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vértanuk sirj::'i majd a \áro» több 
V'XüJAa mdeMublakgt leplezlek le az 
j :m( harcok polgári vértanúinak fm-
le^xriéic. \i ünnepély után díszszem-
le következeti, maid a tűzharcosok 
rendezlek emlékünnepélyt. Este a szín-
házban díszelőadás volt, amely előtt 
í ö m ö r y László szavalt. 

SSoHihnrhan az ünnepség a város-
laza előtti téren kezdődött, ahol Ma-
vasgy Antal uimuáziumi igazgató be-
-élt az egvhf arx iiltrkhez. inaid a me-

<\ebéza elölt dr. Deák Leó főispán 
nanduit ünnepi beszédet. Ezután 12 
i 'Iöltét avattak vitézzé. 

Újvidéken az ünnepély szónoka 
r á m é r Gyula felsőházi tag volt. 

A Dugonics-Társaság 
felolvasó ülése 

(A j a i u r s z i j munkatársétól) 
A Pubonics-Társaság vasárnap dél-
Mén a bölcsészeti egyetem nagy elő-
adótermében felolvasó ülést tartott. 

ülés iránt a közönség részéről fo-
kozódó érdeklődés nyilvánult meg. Az 
elnöklő dr. B a n n e r János egyetemi 
hínár megnyitó beszédében megemlé-
kezett Körösi Csorna Sándor halálá-
nak 100. évfordulójáról. Méltatta azt 
,<z önzetlen, áldozatos munkát, ame-
'vet a magyarságnak ez a fáradhatat-
lan nagy iudósa a magyarságtudo-
mány szolgálatában végzett és azokat 
a hatalmas tudományos eredményeket, 
amelyekkel megajándékozta a világot 
Egyedülálló szelleme és müvének so-
ha el nem muló értékei szövétnekként 
/ognak lobogni mindig minden magyar 
ember számára 

Az illés tárgysorozatán három fia 
ifll tudós felolvasása szerepelt 1 o I-
n a t Gáhor, O r t w t a y Gyula és B a-
r ó t i Dezső, a szegedi fiatalok művé-
szeti kollégiumának voltak annakide-
jén taejai és mindhárman Szegeden 
kezdtet ludományos irodalmi műkö-
désűket. Elsőnek B a r ó vi Dezső ok 
vgst? fel nemzet rMnosodásáról* 
szóló tanulmányát. A hécsi testőrirók 
nyomán fellépő korszak irodalmi és 
művészeti törekvéseit ismertette, rész-
letesen foglalkozott Kármán József és 
Csokonai Vitéz Mihály költészetének 
ismertetésével és a működésük követ-
keztében fölébredt magyar alkotószel-
,em termékenyítő hatásával. Ismertette 
sziltta «z erre a korszakra következő 
visszahatást: a szentimentalizmus kor-
szakát, 

Q r t o t a y Gvula »A népmtvét 'M 
6* a tá)« és »A népművészei én a na-
t ú r alkat* címen tartotta meg két 
részből ál ló előadását. Sorra vette 
azokat a maffvar tájakat, ahol més él 
* magyar népművészet alkotó szM'e-
me és azokat ahol már elenyészőben 
van er a szellem. A második részben 
azokat a vonásokat kutatta a népmü 
vészeiben, amelyek jellemzőek a ma-
gyar alkatra. 

T o l n a i Gábor >Erdélv változá-
sai* címen Teleki Józsefnek. Erdély 
európai műveltségű, finom szellemű 
irodalmárának Voltairenél és Ttous-
sraunál tett látogatását irta le Teleki 
tapló jegy aeleiböl vett idézetek segit-
• (igével. Az igen érdekes felolvasás 
i üséget képét adta a felvilágosodás 
kora kultúrájának és megvilágította 
rnuok a kulturának hatását az erdélyi 
művelődésre. 

A szépszámú közönség meleg tet-
,ösav(lvánitással fogadta a bárom 
' ital tudós előadását é* mindegyik 

'kiadást nagy tapssal jutalmazta 

Bamter .lanos elnök záróbeszéde-
ken köszönetet mondott az előadók-
"ak és felhívta a közönség figyelmét. 
<CT » Diigonies-TáTsasác április 

tf-án Tömörkény-emlékünnepélyt re«-
•v a sniwKéihan. ahol színre kerti1 

e.SD felvonásos 
». tya iaB jöak^ . 

s u r o ű s l e n v K e o ^ o . ' S i m o n y i „ q v o r s " f o t ^ 
2 órán 
belül 

