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A külföldi kölcsön jegyzése. 
Szeged junius 30. (Saját tudósítónktól,) A 

népszövetségi kölcsönt egymillió aranykoroná-
val túljegyezték. A jegyzésben kilenc állam vesz 
részt Anglia négymillió fontot (96 millió arany-
koronát), Egyesült Államok két és egynegyedmillió 
fontot (34 millió aranykoronát), Olaszország egy 
és félmillió fontot (36 millió aranykoronát), Svájc 
egy és egynegyedmillió fontot (30 millió arany-
koronát), Hollandia félmillió fontot (12 millió 
aranykoronát), Csehország félmillió fontot (12 millió 
aranykoronát), Svédország, Norvégia és Dánia 
összesen 240.000 fontot (0.96 millió aranykoronát) 
és Magyarország a belföldön 10 millió arany-
koronát jegyez. Ezen államok közül Anglia már 
folyósított négymillió font előleget. A hátralevő 
részt Magyarországon belföldi kölcsön jegyzése 
utján teremtik elő és ezt a jegyzést a bankok és 
a gyáripar már garantálták. 

A takarékpénztárak és a bankok egyesületénél, 
továbbá a Gyáriparosok Országos Szövetségénél 
kijelentették, hogy a belföldön kibocsátandó kölcsön 

részben már is jegyzettnek tekinthető. A kölcsön 
feltételeire vonatkozólag most folynak a végleges 
megbeszélések. 

A népszövetségi kölcsön elhelyezéséről és annak 
a módozatairól Korányi Frigyes báró pénzügy-
miniszter kedden a parlamentben az indemnitás 
vitája során mondandó beszédében részletesen 
tájékoztatja az országot. • 

A győri vá l a sz t á s . • 
Győrből jelentik: Ma reggel nyolc órakor meg-

kezdődött Malasits Géza- és Bernolák Nándor kö-
zött a pótválasztás. A pótválasztás a legteljesebb 
rendben folyik. Itteni körökben ugy vélik, hogy 
ugy a szociáldemokrata párt, mint a keresztény-
szocialista párt jelöltje körülbelül egyenlő szava-
zatot fog kapni s a választás eredménye igen mi-
nimális, 20—40 szavazaton fog eldőlni. Holnap 
este nyolc órára tűzték ki a zárórát, az urnákat 
kilenc órakor lepecsételik és még az éj folyamán 
összeszámítják a városházán a szavazatokat, ered-
ményhirdetés szerdán reggel lesz. 

A szegedi negyedik B-lista. 
Szeged,\ junius 30. (Saját tudósítónktól.) Né-

hány nap óta a szegedi államhivátalotban bi-
zonyos nyugtalanság volt érezhető a közeledő 
B lista megérkezése iránt. Latolgatták az esélye-
ket az egyes tisztviselők és mondhatni, napo-
kig a hivatalokban — az aranyparitáios fize-
tőt i tervezeten kívül — nem is volt más be-
szélgetési téms, mint a legújabb B-lista. Ta-
lálgatták, hogy most a negyedik B-listánál is 
azok a nem mindig igazságos szempontok 
lesznek- e irányadók, amelyek eddig is vezérel-
téit a B- listákat összeállító hatóságokat. Sokan 
már uj állást is kerestek, nehogy néhány nap 
múlva gyermekeiknek már kenyeret sem tud-
janak adni. 

