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Kégiit •igfirenda kivitel-
ben szobafestést, mázolást 
és bntorfényezéet jutányos 
árban. Cégtulajdonos: 

Csányi Mihály 
r e k e l e i a i u c c a 22 . 
T e 1 *> t o a j 1W-42. 

nak egyik sarkalatos tétele. 

— Azt az őst és ösztönös vágyat, amelyet 

minden magyar a föld iránt érez, 

u fö ldbir tokpol i t ika 

vmátittfcjlesztéscvcl kívánjuk szolgáin!. Ennek a 

földbirtokpolitikának ütemét meg akarjuk gyár-

éit aul és erre a cclra fognak szolgálni a hosszú 

jdőrc szóló kisbérieteknek és íöltjbérlü szövetke-

zeteknek az alapítása. 

Hitelpolitikánkat 

ttgy irányítjuk, hogy az ország gazdasági helyzetét 

cs az előttünk álló milliárdos programnak a ke-

resztülvitelét minél hatékonyabban túrija szolgálni. 

Ez lesz a célia a ic^yhank alapszabáJyreíomijár-

nak is. 

!— Pénzpolitikánk irányelve a bizalomnak és 

8 biztonságnak a fenntartása és a megtakarítások 

védelme. Pénzrontásról nem lehet sző ebben az or-

szágban és azokat a törekvéseket, amelyek a fej-

lődés irányával ellenkeznek, vissza fogjuk utasí-

tani s ha kell, törvényes eszközökkel el fogjuk 

fojtani. Ebbcu az országban 

békés építő m u n k á r a van szük-
ség és ennek egyik alappi l lére: az 

egészséges és értékál ló pénz. 

— A mágyar embert nemcsak a tisztesség 

Jellemezte mindig, hanem a nyilt ós egyenes be-

széd. 
A földalatt i szervezkedések, a tit-
kos csatornákban va ló bu jká l ás , 
összeesküvések nem férnek össze 
n magyar nép lelkületével. Ezért 
m inden törvényes eszközt igény-

be veszünk 

és ezeket az eszközöket a ma benyújtott törvény-

javaslatokkal még tovább ktépitjük, hogy az Ilyen 

bomlasztó és felforgató törekvéseket trküzdjük. 

Ebbeli az országban rendnek és fegyelemnek kell 

uralkodnia. . v 

— A jövő az ifjúságé, fis ha a nemzet össze-

forrását a jövőre eredményesen akarjpk munkálni, 

azt a: ifjúságon kell kezdeni. Ezért határozta el 

n kormány, hogy bevezeti a kötelező munkaszol-

gálatot. 

— Magyar Testvéreim! Ha valaha, most van 

szükség arra — folytatta a miniszterelnök — , 

hogy a nemzet milliói együtt masírozzanak. 

l e g y ü n k félre m i nden pártosko-

dást, széthúzást, h iúságot és önzést. 

— Tisztességes, becsületes, népies politika az, 

amelyet követünk és a jó magyar ember abban 

kivetni valót nem talál. Akt törhetetlen hűséggel 

adózik az. első magyar embernek, aki a törvényt 

és az alkotmányos eszközöket feltétlenül tiszteli 

és aki a rendet és a fegyelmet meg akarja tar-

tani, annak helyo van a inl sorainkban, abban 

a táborban, amely minket követ. 

> — Sok ködös és misztikus gondolat terjeng 

a levegőben és zavarja a: emberek tisztánlátását 

Az ország vezetőinek az a kötelessége, hogy 

világosságot gyú j tsanak ebben a 
ködben és a fé lhomá lyban fel-
nyissák uz emberek szemét, meg-
tanítsák őket megkülönböztetn i a 
látszatot a valóságtól , a hamissá-

got az igazságtól. 

>—- Ebben r kormányban megvan az elszánt 

nkarat, hogy azt a programot, amely hitünk sze-

rint a nemzet anyagi és erkölcsi felomelkedettsé-

gét szolgálja, diadalra vigyük. Hosszú és nehéz 

munka lesz. I>e ha minden jó magyar mellénk áll, 

uem maradhat el n győzelem. 

