
Róka kirakataimat vásárlás elölt 
okvetlen nézze meg! P ^ MENTUS szűcs, Károlyi-ucca I. 

világosan megértette a kancellárral — folytat-
ta Mussolini —, hogy Ausztria függetlensége 
olyan kérdés, amelv elsősorban az osztrákokat 
érinti és a rónia—berlini tengely az olasz po-
Jitika egvik alapja. Hitler és Schuschnigg be-
széde után jött Schuschniflgnák a váratlan be-
jelentése, hogy népszavazás lesz. Március 7-cn 
éjjel 

Schuschnigg egyik bizalmasa utján 
megkérdeztette Mussolini vclenic-

nvét a népszavazásról 

és annak módszereiről. Azt felelte erre, hogy 
sarkalatos tévedésről van szó. Rossz Ízlésre 
vallana — folytatta Mussolini —, ha dicseked-
ném ezzel az előrelátással. 

— Az Alpokon tnl többé-kevésbé azt kérdik 
tőlünk, miért nem léptünk közbe Ausztria füg-
getlensége, megmentésére. Erre mi azt feleljük, 
hngv soha semmiféle ilyen kötelezettséget nem 
vállaltunk, sem közvetve, sem közvetlenül, sem 
írásban, sem szóbelileg. 

— Olaszország érdeke voll az osztrák függet-
lenség fenntartása, de azon az állásponton ál-
lok. hogy az osztrák függetlenség fenntartását 
legalább is nz osztrák nép túlnyomó többségé-

nek kell kívánnia és ennek épp az ellenkezője 
történt. 

— Vannak felületes emberek a világon — 
mondotta akik. azt hiszik, hogy a fasiszta 
Olaszországot befolyásolta 

a német csapatok jelenléte a Brcn-
ncren. 

Olaszország nem hagyja magát könnven be-
folyásolni. Nekünk, fasisztáknak minden ha-
tárunk szent. 

A határok felett nem vitatkozunk, 
a határokat megvédjük. 

Amikor az osztrák dráma az elmúlt napokban 
ötödik felvonásához érkezett, a fasiszta állam 
ellenségei azt kiáltották, hogv a két tekintély-
uralmi állani barátságát határösszeütközések 
majd megdöntik. Ez u j világháború veszélvét 
idézte volna fel. Ez az ámitás téves rcnicnv 
volt. A tengelv olvan mü. amely rendkívüli idő-
ben is megállta helyét. A két nép sohasem volt 
igy egyesülve, mint ma. Egvütt menetelnek, 
hogy a sok megpróbáltatást kiállt földrészünk 
számára egvenioguságot adjanak, amelv lehe-
tővé leszi végül minden nép együttműködését. 

Tavaszi kabátok, kosztümök 
P. Reich Erzsi c é g n é l Hiem*m,::i,iér I7*MK' 

Aridat v d laaxlékban 
Unió Könyvek érvényesek 

s z e m b e n . 

A papr ika a rádióban 
Szerdán délután helyszíni közvetítés készült a paprikakisérleti 

állomásról 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délután a rádió érdekes közvetítést vett lel viasz-
lemezre az ujszegedi vegykisérleti és paprikaki-
sérleti állomásról „Néhány szó n vitamindús ma-
gyar paprikáról" cim alatt. A közvetítést B u • 
tl i n s z k y Sándor, a rádió helyszíni közvetítési 
osztályának vezelöje tartotta és rendkivül érdekes, 
szi.tes riportban számolt be a paprikakisérleti ál-
lomás niüködéséröl és magáról i paprikáról. 

A felvétel délután fél öt órakor Szanyi főve-
gyész irodájából kezdődött. Budinszky Sándor a 
mikrofon előtt rővjd bevezetőt tartott, azzal kezd-
te, hogy ismét Szegedről közvetít, ezúttal a világ-
hírű paprika a közvetítés tárgya, az a paprika, 

•amely világhírt szerzett 
Szegednek. Megemlékezett 
S z e n t - G y ö r g y i pro-
fesszorról és közölte, a 
professzor megígérte, hogy 
maga is interjút ad a köz-
vetítés során. Ugyanakkor 
ijedten konstatálta, hogy 
a professzor még nem ér-
kezett meg. A következő 
pillanatban aztán jelentet-
te, hogy az ablakon kite-
kintve, megpillantotta a 
világhírű Nobel-díjas pro-

fesszort, aki kocsijából kilépve, szinte rohan fel a 
lépcsőkön... 

A következő percben már a mlkrcfon előtt ál-
ltat S z e n t - G y ö r g y i professzor és első szava, 
amelyet a hallgatóság a mikrofonon keresztül 
ballhat, a következő volt: 

i— Kérem, szabiul a mikrofon előtt pipázni? 

B u d i n s z k y Sándor nevetve nyugtatta meg 
3 professzort, hogy a pipázás egyáltalán ncm árt 
a mikrofonnak... Ezután kezdetét vette az interjú, 
amelynek során a professzor lelkes szavakkal di-
esérte a paprikakisérleti állomást, amely őt kísér-
leteiben hathatósan támogatta. Az interjú végén 
Budinszky Sándor megkérdezte a professzort, hogy 
foglalkozik-e továbbra is a paprikával? 

— Hogyne, — felelte Szent-Györgyi, — a pap-
rika olyan növény, amelv szinte kiismerhetetlen 
ás kimeríthetetlen. 