A B-listák jegyzékei junius utolsó napjaiban 
érkeztek le az összes állami hivatalok veze-
tő hez, akik junius utolsó napjáig a legnagyobb 
titoktartással kezelték a listákat és az el-
bocsátó, Iét8zámapasztá8i leveleket csak 30-án 
délben kézbesítették ki az egyes alkalmazot-
taknak. Hétfőn délben már mindenki tisztában 
volt, hogy megy-e, vagy marad. Délben már 
azt is tisztán lehetett látni, hogy a negyedik 
B-lista elkészítésénél a hatóságok legteljesebb 
mértékben honorálták a méltányosság elvét. 
Azok«t küldték el az állam szolgálatából, akik 
már betöltötték úgyis szolgálati idejüket, vagy 
akik már régen, betegségük miatt nem teljesit-
helnek szolgálatot. Természetesen azokat is 
elbocsátották, akik régóta hanyagul, vagy egy-
általán nem végezték el kötelességüket. Ez al-
kalommai a negyedik B- listát általánosságban 
nem használták fel a retorzió, a politikai mo 
mentumoknak vak eszközéül. 

A Szeged munkatársa az egyes szegedi állam-
hivatalok létszámcsökkentéséről a következő 
részleteket jelentheti: 

A pénzügyigazgatóságnál a legutóbbi lét-
számcsökkentési aktusnál novemberben hat em-
bert küldöttek el, most egyetlen tisztviselőnek 
vagy alkalmazottnak sem kézbesítettek felmondó 
levelet, mivel a nagy munkát végző hivatalnak 
amúgy sincs elegendő tisztviselője. Mindössze 
az történt, hogy nem töltik be az üresedésben 
levő állásokat, A pénzügyigazgatóságnak meg-
állapított létszáma negyven tisztviselő, ezzel 
szemben ma csak harmincöttel rindelkezik. 

A számvevőségnél csupán három ide beosz-
tott tanítónőnek mondtak föl, míg a tényleges 
állományból senkit sem bocsátottak el, mert a 
létszám itt sem teljes 

Az állampénztár 32 tisztviselője közül egyet 
sem helyeztek B-listára a negyedik alkalommal, 
mert a munkához 32 ember is kevés. Novem-
berben egyébként négy embett küldtek el. 

A törvényszéken két olyan tisztviselőnek kéz-
besítették ki az elbocsátólevelet, akik amúgy 
«kér ték nyugdíjaztatásukat, mivel 35 éves 
82o 'gálati idejüket teljesen betöltötték, 
t n t t a i J á r i s b i t f c á g tisztviselői közül elbocsá-
bn £ c e g y telekkönywezetőt, egy joggyakorno-
cpn!cinpwgv i d e iglenes dijnokot. A birói karból 

1 T n J e i ? m o n d tak föl. 
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 p i S í Í l e , ^ y « W érintette elsősor-
bCí "JHFŐfi JU,a' mivel a tervezett husz 
százalékon íelül bocsdtottak el olyan rendőrö-
ket, akiknek még nyugdiji0g0sultsága nincs. 
Remélhető azonban, hogy ezt a hibát ki fogják 

korrigálni, mivel a város rendjének biztosítására 
szükség van megfelelő számú rendőrlegénységre. 
Értesülésünk szerint az egész szegedi rendőr-
kerületben is csak néhány tiszt került a B-listára. 

Az ügyészségen ugyancsak néhány tisztviselő 
kapta meg a felmondó levelét, az ügyészi lét-
szám változatlan maradt. 

A vasúti üzletvezetőségen illetékes helyen a 
létszámapasztásról a következőket mondották: 

— Azokat az általános elvekei, amelyeket a 
negyedik B-listánál fölfektettek, a vasútnál nem 
lehetett teljesen érvényesíteni, mivel a vasúti 
üzembiztonság megkiván egy bizonyos számú 
létszámot. Enélkül a forgalmat pontosan lebo-
nyolítani lehetetlenség és ezért a létszámcsök-
kentést a minimumra kellett redukálni az üzlet-
vezetőcégnél. A B lista elkészítésénél szem előtt 
tartották azt az elvet, hogy ctak olyan tisztvi-
selőket bocsássanak el, akik vagy maguk kérik 
ezt, vagy pedig betegségüknél fogva nem tud-
nak teljes munkát végezni. A B-listások közül 
a legtöbben nem végkielégítést, hanem nyug-
dijat igényelnek. 

