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A francia, spanyol és angol szocialisták 
a marokkói háború folytatása ellen. 

Párls, julius 30. A franciaországi, 
spanyol és az angliai tzocUlis'a pártok 
képviseőí tegnap Párisban bizalmas 
Qtéat tartottak, amelyen íregbenéliék a 
marokkói eseményeket. Franc;aországot 
a tö'obi közölt Blam képviseő képvi-
selte. N'pirerdi javaslatot fogadlak el, 
amelyben felszólítják az érdekelt kor-
mányokat , lépjenek halcdiktulanuldöntő 
akcióba, hagy a mnrokkói béke helyre-
álljon. Kivetették, hegy tegyék közié a 
francla-spanyel békefeltételeket, amelyek-
ről Abd el Krímet tudósítsák. A béke 
megkötésének biztoaitására a legalkal-
masabb mid, ha az Abd el Krímmel 
folytatandó tárgyalásokat a nemzetközi 
egyezmény ellenőrzése alá veszik. 

K ö v e t e l t é k a h a t á r o k meg te l e lő ki-
igazítását, hogy a lift-területek é l e lme-

zését és gazdasági szervezését meg 
könnyitaék. Ezenkívül követeilék a ka-
iénál müveleuk azennall abbanhagyását 
és a béketárgyalások megkezdését. 

Kívánták, hogy a békeszcrzötlésben 
mulaikozó vliás kéréseket terjesszék a 
Népszövetség elé, »melybe a békeszer 
zOdés aláírása u án a ritt-államok is 
beléphetnek. 

A napirendi jsv«siat végöl köve'elte 
a Népszövetség haladékta'an közbelé-
pését, hogy a nemzetközi megá lapodá-
soknak érvényt szerezzenek. Ilt első-
sorban halidéktalan tevékenységet in 
ditsanak a jegyverkereskedés ellen hozett 
határozat végrehajtására, a mérges gá-
zok használatának betiltására, valamint 
a foglyok és setesültek iránti birdtsi-
gosabb eljárásra. 

Tárgyalás a köztisztviselői fizetésemelésről 
és státus-rendezésrő1. 

Budapest, julius 30. A stánsrende-
zésre vonatkozó tárgyalások ma kez-
dődtek meg a pénzügyminisztériumban 
Bud János pénzügyminiszter e nöklete 
mel e.t. Resztvettek ezen a minisztériu-
mok összes osztályainak vezetői, vala-
mi, t több ninisz er és a magyar állam-
vasutak kiküldöttei íp. A tanácskozás 
cél.'a ¡-nnak megállap láss, hogy milyen 

módon utaltassák ki a köztisztviselők 
és a magyar (llamvesutak személyze 
lének a 15 százalékos illetményemelés 
és hogyan történjék meg egyúttal a 
slá usrendezís is. A tárgyalások, bár 
azokon súlyos és szá < os probléma 
kerol megvitatásra, augusz us első fe-
lében b fejeződnek. 

Augusztus e l se jén megindulhatnak 
a közmunkák. 

Budcpest, julius 30. A közmunká-
latok megindítása ügyében csütörtökön 
délelöl Vázsenyi Vilmos és Peldl 
Gyula képvise ők keresték fel Vass 
József helyettes miniszterelnököt és 
vele hosszasan tárgy dtak a közműn 
kák meginditá ának kérdésében. A mi-
niszlerelnfkhelyettes megadta a kép-
viselőknek a szükséges felvilágosításo-
kat abban a tekin elben, hogy a kor-
mány mikor óhajtja a közmunkákat az 
egész vonalon elre delni. Kijelentette 
a minisztere nokhelyettts, hogy a be-

ruházást program felülvizsgálata most 
van folyamatban. Smlth Jeremiás fő-
biztos előtt fekszenek az összes tervek, 
amelyek a különbözö közmunkák és 
beruházások kivitelére vonatkoznak. A 
főbiztos, aki igen behatóan foglalkozik 
a (ervekkel, két három napon belül el-
végzi a felüivizsgálsiokat és ebben a 
kérdésben rövidesen olyan stautumok 
állnak elö, hogy a kormány augusztus 
első napjaiban elrerdelheti az egész 
vonalon a munkálatok felvételét. 