Ballonkabátok 
Vlhark abálok 
E s ő k a b á t o k készen. 

Tavaszi felöltők és öltönvök 
méret szerint lcgclőnvÖ6ehben 
Nemzeti Takarék és Unió 
könyvecskékre iö beszerezhe-
tők. 
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flng'ia-Németország 6 :3 
Berlin, május 14. Az angol válogatott labda-

rugó csapat szombaton az olimpiai stadionban 
100 ezer nézó előtt 6:3 (4:2) arányban győzött 
a német válogatott felett. 

Phöbus-Budai 11 5:0 (3:0) 
Budapest, május 14. A szombaton megtar-

tott ligabajnoki mérkőzést biztosan nyerte a 
Thöbus. Góllövők: Turai II. (3), cs Tőrös II. 
(2). 

—oO»— 

A Népszövetség 
az osztrák menekültekért 

Genf, május 14. A népszövetségi tanács dél-
után Bolívia kiküldöttje indítványt terjesztett 
elő, aincly szerint a néniét birodalmi mene-
kültek részére kirendelt biztos hatáskörét ter-
jesszék kí az ausztriai menekültekre. 

A tanács a határnzali javaslatot elfogadta. 

Amig 'Oh alszik 
a Darmol dolgozik. Éjjeli nyugalmát nem 
zavarja é* mégis estétől reggelre Jól 
és biztosan hal Fájdalom nélkül hajt 
könnyű és teljes ürülést Idéz elő. Ezért 

Rádióeladás 
a szegedi ipari vásárról 

• 

A szegedi ipari vásár propagandájának je-
lentős állomása Íe6z Raivrr Ferenc kereske-
delmi ©fi iparkamarai elnök rádióelőadása. 

I I)r. Hlatki/ Endre a rádió igazgatója 16-án, 
| hétfőn délután 5 órára, tüztc ki a szegedi ka-

mara elnökének rádióelőadását. 
A jubileumot ünneplő szegedj ipari vásár 

Propagandájába nagv szerepet játszik a rádió, 
amely cvről-évro a világ minden tájéka felé 
birdeti Ssegcd kézmiiiparosságának nagyará-
nyú munkásságát. A Nemzetközi Vásár alatt, 
üzenetek és hirek formájában több, mint. száz 
alkalommal szerepelt Szegcdi Ipari Vásár a 
rádióban. Junius 4-én, az ünnepélyes meg-

nvitásról belvszjni közvetítést adnak ép hét-
főn, a rádióelőadás keretében csúcsosodik ki 
az a széleskörű nropasanda. amelv minden 
bizonnyal nagv sikert biztosit a jubiláris vá-
sárnak. 

A rádióelőadással kancsolatosan Rainer Fe-
renc kamarai elnök a következőket mondotta: 

— Mélyen átérzem azt a nagy felelősséget, 
amely ezekben a napokban, mint a kereskedel-
mi és iparkamara chtókét. eltölt, őszintén meg 
mondom, hogy más alkalommal talán má« 

szempontból méltattam volna a szegedi 
ipari vásárt, mint amilvcn szempontokat ér-
vényesíteni kjvánok a hétfői rádjóelőadásom-
ban. Ezúttal a fő hangsúlyt rádióbeszédem-
ben arra fektetem, ami az egész országot fog-
lalkoztatja:© a gazdagági el*t zavartalanságá-
nak biztosi fására. A szegedi ipari vásár 
ezt, a célt szolgál ia és hiszem, hogv ennek a 
célnak elérése érdekében számíthatunk nem-
csak Szeged város társadalmának, hanem az 
egész országnak összefogó segítségére. 