Czé.hcnvi-tér 8„ Korzó Mozival szemben. 84 

Allamositlák 
az ármentesitö társulatokat 

Bánffy miniszter beszéde a debreceni 
gazdasyütésen 

Ucbrci-cn, ápr i l is 13. Báró Bánffy 

Dáuie l fö ldművelésügyi miniszter 

vasárnap részt vett a Tiszántúl i 

Mezőgazdasági Kamara gazdagyülé-

séu, amelyen nagy beszédet mon-

dott. Mindenekelőtt kijelentette, 

hogy azért jöt t el az ország nagy 

gazdavárosába, hogy itt beszéljen a 

magyar gazda munká já ró l és remé-

nyeiről, nemcsak a t iszántú l iaknak, 

de az egé9Z ország gazdatúrsadal-

mának. Hangsúlyozta, hogy rendkí-

vüli időket élünk, amikor rendkívü-

li viszonyokkal kell a gazdatársada-

lomnak megküzdenie s nemcsak tel-

jes erejével fenntartani , de fokozni 

is a termelés színvonalát. A hábo-

rúval kapcsolatban tehát szociális 

és termelési szempontból üdvös ín-

fékedések törtéutek. a kormány 

gondoskodott arról, hogy a hadba-

vonultak családtagjai nagyobb se-

gélyt kapjanak s hogy a gazdák az 

igénybevett lovak és kocsik ellen-

értékét készpénzben megkapják és 

így gondoskodjanak a mezőgazda-

sági munkához szükséges fogatok 

beszerzéséről 

A földművelésügyi otiuisztai be-

számolt arról is. hogy az ország 

egyes vidékeit súlyos csapások ér-

ték. Harmad ik éve már. — mondot-

ta —, hogy példátlanul nagy vízká-

rokat kell az országnak elszcuvcd-

nic. 4z elmúlt év folyamán egy-

millió holdat borított víz, ebből si-

került <100.000 holdat vízmentesíteni 

ós visszaadni a termelésnek 

— Szivem egész melegével fordu-

lok azok felé. akiket a vízkárok is-

mételten sújtottak — mondotta a 

földművelésügyi minlmtter —, ké-

rem, ne csüggedjenek, a leggyorsab-

ban és leghathatósabban megkap-

ják azt a segítséget, am i t a kor-

mánynak az egész magyar társada-

lommal együtt részükre nyuj tau ia 

ke l l 

A miniszter, ezután bejelentette, 

hogy 

elkészítették a vízügyek 
mositási tervét 

álla 

Ezzel kapcsolatosan egyesitik a vízi 

társulatok működését az ország kö-

zös érdekeinek szem előtt tartásá-

val. Feltétlenül szükséges az öntöző" 

gazdálkodás szakismereteinek el-

terjesztése. ezért a fö ldmüvelésügyi 

miniszter elhatározta, hogy öntöző-

mesierképzö iskolát, állítanak fel 

Qyulá-n. 

— Az elmúlt év rossz tcLnaést 

hozott — folytatta beszédét —, en-

nek egyik következménye az, hogy 

helyenként a vetőmag is csak szű-

kösen elegendő. A minisztér ium 

miudent megtett a feltétlenül szük-

séges vetőmagvak biztosítására. 

A fö ldművelésügyi miuiszter ez-

után hangsúlyozta, hogy a ma i szű 

kös körülmények között egyetlen 

ta lpalat tnyi műveletlen területnek 

sem szabad maradn i az országban, 

ezért a gazda becsűletérzetével és 

ha<afias kötek^segtudá^ iva l felel. 

A bevouqiások ogiatt egses vidéke-

ken h i ány állott be. Az iiyeu he-

lyekre munkásokat küld a kormány 

a honvédelmi miniszterrel egyetért 

ve katouai munkásszázadokat is ki 

fognak küldeni azokra a helyekre, 

amelyeken erre szükség lesz. Ezzel 

szemben teljes munkafegyelemre 

van szükség s ezt szigorú eszközök 

kel bizlosíl ja a kormány. A terme-

lés folytonosságát minden köra'mé-

nyek között fenn kell tartaui . 

— Többet, jobbat akarunk ler-

melni, — mondotta a miniszter —, 

hogy a gazda és a gazdasági mun-

kás jóléte emelkedjék. E célt Csak 

úgy érhetjük el. ha a társadalmi 

erők is belekapcsolódnak a mun-

kánkba. 

Bánf fy Dán ie l fö ldművelésügyi 

miniszter ezután bejelentette a föld-

művelésügyi igazgatás decentralizá-

cióját. a mezőgazdaság nagyarányú 

fejlesztését. A Tiszántúl i Mezőgaz-

dasági Kama ra területén 200 illat-

tenyésztő mintaközséget tervez a 

kormány s már ebben az évben 

üzembe helyezik az á l lami juhte-

nyészlő tangazdaságot. A miniszter 

bejelentette, hogy n gyapja árút 50 

fillérrel i.SO pengőre emelték fel. s 

emellett aki több gyapjül lennel, 

mint tavaly, a többlet után kilo 

áramonként ? pengős árkiegészítést 

kap. A kél pengő* árkiegészítés a jö-

vő évre is érvényes 

— Több. mint egymillió, pengőt 

fordítunk az országban arra a cél-

ra. hogy a kisgazdák mezőgazdasági 

oszközöket és gépeket kedvezményes 

áron beszerezhessenek. — folytatta 

bejelentéseit a miniszter. Azután be-

szélt az olajosiiingvak lemvlésének 

elsőrendű fontosságáról, majd ar-

ról. ogy a tengerit a kisgazdák nem 

művel ik elég gondosan. Azután így 

folytatta: 

— A miniszterelnök úr már be-

mutatkozó beszédében bejelentette a 

zsidóbivtok haladéktalan igénybevé-

telét. Az erre vonatkozó törvényja-

vaslat hamnrosan az országgyűlés 

elé keriil és a magam részéről azon 

leszek, hogy a törvény végrehajtá-

sa annakidején sürgősen megtörtén-

jék. M í g a javaslat törvényerőre 

emelkedik, gondoskodtunk arról, 

hogy a nagyobb zsidóbirtokok fel-

szereléseit el no idegeníthessék s 

hegy így a mezőgazdasági termelő-

munkában fennakadás ne következ-

zék be. 