Miért nem vehet fel a v á r o s 
kedvezőbb külföldi kölcsönt 7 

A várói ok külföldi kölcsöne most már 
— bír szerint — rövidesen szétosztásrs 
kerül és hs igaz, n váios már a jövő 
hónapban mrgkezdheli a tanyai vasúi 
épitéséi is, ha valami ujabb defektus 
nem jön kőibe. A körgyülésnek azt a 
határozatát, amelyben kimondotta a kis-
vasul felépítését, tz alsóanya gazdik 
— mint ismeretes — megfelebbezték a 
kormányhoz és a kormány mindezid<ig 
nem bozia meg, illetve nem közölte a 
várossal döntőét. Abbén az esetben, 
ha a kotmány helyt adna a gazdák 
felebbezésénck és nem engedélyezné a 
vasúti hozzájárulások saedésé*, a város-
nak ismét le kel ene mondania a har-
minc é»es terv n egvalósitásáró', meit 
as építési költségek egyrésze így fede-
zetlenül maradna. 

A városok kOlföldi kölcsönínek as 
Ogye hihetetlen gyorsan került telő alá. 
A lörvenyöatósági bizottságoknak egé-
szen kuna terminuson belül kellett nyi-
latkozniuk, hogy reflektálnak-e a köl-
csönre, vagy aem éa el kellelt határoz-
niuk azt is, hogy a kö'csön felvétele 
esetén miiyen célia kívánják azt fel-
basznám'. A legtöbb város igennel vá-
laszait, voll azonbsn néhány, köztük 
Kecskemét, amely nem fogadta cl as 
ajántitot éa kimondta, hogy a kölcsönre, 
amelyeknek fellételeit lulaulyosaknak 
találtak, nem ref ektál. Kecskemét város 
rendkívüli közgyűlésének határozatát 
vias.atü dte a kormány azzal, hogy a 
közgyűlés fontolja meg még egyszer a 
kérdést és hozzon uj határozatot, azon-
ban a kecskeméti városatyák a máso-
dik rendkívüli közgyűlésen is kitartot-
tak eredeti álláspontjuk mellett és ellő 
határozatukat továbbra is fenntartották, 
»mi — bír szerint — erősen megren-
dítette a kecskeméti főispán pozícióját. 
K e k e m é t város közgyűlésének ugysnis 
• s az álláspontja, hogy a kormány köl-
csonakeója ól lOfigelenűl hatvanezer 
ka asziráus holdnyi löldbirtokára lénye-
gesen nagyobb és lényegesen kedve-

zőbb kölcsönt szerezhet kü földön, hi-
szen nemrégei kapta meg sz amerikai 
Morgan-bankház ajánlatát, amelynek 
feltételei hasonlíthatatlanul kedvezőbbek 
a kormány kölcsönakcló/ánál. 

Lehet, hogy Kecskemét jól fog járni 
ku ucos temperamentumával és azok a 
vátosok, amelyek kissé elhamarkodva 
beleugrottak a kormánykölctönbe, iri-
gyelni fog|ák Ktcskemét városát. Sze-
geden a közgyükét csaknem egyhangú-
lag határozta el a felajánlott kOlföldi 
kölcsön felrételét, pedig a polgármes-
ter íróasztalának mappájában hetek óta 
hever egy olyan dolldrkölcsön-ajdnlai, 
amelynek feltételei sokkal előeyösebbek. 

— i g n , bogy ez a kölcsöi kedve-
zőbb lenne a városok kötvénykPlcsS-
nénél — mondotta érdeklődésűnkre a 
polgármester —, azonban nigyon bi-
zonytalan, hogy felhasznáihainánk-e ezt 
a kedvező ajánlatot. A dolog ugyanis 
uzy áll, hogy — a pénzügyminiszter 
kijelentéie sserint — a városok csakis 
a kormány által lebonyolított kötvény-
kölcsön akcióban vehetnek részt, egyéni 
akcióról szó sem lehet, mert a törvény-
hozás nem ad engedélyt egyes városok-
nak arra, hogy külön várest kötvények 
kibocsájtásátal szerezzenek pénzt a kül-
földi piacon. Eiért nem hiszem, hogy 
Debrecen megkaphatja, vagy mrghap-
halta azt a hatvanötmilliárdos kölcsön', 
amelyről a lapok Írnak és nem hiszem 
azt aem, hogy Kecskemét, miután le-
mondott a magyar városok kötvény-
kölcsönéiől, külön kölctönakcióját le-
bonyolíthass». Hiába van hatvanezer 
kataastrális holdja, arra a jelenlegi viszo-
nyok között, amikora föklbirtokiendesö 
törvény még nincs végrehaj.va, terhel 
nem vehet fel. 

ben a polgármester álláspontja felel 
meg a lényleges belyze nek, ebből pe-
dig az köveikesik, bogy a városok nem 
Igen boldogulhatnak ugy, ahogyan sze-
retnének és ha választhatnának is a , 

kedvező éi kedvezőbb ¡kölcsönajánlal 
kötött, a kedvezőbbet nem válasz'hit-

jtk. Ami bizony kedvezőtlen követkei 
menyekkel is jtrhit a városokralnézve 

A kommün alatt elitéltek ügyeit felülvizsgálják 
és az internálásra Ítélteket szabadonbocsátják. 

