcJiak. Azok, akik február 15-ig jelen-

lik' be részvétel szánJékuluit, külön helydíj ked-

vezményben részesülnéd. Február 15-e után az in-

tézőbizottság semmifé'e kedvezményt nem adhat a 
jelentkezőknek. 

Minden, a vásárral kapcsolatos ügyben kész-
séggel ad felvilágosítást a vásár irodája, Horváth 
Mihály-ucca 3., telefon 14-16. 
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— Természettudományi előadások. Az Egyetem 
Barátok Egyesülete természettudományi szakosz-
tályának szerdai ülésén dr. K i s s Árpád a kom-
plcxvegyületek szerkezete és azok elnyelési sziu-
képe közötti összefüggésről száraolt bc a vezetése 
alatt álló általános és szervetlen vegytani intézet-
ben folyó vizsgálatok alapján. Rámutatott arra, 
hogy a komplexvegyületek három nagy csoportja 
azok elnyelési színképe alapján is megkülönböz-
tethető. Ismertette, hogy n vegyületek szerkezeté-
nek kérdéseit milyen mértékben vihetik előre azok 
elnyelési színképére vonatkozó vizsgalatok. — 
C s ó k á n Tál a rhodanid komplexek szerkezelé-
re vonatkozó kísérleti eredményeit foglalta ö.z-
sze és rávilágított arra, hogy a kobalt és a nickf.l-
rhodanidok elnyelési színképében mutatkozó tör-
vényszerűségek mennyiben támasztják alá a rho-
danidok struktúrájára vonatkozó két felfogást. — 
H e g e d ű s István a nitrát szii' ép deformációja 
n.ak a kérdésével foglalkozott előadásában. Az 
előadásokat a szépszámú közönség érdeklődéssel 
hallgatta végig, a szakülés M a t u s o v i t s Péter 
zárószavaivni ért véget. 

— Stanffer dobozos Rochefortot kérjen! 

— 23 gyorsmotorvonatot vásárol Jugosziárin. 
'A magyar-jugoszláv gazdasági tárgyalások 
l aposán a jugoszláv delegátusok a kormány 
megbízásából pozitív formában érdeklődtek az-
iránt, vájjon tudna-e a budapesti Ganz-gyár 
és az Allaini Gépgyár záros határidőre 23 olyan 
gyorsmotort szállítani a jugoszláv államvas-
utak számára, mint amilyen a magyar vasutak 
fővonalain van tizemben. A megkeresésre el-
1 üWött igenlő választ alapján a jugoszláv á'-
1 ímvasut megrendelő bizottságot küldött a 
i ingvar fővárosba, amely bizottság két éven 
1 elüli leszállításra megrendelte a 23 gyorsmo-
1 H. A motorok „Arpád"-tipusuak leszarek. 110 
1 ilométeres gvorsasági maximumra szerkesz-
tett. hegvi iáratra alkalmas gépekkel felszerelt 
motorvonatok, nmelveket a jugoszláv állam-
vasutak étrend szerű fővonali expreíis'árat-
rn fog beállítani. Tekintettel arra. hogv nz 

Arnád"-lipnsu gvorsmotormink iránt Sváic, 
F véd ország. Luxemburg és Franciaország vas-
ul 'ni részéről is igen élénk nz érdeklődés, ha-
tározottan számítanak arra, hogv rtó" ezerben 
legalább száz uiabb megrendelés érkezik. 

— Két és fél esztendő beívelt hét esztendő. 
A szegedi ítélőtábla szerdán bélesztendei fegy-
házra itóllc V a r g a Sándor 20 esztendő* cn-
tlrődi legénvt. aki a mult év nvnrán egy leány 
miatt megölte veléhtársát, K a j l a Málvás fia-
tal legényt. A ffvulai törvényszék Vargát nn-
nakídetén 2 és fé'esztendci fegyházra itélle erős 
f'dinduláshan elkövetett szándékos emberölés 
büntette cimén. a szegedi tábla a büntetést hét 
esztendőre emelte fel. 