— A B-listások neveit azért nem hozzuk 
nyilvánosságra, mert a B lista még ma Is bi-
zonyos megbélyegzést jelent a világ szemében, 
holott ma már csupán tényleges létszámreduk-
ciót kell keresztülvinni. Értesülésünk szerint az 
Üv. területéről mintegy 150 tisztviselőt bocsá-
tanak el. 

A leszámolóhivatalnál aránylag a legnagyobb 
a B listás tisztviselők száma. Kétszáznegyven 
tisztviselő 17 százalékának, negyvenhárom em-
bernek mondottak fel julius elsejével. A B-lista 
elkészítésénél csupán a tisztviselők teljesítőké-
pességét vették irányadóul és me'lőtték a poli-
tikai és felekezeti momentumokat. Elbocsátottak 
többet a leszámoló saját tisztviselői közül, aki-
ket átvett az államvasút és mindjárt nyugdíja-
zott, elbocsátottak Máv. fői iszt visel őket, tiszt-
viselőket, kezelőnőket és segédtiszteket, általá-
ban az öregebb tisztviselők közül. 

A városnál moBt nem készítettek u jabb B listát, 
azonban értesülésünk szerint a közeljövőben ott 
is meg fog történni a létszámredukció. 

A B-listás alkalmazottak julius elsején már 
nem is dolgoznak, december 31-ig teljes fize-
tésüket kapják, január elsejétől pedig vagy folyó-
sítsák a végkielégítést, vagy pedig a nyugdijat. 
Meg kell itt állapítani még egyszer, hogy a 
negyedik B-listát seholsem használták föl a 
személyes retorziók eszközéül 

— Hor thy Miklós k o r m á n y z ó f e l e sége a 
MANSz debrecen i gyűlésén. A Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetségének debreceni csoportja 
közgyűlést tartott. A gyűlésnek jelentőséget adott, 
hogy résztvett rajta Horthy Miklósné, a kormányzó 
felesége, Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter 
és neje s az egyesület központi vezetősége. A 
kormányzó feleségét, aki egész napot töltött Deb-
recenben, meleg ünneplésben részesítették. 

— A Jugoszlávián átutazóknak a szerb 
hatóságok adják 

a vízumot. A budapest—fiumei 
vonalon Gyékényesen át az SHS vízumot ezután 
10 dinárért fogják adni. Ezen vízumot mindenki 
megkaphatja Kapranicán, aki a jugoszláv király-
ságon keresztül akar utazni, így tehát a vizűmért 
nem kell Magyarországhoz folyamodni. Magyar-
országon csupán azon vízumokat állítják ki, 
amelyek egyenesen az SHS királyságba szólnak. 
Ilyen átutazási vízumot í jövőben az átutazóknak 
a szerb hatóságok fogjá'í adni 10 dinárért 
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11II /I Kedd. Róm. kat. is protestáns Jézus si. 
WWW/Mm aör. kat. Kozma is D Nap kel 4 óra 

7 perckor, nyugszik 8 órakor. 
A meteorologial intézet idöprognózisa: Meleg, na-

gyobbára záraz, zivatarra hajló idö válható. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig, d. n. zárva. 

