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A pengőhoz szükséges pap N
i d i ó s g y ő r i p a p í r g y á r készítik
(Budapesti tudósítónk ielejonjelentése.) Diósgyőrből jelentik: Szombaton délelőtt megjelent
a diósgyőri papírgyárban a Nemzeti Banknak
egy magasrangu tisztviselője és a sant-pölteni
Woit gyár egyik mérnöke, akik ellenőrizni
jöttek azokat a munkálatokat, amelyek azzal
kapcsolatban indultak meg, bogy a diósgyőri
papírgyár fogja gyártani a pengőhöz szükséges papirt. A gyárban levő régi gépeket leszerelték már, több u] gépet állítottak fel, ame-

lyek között több olyan is van, amelyeknek értéke több milliárdot jelent.
A Nemzeti Bankkal kötött szerződés értelmében a pengőhöz szükséges papírgyártásnak
március 1-én kellett volna mégindulni. Ez a
terminus most technikai akadályok miatt egy
hónappal eltolódott. A diósgyőri papírgyár csak
pengő-bankjegy papirt gyárthat és a munkálatoknak ellenőrzését a Nemzeti Banknak oda
rendelt tisztviselői és pénzügyőrök végzik.

Nagyszámú nevezések történtek a nemzetközi vivóversenyre.
A Szegedi Vívó Egyesület szombat—vasárnapi kétnapos nemzetközi tőr- és kardvivó
versenye iránt már s óriási érdeklődés mutatkozik. A versenyek mindkét nap a Tísia nagytermében lesznek Szombaton délelölt a kardelfiverseayek kezdődnek. Délután hat őrskor a
meghívásos kard döntője benyolődik le. Vasárnap délelőtt féltizenegy órakor a tőrverseny
döntője, mig délután öi órakor a kard verseny
döntöje kövekezik. A versenyen benevezett
vivók kivétel nélkül indulnak, ugy hogy a
szegedi nemze'közi vivóverseny egy fiákolimpiáddal felérő lesz.
A Szegeát Vivő Egyesület nemzetközt kardversenyének nevezései: Dr. Gombos Sándor, dr. Kovács Andor, dr. Kovács György (Tisza István Vivő
Club), dr. Doros György, dr. Páll István, dr.Schréder Gyula (Rendőrtiszti A. C), Kun Sándor, Sugár József (Spáría A. G), Peischauer Attila, Siatk
Ákos, dr. Szűcs Géza (Nemzeti Vivó Ciub), Sényi
Miklós (RoyaE Vivó és Céllövő Club), dr. Apáthi
enő, dr. Szelényi Géza (Budapesti Budai Tornaügylet), dr. Weissberger Andor, Gyéres Pál, Hajdú
Andor (Vivó és Atlétikai Club), Bogén Albert, vitéz dr. Uhiyarik Jenő (Wesseléoyí Vivő Club),
Hellei K. Iván, Vincrehidy Miklós, Mofeos Sándor,
RIck Henrik, Kepp Károly, Vass Dezső, Ruszb
Jenő, Kolozsvár* Sándor (Békéscsabai A. Club),
Gönczy Lajos (Hódmezővásárhelyi T. V. E), Báthory Gábor, Hegedűs Imre (Nagyváradi SportEgylet), Frőhlich Ferenc (Szabadkai Vívó-Egylet),
Tajthy Kálmán, Benedek Tibor (Kitartás E. A. C.).
Fehér Károly, Sebes László, Steiner Tibor, Abonyi
Pál (Zrinyi Sport-Egyesület), dr. Misley Károly,
Mlsley Sándor, Tihanyi László, Parragh BAla,
Meák Géza, Bangha Béla (Budapesti E. A. C.),
Széchy László (Műegyetemi A. F. C ), Fiala Fe-
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renc, Palányi Béla (Magyar A. C.). Dehelan, Bollntineanu (Vicsoria V. E).
A Szegedi Vivó Egyesület meghívásos kardversenyének nevezései: Barcza Józsel. Bertalan
Béla. dr. Fejér. Albert, Péntek Lajos (Kecskeméti
A. C), Síark Ákos, dr. Szűcs Géza (Nemzeti V.
C), Gönczy Lajos, Szilágyi László (Hódmezővásárhelyi T. V. E.), dr. Doros György, dr. Pál
István, dr. Schréder Gyula (Rendőrtiszti A. C),
Kun Sándor, Sugár József, dr. Barta Béla (Spárta
A. C), Till József (Szegedi T. E), Lili Erich, dr.
Torkos Béla, Udcska Endre (Gyulai A. C), dr.
Weissberger Andor, Gyéres Pál, Hajdú Andor
(Vívó A. C.), EaiesáoxLLáazIŐ, vitéz Kovács Kálmán (Wes3déeyl V. C), Ricfc Henrik. Kepp Károly,
Vass Dezső, Ruszjenő, Vinczehidy Miklós, Koíozsváry Sándor (Békéscsabai A. K), Klozik István
(Makói A. C), Báthory Gábor, Hee.edös Imre
(Nagyváradi S. E.), Frőhlich Ferenc, Franki Gyula
(Szabadkai V. E), Benedek Tibor, Tajihy Kálmán,
Imre Gyula, Wolt István, dr. Cmta Kálmán (Ki
tartás E. A. C), Síebler Ernő (Zombori S. E.),
Dehelan, Bolindneanu (Victoria V. E.) Kolozsvár.
A Szegedi Vivó Egyesület nemzetközi vivóversenyének nevezései tőrben: Dr.Misley Károly, Meák
Gáza (Budapesti E. A. C), Tajthy Kálmán (Kitár
tás E. A. G), Báthory Gábor (Nagyváradi S. E),
Heller K. Iván, Vinczehidy Miklós, Mokos Sándor
(Békéscsabai A. K), Bőgen Albert (Wesselényi V.
C), Hsjdu Andor (Vivő és A. C.),dr. Apáthi Jenő,
dr. Síelényi Géza, Dunay András (B, B. T. E.),
Hudovernig László, Hehs László (M. A. C.), Steb
ler Ernő (Zombori S. E ), Vondörfer Hans (Renaur
Jacht Club).
A nevezések között van még a Szegedi
Vivó Egyltt 16 benevezett vivója is, akik
eminens eséllyel indulnak a nagy tornán.