— Aranyérnél és béldugulásnál, valamint az 
ezekkel járó derékfájás, mellszorulás, szívdo-
bogás és szédülési rohamok esetén reggelen-
ként egy-egy pohár természetes „Ferenc Jó-
zsef" keserüviz csakhamar kellemes megköny-
nyebbülést eredményez. Kérdezze meg orvo-
sát. 
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M A K Ó II. io. 
Felfelé megy újból a hagyma ára. A makói 

hagymaexport legnagyobb piacán, Angliában a 
legutóbbi napokban bekövetkezett áresés, amint 
azt a Délmagyarország megírta, csak átmenetinek 
bizonyult. Az angol piacra nagyobb mennyiségben 
érkezett argentin hagyma lenyomta az árakat s 
cnuek következményekép a hagymaegykéz számá-
ra is a Külkereskedőim Hivatal, gyors tempóban 
kétszer is leszállította a- vásárlási árat. Csütörtö-
kön 20.25, szombaton már 18.75 pengőre ejtették 
az elsőrendű exporthagyma termelői árát. Az át-
meneti árlanybulás azonban ugy látszik, megszűnt, 
a mai nappal újból emelt a Külkereskedelmi Hiva-
tal s az elsőrendű hagymára 65 fillér árjavitást, 
19.40-cs árat állapított meg. A vörőshagymaex-
port változatlanul jó és még javuló kilátásairól 
tesz bizonyságot az az akció is, amelyet a hagy-
mnegykézen kivül álló tőkeerős exportcég, a Mon-
tag Vilmos cég indított, amely © földművelésügyi 
kormánytól 50 vagon vöröshagymára kért kiviteli 
engedélyt s azt a kötelezettséget vállalta, hogy 
iTiétermázsánkint 22 pengővel hajlandó — tehát az 
egykéz által fizetett árnál magasabban — felvásá-
rolni ezt a hagym©mennyiséget a termelőktől. En-
nek a kivételes exportengedélynek a megkérésére 
szerdin reggel Budapestre utazott Montag Vilmos, 
a hagymakertészek egyesületét és szövetkezéét 
vezető Erdei Ferenc és Diós Ferenc kíséretében, 
akik a termelök érdekében támogatják ezt az ak-
ciót s akik vállalnák is az ellenőrzést abban az 
irányban, hogy Montag Vilmos a kivételes kivi-
teli engedély birtokában ténvleg a beigrért maga-
sabb árat fizesse a termelőknek. i / 

Mukó képviselőtestülete hélfőn tartjaw februári 
rendes közgyűlését. Kedden tiszlujitó közgyűlés 
lesz a városházán, amikor is © legutóbb megsem-
misített végrehajtóválasztást ismétlik meg. A 
választóközgyfllést R i n g Béla ai'.spaa kedden 
délelőtt 10 órára hivta egybe. 

A polgármester 60 százaléké® törlesztést ki-
ván a hagjniakölcsön hátralékosaktól A visszafi-
zetetlen hagymafagykárkölcönökért © város vál-
lalt szavatosságot s jónéhány eze pengőt fizetett 

j már a tönkrejutott hagymásnál l. Most. febrnár 
28 án újból lejárnak a még hátralékos kölcsönök s 
a polgármester azzal az indokolássá', hogy az 
idén kedvező értékesítési lehetőség volt a hagy-
mára, a kölesőntulajdonosoktól megfelelő össze-
gű törlesztést kiván. A lejáró váltók közül a város 
csak azokon ujitja meg jótállását, ameiyekre az 
adósok 50 százalékos törlesztést teljcsitnek. Ez-
irányban az érdekeltekhez már ki is adta felhívá-
sa' a polgármester. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Korh Tibor Szekeres Margittal, Czirák Sándor 
Niilh M.áriávnt Elhalt; özv. Nagy Istvánné Szabó 

; Klára 75 éves (Nap-ucca 4). 

Tettenértek egy kerékpártolvajt. Erdei János 
Kálvin-nccal kocsmáros ma délben tettenértc Ga-
lamb István Focske-uceai sütősegédet, amint ez 
a Kálvin-ucca 1. szám előtt éppen felült Erdei Já-
nos kerékpáriára s azzal el akart hajtani. Erdei 
János leszállította a tettenért kerékpártolvajt s 
niagá előállította a rendörségre, ahol megindítot-
ták ellene az eljárást. 

Szé<rvelte a családi nerpatvart — rablómesét 
talált ki. Megírta a Pélmasrarorsrág. hogy Her-
czeg Mária 33 éves Tátra-uccat ujsártárus asszoiy 
a makói kórházban súlyosabb természeti fejsérü-
léssel jelent meg s azt mondotta, hogv ismeretlen 
tettes a Szőlő-uecábin megtámadta, feibever'" s 
3 pengő készpénzét elrabolta. A vakmerő rabló'á-
marlásról a rendőrség egy nap alatt kiderítette, 
hogv — mese. Az asszonv. amint azt már maga is 
beismerte, vadházastársától családi pernatvar 
közben szerezte sulvos sérülését s mert srérrvelfe 
a „családi perpatvart", azért találta ki a makói 
közb'ztonsárti á"nnotnknt sulvotmn komnromi'tótó 
mesét, ami miatt most hatóság felrevezetése elmén 
indul ellene eljárás, 

Keréknárlonás. Scbön Gyula raktári munkás. 
! aki a Vásárhclyl-uccn 14. szám alatt lakik, felfe-
i tentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes elten. 

aki tegnap este a Lonovics-sugáruton, a Siket-féle 
t kocsma élői ellopta a kerékpárját. 