Szent-Györgyi Alhert 

Mikrofon-séta következett ezután, amelynek ke-
retében Budinszky szincs szavakkal ecsetelte -az 
intézet működését. Elvezette a hallgatóságot a la-
boratóriumokba, ahol éppen B e n e d e k László 
vegyész górcsövön keresztül vizsgálta a paprikát; 
bemutatta az egyéb munkatermeket is. 

Az érdekes közvetítés során törtért, hogy be-
lépett a terembe egy paprikakikészitő, aki amiatt 
panaszkodott, hogy paprikáját a malomban lemi-
nősítettek, ami ellen tiltakozik. A kikészitőt nyom-
ban a mikrofon előtt megnyugtatták, majd papri-
káját hirtelen megvizsgálták és közölték vele, hogy 
a minősítés bizony helyes volt. 

A közvetítés végén Szanyi fővegyész beszélt a 
paprika múltjáról és ezzel, Budinszky Sándor zá-
ró szavai után a közvetítés véget ért. 

A közvetítést viaszlemezre vették fel és szom-
baton délután adják le a hallgatók számára. Érte-
sülésünk szerint a szegedi közvetítést -Amerika 
száraára is kisugározzák. 

PflRISI NAGY ÁRUHOZ RT. 
I Z I T M D . CMKONICS *S KISS UCCA I A B O K 

Kerékpár alkatrészek 

.Nadrágszoritó 1 pár 10 fillér 
Spirál rugó 12 fillér 
Pumpa cső, menetes 16 fillér 
Felhágó 16 fillér 
Konuez kulcs 16 fillér 
Pedál tengely anya, 6 drb 18 fillér 
Lábtartó klípsz 1 pár 18 fillér 
Szelepgumi 1 méter 20 l'ttir 
Pumpacső, tüvéggel 21 fillér 
Pumpatartó 1 pár 22 fillér 
Macskaszem, sárvédőre 22 fillér 
Tizlvukas kulcs 24 fillér 
Kerékpár névtábla 24 fillér 
Dinamó huzal első 28 fillér 
Első tengelv 29 fillér 
Első sárvédő 32 fillér 
Préselt csomagtartó 95 fillér 
Hátsó fékhuzal 88 fillér 
Tnrcpdókar 38 fillér 
Blső tengely, kontrás 48 fillér 
Hátsó tengely 49 fillér 

A maguar Kormány közlése 
Berlinben 

Berlin, március 16. S z t ó . j a y Döme, berlini 
magyar követ felkereste M a c k e n s e n külügyi 
államtitkárt és kö?ölte vele a magyar kormány 
állásfoglalását. A kormánv nevében legmele-
gebb szerencsckivánalát fejezte ki az An-
schluss alkalmából, rendkivül méltányolva, 
hogy az egyesítés vérontás nélkül történt. A 
magyar kormány erős reménve az, hogv to-
vábbra is ió baráti viszonyban marad a két or-
szág. Végül a követ közölte, bogy a magyar 
kormánv az eddigi bécsi magyar követséget 
főkonzulátussá alakítja át. 

Budapesten az osztrák követség működésé 
megszűnt, a követség ügykörét a német kü-
yetség vette át. 

Csehország es Oroszország 

Páris, március 16. P a u l B o n c o u r kül-
ügyminiszter délelőtt' tanácskozott a szovjet-
orosz párisi nagykövettel, valószínűleg a szov-
jet nagykövet megerősítette a külügyminisz-
ter előtt azt a hírt, hogv a moszkvai kormány 
biztosítékot adott a prágai kormánynak, hogy 
Csehszlovákia megtámadása esetén Szovjet-
oroszország haladéktalanul segitségére siet 
Csehszlovákiának. (MTI.). 

• 
Curry Richárd, a szegedi Ítélőtábla la nácsolnőkc ugy a maga mint egyetlen gyermeke, 

Mancika és kicsi unokája, Évikc nevében a Gondviselés akaratában való alázatos 
megnyugvással, de a legmélyebb fájdalom hangján jelenti minden rokonnak, jóba-
rátnak és ismerősnek, hogy a legtisztább lelkű hitvese, a lcgönfeláldozóbb anya és 
kis unokáját féltve őrző nagyanya, 

CURRY RICHARDNE szül. KATONA VILMA 
életének 56-ik, legboldogabb házaséi elének 35-ik évében a halotti szentségek által 
megerősítve, f. évi március hó 16-án csendesen elhunyt. 

Drága halottunkat f. évi március hó 18-án délután 3 órakor fogjuk a Kossuth 
Lajos-sugárut 26. sz. alatti gyászliázban történi beszentelés után a Belvárosi-teme-
tőben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyezni-

Az engesztelő szentmisét f. évi március hó 18-án d c. 10 órakor fogjuk a rókusi 
római kath. templomban bemutatni lelke üdvéért. 

Szegeden, 1938 évj március hó 16-án. 

Pauohly Zoltán, veje. Klekner Károlyné szül. Curry Jolán 
Tr vitéz Udvarnoky Curry Béla Katona Dezső és neje, 

*> és neje Katona Gyula és neje 
mint testvérei, sógora, illetve sógornői. 

Drága emléked szivünkben őrökké élni fog. — Kiilön villamos a Kálvária-téri kitérőnél 