Budapest, julius 30. Az utóbbi na-
pokban olyan hirek terjedek el, külö-
nöaen a szociáldemokrata párt körében, 
hogy az igazságügyi kormány eltökélte 
magát a kommunista ügyek teljes likvi-
dálására és arra, bogy a magyarországi 
letartóztatási intézetekben a kommün 
alatl e követett bűncselekményekért el-
itélt foglyok valamennyien szabadlábra 
kerülnek. Eszel k pcsolatban as általá-
noa amnesztiára vonatkozó hirek is ke-
rültek forgsiomb». Egy hírlapíró e hí-

rekre vonatkozólag az igazaágügyi kor-
mányhoz fordult, ahol a legilletékesebb 
tényezőktől a kővetkező felvilágosításo-
kat kapta: --«SS 

— Az igazságagyi kermánynsk el-
tökélt szándéka, hogy oz összes kom-
mün alatt elitéltek ügyének revízióját 
ez év karácsonyáig feltétlenül be fogja 
fejezni. Karácsony uiánrs már cssk 
azok maradnsk letartóztatásban, akik-
nek szabadonbocsátáta a kegyelmi el-
járás alapján sem foganatosítható. 

Energikus rendszabályok 
a Szegeden házaló posztóügynökök eHen. 

Az . a n g o l é s o la sz" ü g y n ö k ö k e t a z o n n a l e lőál l í t ják a r e n d ő r s é g r e . 
Nem egyezer számolt be már a Dil-

magyarerszág orról, hogy egyre gyakrab-
ban és különösen vásárok alkalmával 
nagyobb csoportokban ¡önnek Szegedre 
a legkülönbözőbb ügynökök. Angol és 
olasz ügynököknek adják ki magukat 
és ,eredeti angol és olasz szövetekkel" 
házalják vígig a várost. Eöször fan-
tasztikus árakat kérnek ez .eredeti és 
valódi" angol szövetekért és az alku 
során ötven százalékot is leengednek 
az árból. És amikor az .eredeti éi 
valódi" angol szövetekből ruhák ké-
szüllek, akkor derült ki, hogy a remek 
szövetek nem hogy eredetiek, hanem 
nagyon is gyatrák. Sokszor az is meg-
történ*, h gy az ügynökök nyilt üzlet-
lel bíró kereskedőket is fölkeresek és 
azoknak is akartak olcsón eladni „ere-
deti angol szöveteket". 

A szegedi kereskedők ekkor azonnal 
felszólaltak ez ellen a Kereskedők Szö-
vetségében, majd intervencióra kérték 

fel a kamarát. A kamara eljárására az-
után legutóbb, amikor isméi csoportok-
ban jöttek az ügynökök, az Iparható-
ság elé kerültek, amely házalásért 
egyenkint félmillió korondra büntette 
őket. Az Ítélet után azonban kilátásba 
he'yezte, hogy ismételi esetekben a 
bün'etés sokkal szigorúbb lesz, nem 
csak milliókra rugó pénzbüntetés, ha-
nem esetleg feltűnő esetekben elzá-
rás is. 

A Délmagyarország munkatársa most 
arról értesül, hogy az iparhatóság vég-
zése után a rendőrsig Intézkedést tett, 
hogy amint föltűnnek Ismét cz .olasz 
és angol" árasok, azonnal állítsák elő 
őket a rendőrségre, ehol szennai lefoly-
talják e'lenük a kihágás! eljárást. Csak 
igy, szigorú intézkedésekkel lehet elérni 
azt, hogy a házaló ügynökök ne veszé-
lyeztessék a súlyos rezsivel és adóval 
do gozó legális kereskedelmet. 
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Húszan akarnak Szegedről Amerikába 
kivándorolni férjeikhez —, a belügyminiszter 

eddig csak egy útlevelet engedélyezett. 
Enyhítik a kivándorlási kvótát ? 