ME3NYILT 
Városi Dezső cukrászdája 
a Református-palotában (Kálvin-téri oldal). Na-
ponta friss sütemények, mignonok. Lakodalmakra, 
zsurokra megrendelésre is szállitok. Tiszta, higié-
nikus kezelés. 137 

CSIPETKE 
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NEM HISZEM az „Éjjeli menedékhely" e.l-
lanácsolásáról szóló mesét. Egyszerűen kép-
telen vagyok elhinni, bár az utóbbi esztendők 
eseményei nagyon sokszor valóra váltottak 
már ennél sokkal nagyobb képtelenségeket is. 
Azt hiszem mégis, hogy itt egyszerű ijesztge-
tésről, vidám farsangi tréfálkozásról van szó. 

Mert — feltéve, de meg nem engedve —, 
ha tényleg komolyszándéku urak jelentek vol-
na meg a szinházban és szent meggyőződés-
től fűtve követelték volna Gorkij Maxim ví-
tághirü színmüvének a műsorról való eltávolí-
tását, akkor ugyanezzel a meggyőződéssel kö-
vetelhettek volna egyebet is, mást is. 

Például azt, bogy © szegcdi szinház soha 
többé ne tűzze műsorára mondjuk a Carmen 
cimü operát, amelynek meséjét a francia Me. 
riniee regényéből merítették, a muzsikát pedig 
ugyancsak a francia B i z e t irta hozzá, tnár 
pedig, mint ismeretes, Franciaországban je-
lenleg a népfront van kormányon. 

Vagy azt, higv C a l d e r o n „Az élet álom" 
cimü drámájának © felújítására se gondoljon 
a szinház, tekintettel arra, hogy Spanyolhon-
ban polgárháború uralkodik és minden kétsé-
get kizáró módon nem lehetne megállapítani, 
vájjon az illusztris, dc rég elporladt szerző, 
ha élne, melyik fronton küzdene, a felkelők 
oldalán-e, vagy pedig a köztársasági kormány 
zászlója alatt. 

Esetleg követelhetnék S h a k e s p e a r e 
száműzetését is a szegedi világot jelentő 
deszkákról, hiszen ez az ánglius annak a 
nemzetnek a fia, amely — hogy ugy mondjuk 
— hallani sem akar a jobboldali szélsőségek-
ről és hihetetlen merevséggel ragaszkodik 
ősi alkotmányához. 

Mert hát miért csak az oroszok igyák meg 
a ma hangulatának a levét, szegény Tol-
s z t o j , szegény D o s z t o j e v s z k i j , akik 
vajmi keveset tehetnek róla, hogy Oroszor-
szágban a főhatalmat ma nem a Romanovok 
gyakorolják. - • 

De hát mondom, nem hiszek ebben az ella-
nácsolási mesében, inkább elhiszem azt a ma-
gyarázatot, amit a legiiletéktelenebb helyen, 
— a kávéházban hallottam. 

Ez a kávéházi abszolút megbízhatatlan ma-
gyarázat pedig ugy szól, hogy az egész elta-
nácsolási mese annak, illetve azoknak az 
uraknak a fantáziájában született meg, akik 
azután készségesen vállalkoztak az állításuk 
szerint háborgó kedélyek megnyugtatására 
és © viharfelhők elosztására. Lehetséges — 
mondta felelőtlen informátorom —, hogy a 
meseszövők egyike-másika nem is külső em-
ber, hanem a szinház szűkebb világához tar-
tozik és nem is volt tnás célja, csak az, hogy 
az eltanácsolt darab helyett egy olyan darab ^ 
kerüljön a kilukasztott műsorra, amelyben — 
— neki is legyen holmi tennivalója. 

Igy már rokonszenvesebb is a tőrténei, az-
táD jobban bele is illik a szinház levegőjébe, 
amelynek mindig van némi farsangi illata... 

Gyümölcsfák, bokrok 
cserjék, szőlővesszők 

kiváló nctnnei'ctt fa'ok 

nagy engedménnyel 
kaphatók. 
Érdeklődni lehel: , 

DELMAGYARORSZAG 
k'adóüivatalában. 