A Délmagyarország Szegeden és környékén
az egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és
ereje a független polgárok és munkások támogatása.

A jóixlés és a közerkölcs a strandtrikók körül.
A tanács u] javaslatot fogadott sl a fürdői öltözékről.
Annak idején részletesen beszámolt a Dilmagyarország arról az érdeket beadványról,
amelyet a Siegedt Parlfürdő Részvénytársaság
intézett a város tanácsához a fürdőszabályrendelet módosítása, helyeiebben modernizálása
érdekében. Ennek s beadványnak at előzményei ismeretesek. A városi szabályrendelet
ugyanis meglehetősen szigora keretek közé sioritotta a tiszai fürdőzést. Szigorúan előírta, hogy
ki, milyen fürdőruhában lubickolhat a Tisza
folyó bfliitő hullámai között é« élvezheti a
nefrcagarfik erősítő út gyágyiló hatását, A
forsrift saerint olyan fürdőruha használandó
azokon a helyeken, ahol a férfi«k és a nők
közösen fürdenek, amely a lábszárakat legalább
térdig, a fellő teltet egészen, sőt a nyakat és
a karokat is iltakarja. A rendőrség tavaly a
lehető legnagyobb szigorúsággal hajtolta végre
est a szabályrendeletet Szinte napról-napra
megismétlődtek az ujszegedi partokon a végrehajtás során támadó néha zajos, de mindig
kellemetlen ]el«netek, amelyeknek rendszerint
folytatása is volt a rendőrbirótág előtt.
A rendőrség szigorú eljárása nagyon sok
embert elriasxtoit a strsndokrél, pedig ma már
vitán felül áil ai, hogy a sxabsd levegőnél, a
nap-, homok- és vizhrdőnél egészségesebb kura
nem igen akad és mivel ehhes a kúrához Siegednsk minden keliéke megsan, sokan már
arról ábrándoztak, hogy a táros rüfideieti nagyforgalmú fürdővárossá Itj'fidi*.
A strandfürdő igazgatód a terjedelmes beadványában részletesen kitejtette, hogy a sza-
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deletbe. A kérdéses mondat ugyanis értelme
zésre szorul. Az értelmezés pedig a végrehajtó
rendőrség hatáskörébe tartozik. A rendőrség
r.izonV a multak tapasztalatai szerint, lehet
hogy ugy értelmezi, hogy minden fürdőruha
sérti a közerkölcsöt és a jöizlést, amely bokáig
és állig nem takarja el a bflnös emberi testet.
Mert hát nagyon különböznek a felfogások a
közerkölcsről és a jóizlésről.
A kél szé'söség között, hogy öltözék nélkül
füröd enek együtt férfiak és nök, mint ruhátlan
vadaknál, vagy, hogy télies, teljes kosztümben
menjenek a fürdőbe, van helyes középút is,
még pedig az, amely a világ minden fürdőjében használatos. Mivel azonban föltesszük,
hogy a szegedi rendőrség a ké déses fogalmakat nem fogja ilyen modern szellemben értelmezni szükségesnek tartanánk az uj szabályrendeleti paragrafus határozottabb megfogalmazását.