A szomorú magyar viszonyok re-
ménytelenségéi és szomorút ágát biro-
nyitja még mindig az a lény, hogy az 
amerikai kivándorlás nen bogy nem 
szűnik me?, hanem fokozott vággyal 
él igen sok nyomorgó családnál. Sze-
geden is igen nagy tömegeket érint 
még mindig as amerikai kivándorlás 
és kűlöaöten most, amikor a nyári hó-
napokban szokták kiadni évenként a 
csekély számú amerikai útlevelet. 

A szegedi állsmrendörség u'levél-
hivatala a legutóbbi betűgyniniszteii 
rendelet alap|án szeptember 30-lg csak 
azoknak a kivándorolni szándékozók út-
leveleivel foglalkozik, akiknek vagy fér-
jük von kínt Amerikában, vagy olyan 15 
éven aluli keresetképleien gyermekek 
attevél ügyével, akiknek szüleik már 
régebben kiat vannak Amerikában. 
Szeptember vége után kerül aor azokra, 
akik a kvótán belül akarnak .kiván-
dorolni. 

A kvóta aierint Magyarországból 
ebben az évben 473-an mehetnek ki 
Amerikába. Esek közül azonban csak 
340 nek szabad magyar születésűnek 
lenni, öiven százalékig azonban 
itt azoknak a kérelmét kell honorálni, 
akik közeli vérrokonhoz mennének ki, 
igy tehát a valóságos kvóta, ami a ki-
vánáorióknak marad, mindössze 170. 
Ezek közöli természetesen azok ksp-
nak elősiör útlevelet, akiknek a leg-
méltdnyosabb ét legindokoltabb a ké-
relmük, illetve a legrégebben kértek 
ulevelet 

Azok, skik szüleikhöz, vagy férjeikMs 
akarnak kimenni, Szegeden eddig hú-
szan kértek útlevelei és etek közül a 
rendőrség csupán négyet talált alapo* 
u n megindokoltnak és igy cssk ennek 
a négynek ügyében dönt a belügy-
miniszter, ahová Kiterjesztették a négy 
kérelmet végleges döntés miatt. A dön-
tés a mostani napokban történik meg, 
a belügyminisztérium Szegedről eddig 
csupán egynek adott útlevelet, aki min-
den bizonnyal megkapja a vízumot is. 

Előre nem lehet megállapítani, hogy 
hányan lesznek azok, akik a rendes 

kvóta alapján akarnak kivándorolni és 
akik ügyében ctak szeptember 30 ika 
u'án dönt a rendőrség. A Dilmagyur-
orszdg mnnkatária megbízható helyről 
azt az infoimációt kapta, hogy ebben 
az évben az előlrányioit kvóta kl fog 
bővülni, illetőleg többen mehetnek ki 
Anerikábi, mivel a hírek szerint az 
amerikai berándorláii hivatal eddig 
még meg nem határozott arányban 
enyhiteni fogja a bevándorláat. Erről 
azonban még nen kapott értesítési a 
sregedi rendőrség. 

Megszavazták 
az uj osztrák alkotmányt. 

Bics, julius 30. A parlament, mielőtt 
megkezdi nyári szüne'ét, befejezte a 
nagy alketmányvitát. Az 1920 óla füg-
gőben lévő uj alkotmánytorvényt teg-
nap végérvényesen megszavazták, a szö-
vetséges állam és a tartományok kö-
zötli vi ás pontokat tiiztázlák. 

A vita során a nagynémet Clessin 
kijelentette, hogy pár ja az uj alkot-
mányt nem t írtja a legu'olsónak, mert 
a legutolsó és végérvényes alkotmány 
az lesz, amely Ausztriái a német biro-
dalom uj tagjának mondja kl s igy az 
osztrák-németek sorsát elválaszthatat-
lanul összefűzi a birodalom sorsával. 

Az uj alkotmányiörvényt egyetlen pa-
ragrafus kivételével egyhangúlag, tehát 
az ellenzék hozzájáralásával fogadiák 
el. A csak szavazattöbbséggel elfoga-
dott szakasz arra vonatkozik, hogy a 
tartományi és községi hivatalnok fize-
tése 1927 márciui 31-éig nem javít-
ható, ha egyidejűleg a szövetséges ál-
lam nem tud alkalmazottai helyzetén 
könnyiten1. 

Ifjúsági könyvek 
g a z d a g v á l a s z t é k a a 

Délmagyarország 
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