A miniszter ezután hangsúlyoz-

ta. hogy a törvény célja az, hogy a 

xrag.var föld magyar kézbe kerül-

jön. A zsidó tulajdonosok az ellen-

értéket kötvényekben kap ják meg 

és nem készpénzben s az ellenérték") 

az adóvallomások a lap ján állapítják 

meg, tehát a hosszadalmas becslési 

el járás elmarad. A miniszter arra 

vonatkozólag is bejelentést tett, 

hogy a keresztény földbirtokosok 

zsidó bérlőiknek felmondhatnak és 

a zsidó béilők kötelesek teljes fel-

szerelésüket a tulajdonosok kíván-

ságára becaárou, 4® tjatéves törlesz-

tés mellett átengedni. 

A földművelésügyi miniszter os* 

szedet többször lelkes él.ionzés sza-

kította félbe és a debreceni gazda-

társadalom nagy figyelemmel hall-

gatta a korszerű ós fontos bejelenté-

seket. A gazdagyüléseu a kormány 

több tagja megjelent, így lláeczuu 

J ános és Bárányos Káro ly földmű-

velésügyi á l lamt i tkárok. Lossonczy 

István közellátási á l l amt i tkár és a 

lésztvevök között volt Tusuúdy 

Nagy András képviselőházi elnök W. 

» 

4pri!ís 28-ra halasztották 
az összeférhetetlenségi 

bizottság ülését 
Budapest, ápr i l is 13. A t ö rvény 

brzói összeférhetetlenség szabályo-

zásának előkészítésére kiküldött 27 

t rgú bizottság ápr i l is 16 án, csütör-

tökön délelőtt 11 órára összehívott 

(ülését ápri l is 28-án, kedden délelőtt 

l't órakor t a r t j a 

Figyeiem! 
A leelö legezett utakáiiyos 
cipőkért és az átadott cipö-
utalványokért, közbejött aka-
dályok miatt, csak e hó vé-
géig vállalok felelősséget 

Devmaía Gaa! Éva 
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Áremelést kérnek 
a szegedi tüzífakereskedök 

(A Déluiag)ainrszág munkáim-.»»•» ) 
A Budapesti Közlöny április 12-iki 
szamában a közel látásügyi miniszter 
az 57.000 1012. számú rendeletével 
módosította a tuzifaárak szabályozá-
sára eddig érvényben voll intézkedé-
sekéi Az uj rendedet értelmében a te-
lepről cs üzletből eladott tűzifa árá-
hoz bizonyos felár szániilbaló. Szeg'd 
város polgármestere ezzel kapcsolat-
ban a hétfői nap folyamán hivatalos 
közlésben közhírré telte, hogy ez az 
ármódosító rendelkezés a törvényű i-
tóságu josiu városukra nem vonatko-
zik. igv teliá' 

Szegeden a liizifa forgalmában 

továbbra is a regi árak ma-

radnak él-vényben 

Eszerint a jövőben is a mull év no-
vember 27-éu közzétett zöld szinü ha-
tósági árjegyzékben feltüntetett ára-
kon kötelesek a kereskedők a fogysz-
tók részére a tűzifát kiszolgáltatni. 

A szegedi Kereskedelmi és Iparka-
marai a helybeli fakereskedök felkér-
ték, intézzen felterjesztési a köz< MA-
lási miniszterhez, hogy a rezsiköllsés 
gck emelkedésére való tekintettel tá-
ruljon hozzá a szegedi tüzifaárak eme-
léséhez A kereskedők arra hivatkon 
nak. hogy különösen egyes kategó-
riákban mutatkoznak lényegesebb el-
tolódások az árakban. A kamara most 
a kereskedők által felhozott adatokat 
beható tanulmányozás tárgyává teszi 
és vizsgálódásainak eredményéhez ke-
pest fogja megtenni előterjesztését a 
közellátási minisztériumhoz 

tVzv. Schíésinger Audorn" 
sz. Kalmár Juliska és gyer-
mekei, Pál és Lili mélységes 
fájdalommal tudatjuk, hogy 
a legjobb férj és szeretett jó 
Apánk, 

Sch!ésinaer Andor 
51 éves korában Atsóközpon-
toii elhunyt. Gyászolják még 
testvérei cs a kiterjedt ro-
konság. Teiwt.'»fse f óé 14-én 
d tp Ö órakor * otnt«reoit>ol 