Muzeum nyitva d. e. lo—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

— A „Szeged" ára . A .Szeged" előfizetési 
árát julius 1-től kezdve kénytelen volt a kiadó-
hivatal havi 40.000, példányonkénti árát pedig 
1800 koronára felemelni. Ez valamivel több 
mint 14, az egyes példányoknál pedig 20 szá-
zalékos áremelkedésnek felel meg, holott 
például a nyomdai munkások bérét junius 
folyamán 186 százalékkal kellett megjavítani 
és több ennél valamivel az a javitás is, amelyre 
már most vagyunk kötelezve juliusra. Bőségesen 
ismeretesek azok az egyéb körülmények is, 
amelyek az eddigi áremelésekre kényszeritettek 
bennünket s amelyek a komoly céloktól hevitett 
lapkiadóvállalatoknál, sajnos, változatlanul fenn-
álianak. A mi helyzetünket és küzdelmeinket 
fokozza az a szivesen vállalt gond, hogy nem 
hogy lemondani nem tudunk az eddig elért 
nivóról, hanem azt még emelni akarjuk, hogy 
nemcsak kormánytól, hanem magánosoktól és 
testületektől is teljesen független lapot akarunk 
csinálni, amely minden körülmények között 
megőrzi a véleménynyilvánítás szabadságát, 
hogy teljes szellemi fegyvertárral akarunk indulni 
a közeljövő közéleti küzdelmeibe, ameiyek 
hivatva lesznek a városi képviselőtestület ujjá-
aíkotása révén hosszú évekre biztosítani a 
demokrácia és liberálizmus vezető szerepét és 
fölényét. Nem szivesen és csak végső szükség 
esetén folyamodunk az áremeléshez, bízva 
abban, hogy minden egyes olvasónk szivesen 
adja meg azt a nagyon csekély áctöbbletet, 
amelyet kérünk tőle. Lássa ebben biztositékát 
politikai és zsurnalisztikái hozzáférhetetlen-
ségünknek. A mi tiszta ujságcsinálási mód-
szerünk mellett a még mindig növekedő kiadá-
sok födözésére nincs más ut, mint a közönség 
megértéséhez apellálni és tőlük, előfizetőktől, 
meg egyes példányok vásárlóitól kérni az elő-
állítási költségek többletének legalább egy részét. 
Kizárólag ezzel biztosithatjuk, közöüég és mi, 
hogy a „Szeged" képes legyen tántoríthatatlanul 
megmaradni az eddigi nivó és teljes független-
sége magaslatán. 

— Körmenet a Szentséges Szív tiszteletére. 
Impozáns keretek között folyt le vasárnap délután 
a Szentséges Sziv tiszteletére rendezett körmenet. 
A katolikus hivők százai vettek részt benne. A 
körmenet a rókusi templomban tartott könyörgéssel 
végződött. s 

— Felszentelték a felsővárosi harangot . 
Fényes egyházi ünnepség keretében szentelte 
fel vasárnap dr. Ölattfelder Oyula megyés-
püspök a felsővárosi templom uj, hatalmas, 
mély búgásu harangját. Az ünnepi misét a 
püspök celebrálta. Délután népünnepély volt, 
amelyen szintén megjelent a püspök, a főispán 
és a polgármester. 

— Alsót* nya ünnepe. Alsótanya néps va-
sárnap tartotta meg szokásos László-napi bú-
csúját, amelynek keretében a Faluszövetség ér-
tékes néprajzi kiállítást rendezett és a Oárdonyi 
Irodalmi Társaság hmgulatos ünnepélyt tartott. 
Az egyházi ünnepély után nyitották meg a ki-
állítást, amely szép tanúbizonysága volt a tanya-
világ kulturális fejlődésének. A Gárdonyi-Tár-
saság ünnepélye este kezdődött a nagyvendéglő-

ai x zsúfolásig megtelt nagyvendéglőben a 
szétszórt tanyai iskolákból összekerült tanítóság 
tökéletes precizitással énekszámokat adott elő, 
Móra István, a jeles költő saját verseiből olva-
sott fel. Simon Lajos, az irodalmi társaság el-
nöke a Gárdonyi kuliuszát szolgáló egyesület 
szép céljairól be izélt. Szécsy György igazgató 
mondott még beszédet a tanítóság hivatásáról, 
majd Ftnta Lajos szavalt verseiből. Az ének és 
zeneszámok után a Himnusszal fejezték be a 
szép irodalmi ünnepélyt. 

— Uj ügyvéd. Dr. Balassa Jenő. az elhunyt dr. 
Balassa Ármin legfiatalabb fia, hétfőn az Ügyvédi vita. 
gát sikeresen letette Budapesten. 