— Hangsúlyozottan enieleni ki, hogy a Szq-
gi-di ipari vásárt a szegedi épitőszellcm, a ki-
krUitályosodott alkotóerő és a krisztusi ér-
telmű teremtő összefogás szimbóluma.' Ezt 
hirdetem rádióelöadásomlian is, amikor a ma-
gyar rádió nyilvánosságán keresztbl meehi-
vom Szegedre az ország lakosságát. Kifejezés-
re fogom juttatni, hogy a szegedi ipari vásár 
felépítésben. fejle"'ősében és fennállásában 
a szent istvá ni alkotó eszme érvényesül, 
amelynek mélv tartalmat ad az egyetemes 
magyar gondolat fénve^séec é* a korsrerü ha-
ladás eszméjének gyakorlati téren vajó érvé-
nyesítése. • 

Szeged 
szociális tevékenysége 
Vásó Károly előadása az egyetem szociális 

tanfolyamaira 

(A Délmagyarország mukatársától.) Az 
egyetem szociális tanfolyama keretében szom. 
haton este Vágó Károly, a Gyermekvédő Liga 
igazgatója tartott előadást .,Bevezctéfi a szo-
ciális munkába'4 cimmel. A belgyógyászati 
klinika előadótermében megtartott, előadást, 
szépszámú közönség hallgatta végig. Vágó 
Károly azzal kezdte előadását, hogy a szociális 
munka tulajdonképCn nemzetvédelmi munka. 
Sajnálattal állapította meg, hogy a magyar 
társadalom közönyt tanusit a szociális mun-
kával szemben, ami kihatással van nemcsak a 
szegény néprétegre, ltaiivm a középosztályra 
js. Amikor pedig egy nemzet nagy erőfe«zl-
fé8eel akar talnra állni — mondotta —. min-
den. egyes polgárának részt Ml Vemi az  

tg\)üttrs segítő munkában. Hazánkban addig 
a szociális politika áldásai netu valósulhatnak 
meg. amíg szociális tartalommal ég cselekvő 
jóakarattal áthatott nagyobb tömegeket nem 
tudunk nevelni. 

Foglalkozott ezután az állam szociális mun-
kájával, majd a város népjóléti ügyosztályá-
nak szociális tevékenységével. Sokan támad-
ják a vátoe népjóléti szervét — mondotta —, 
azt, azonban meg kell állapitanunk, hogy so-
kat, fejlődött a szociális munka Szegeden. 
Nagv érdeme, hogy levezette a szociális fe-
RZÜltséget, nem kellett kardlappal szétkerget,4-
ni az elégedetlen tömegeket — mohdotfA —, 
amint az az 1930-ag evekben valóban megtör-
tént. Nagy hibának tartja, hogv szellemi 
szükségmunkások végzik a városnál ezt a szo-
ciális munkát., fontos lenne, hogy szociális 
érzéstől áthatott egyéneket a]kajmazzanak er-
re a feladatra. Itt az individualizáció -el-
vének kell érvényesülni és nem szabad hagyni 
elgfPesedhl a szociális munkát. 

I Végül Hollandia példájára hivatkozott Vágó 
Károly, ahol kéj, fillért fia-t. egy-egv_ sze-
mély," lia Szegeden cpak 40 ezer ilyen kétfillé-
res 1 ont váltanának be. ekkor <s évi 300.000 P. 
gyüjne ös®zo a mostani 50—60 ezer pengővel 
szemben. 

Nagy tapssal fogadott, előadását annak ki-
jelentésével feiezto he, hogyha a város helyes 
szociális politikát, folytat, akkor a szegény-
gondozás a minimálisra csökken. _ _' 

MEGNYÍLT a 

„VILLAMOS HANG SZEGED" 
hangerősítő, hangos hirdető cs hag'emez-
felvevő vállalat, rádió s villany. Szé-
chenyi-tér 9. (Zgótcr ház.) Telefon: 

25—40. 18—57. Elvállal minden szakmá-
ba vágó munkákat. Lauly Jözgc/ 

MAI 
AJÁNLATUNK 
Hírli Dumihüpenv 
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PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
SZEGEÖ, CSEKONICS és KISS UCCA SAROK 