Kamarakerületi kereskedelmi
értekezletet tartottak Orosházán.
Az Oro*háú Kereskedelmi Kör kezdeményezésére 21-én kamarakerűie'i kereskedelmi értekezlet volt, m lyen a szegedi kereskedelmi és
iparkamara elnöksége, < Wimmer Fdlöp elnökkel
az élén, szintén megjeleni. Az értekezlet cé»ji
a kereskede m»*t érintő aktuális kérdések megvitatása volt. Wigner Géza, az Orosházi Kereskedelmi Kör elnöke, megnyitójában vázolta az
értekezlet c'ljail, üdvöuUte a megjelent vendégki ü'dötte<et, majd az elnökiéit Wimmer kamarai elnöknek adta át.
Wimmer Fülöp a* elnöklés átvétele után
rámuiaott a kereskedelem legfcn'osabb kérdéseire, majd indítványára elhatározta az értekezlet, hogy tekintettel a kereskedelem és ipsr
súlyos helyzetére felterjesztéssel fordul a kormányhoz, hogy aratás utánig az adóbehajtások
felfüggesztessenek.
Dr. Landesberg Jenő kamarai fitklr statisztikai
adatukkal alátámasztva tárta fel a kereskedelem
és ipar súlyos helyzetét és jelölt* meg a kibontakozás lehe ő u jnt. Körmendy Mátyás, a
kamara ipán osztályának elnöke, kemény szavxfck 1 b rálta az Iparosok Országos Központi
Szövetkezetének működését és bejelen ette az
ez ellen indítandó akcióját.
Pollák Mór, az Orosházi Kereskedelmi Kör
társelnöke, határozati javaslatot terjesztett elő
a felállít ni tervezet anyagbeszerzési központ
elten. Dr. Kertész Béla, a Szegedi Kereskedők
Szőve ségének ügyésze, az aktuális adóügyeket
smerteite, maid dr. Tafler Elek, az Orosházi
Kereskedelmi Csarnok titkára, az üzlethelyiségek és műhelyek felmondásának további korlátozását tartotta szükséges ek hangsúlyozni.
Gubicza Sándor, az orosházi ipartestület elnöke a szegedi kereskedelmi ét Iparkamara
üdvös működéséi hangsúlyozta és kiemelte
annak az iparosság érdekében kifej ett. munkásságál. Wimmer FfllPp az értekezletet azzal
zárta be, h gy a kamara a jövőben is alkalmat
fog keresni az érdekeltségével történő közveilen
érintkezésre.

bályrendelet elsvnlt, mert ha a trikó-fürdőruha
sehol a világon nem sérti az erköcsöket, altkor Szegeden sem sértbe t. A trikó ezenkl»ül
a legegészségesebb fürdőruha is. A strandfürdő elnöksége tehát a szabályrendelet módosítását kérle.
A tanács akkor elvileg elhatározta az indokolt kérelem teljesesét, mert ugy találta, bogy Az Országos Földbiitokreodező Biróság
a szabályrendelet tényleg elavult éi nem igen
eddigi működése.
felel meg a modern fürdőéletnek. A szabályrendelet módosítására vonatkozó javaslat kiBudapest, február 22. Az ÓFB hé főn déldolgozásával a tanács dr. Szendrey Jenő ta- előtt teljes ülést tartott, amelyen dr. Tóth János
nácsnokot bizia meg, aki a csütörtöki tanács- elnök röviden beszámolt » bírságnak eddig
ülésen mutatta be javaslatát.
kifejtstt működéséről. Az OFB eddrg több mint
Javasolta, hogy a tanács terjesszen olyan ér- ezer kö*«*eben rendelte a hizheiyfcérdést, mitelmű előterjesztést a koz«yütés elé, amely sze- által 215000 házbnlv keletkezet 10.000 kat.
rint a fürdőszabályrend sietnek a fürdőruhákra hold terQleten. 900000 kst. hold felosztatott
vonatkozó résiét helyezze hatályon kivül a törpe- é* kisbirtokra, 126 000 kat. ho!d pedig
törvényhatóság és ehetett iktassa oda a követ- kis&aizonbérlefek alakítás* a vétetett át.
kező mondatot:
Azokban a fürdőkben, ahol a férfiak és a
nők közösen fürdenek, .a jóérzést és a közerkölcsöt nem sértő fürdőruhái kell használni
A tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta
és elhatározta, h >gy ilyen éneim J javaslatot terjeszt a közgyűlés elé. A javaslat nem keltett
vitát, hozzászdás nélkül ment keresztül, pedig
— szerény véleményünk szerint — azt a kér- |
világhírű regénye:
déses mondatot pontosabban és határozottabban kellett volna íregfagaimazni. Mert igy,
ahogyan a közgyűlés elé kerül, mindent bele
lehet magyarázni, többek között azt a paragra- | pénteklől a BELVÁROSIBAN. J
fust is, amely helyeit beiktatják a szabályren-

'Hugó Bettauer!
|A legszebb asszony |

