
Ara 8 0 0 0 korona, 

DÉLMAQYARORSZAG 
* «ttta!3ft»gi UsíB P«nM-a. t «»Mm 1M8. KMMivabl, 
mmatmrVJe H ?s«srfe»í«i Aradi ucca S, w*Mgn IH. 

r»89H üa«a-.'í-swíüíBi 1 **am nMMtxtm II m, 

Avc, szanálás... 
Örjái szemekben bnll e zápor, 
Lenn táncol örjáa buborék; 
Félkörben ax öngyilkos tábor 
Zug fel s le, mint malomkerék] 
A Duna győzi s adja még.. . 

Éppen ötven esztendeje irfi Arany János a 
Hídavatás!, az öngyilkosok balladáját, — vé-
géivé azon, bogy , s nincs ellenállás e vihar-
nak, — széttörni e vzrázsgyürüt nincsen hi-
talma földi karnak." Ez s ió sierint aktuális m« 
is, esak éppen hogy ami ötven évvel ezelótt 
költemény volt, cz ma statisztika Ugyan nem 
éppen ma, mert Budapest már a mult évber 
i t a második helyen állt a világvárosok közt 
az öngyilkosságok statisztikájában. Az idei 
statisztikában azonban verni fog minden világ-
várost s ugy látszik, a magyar főváros nem 
sokáig less már az ország , v i i f e j e " ; aminek t. 
lelszópoütika szájas és ostoba demagógiája el-
keresztelte. Budapest az ország nagy morgueje 
lesz és világhírűvé válik a földkerekség föld 
rajzi könyveiben. Az lesz a villghire, bogy vá 
lami titkos törvény legalább tiz magyar polgár 
öngyilkosságát követeli meg naponta, de csak 
hétköznapokra, Pirosbetfis napon ez a szám 
megkétszereződd. 

Van olyan újság, amely moit már minden-
nap tabellárii kimutatást közöl sz öngyilkosok-
ról, a név, foglalkozás, kor, az öngyilkosság 
neme és oka feltfintetéséval s ebből a kegyet-
len kimutatásból nagyon hamar kiderfil, mi az 
a titkos törvény, amely elrendeli ezl a példát-
lan kivándorlást az életből a halálba. Az ön 
gyilkosság neme elég változatos, a Dunán kivfil 
szerepel köztük aszpirin, veronál, mirélug, kö-
tél, borotva, emeletről való halálugrás, de az 
öngyilkosságok oka tiz eset közfii nyolcban 
„nyomor és elkeseredés". Mialatt a nemzet 
gyűlésen nagy önérzettel hivatkoznak a szaná 
lás nagyszerű eredményeire, az öngyilkosok 
kórusa köszönti a szanálás hadvezéreit. Ase 
Caesar, mariiari te salutaai, — igy üdvözölték 
a római császárt a cirkusz porondjára bevonuló 
gladiátorok és aztán elindultak védeni az életű 
ket rövid, széles kardjukkal a másik rövid szé 
les kard ellen. A szanálás korszakának bol-
dogtalan gladiátorai nem használják fel a kar-
dot védekezésre, n&luk annak más rendeltetése 
v a n : utat csinál a nagy semmi birodalmába, 
amely felett a hilál kaszája tart rendet. 

Igen, a szanálás végső stádiumában a temető 
lett a kivándorlásnak ez a földje, ahová jegyet 
vált és türelmetlenül indul el Budapest népe, 
amelyben egyelőre csak boltosok, iparosod, 
tisztviselők, szolgák, kintornások, cselédek sze-
lepeinek, de tudtunkkal még senki sem került 
azok közül, zkik törvényhozói és elragadtatott 
magasztaléi a szanálásnak. Ezek azt szokták 
mondani, hogy v szanálás eredmínjeit nem 
szabad könnyelmű politikával kockára (enni 
és nekünk az nem is szándékunk. De 
valakinek egysser fel kellene már vetni a 
kérdést, ki viseli a felelősséget azért, hogy 
öngyilkosok egyre nagyobbodó testőrsége 
védi a szanálás eredményeit s ho&y — tulontu' 
nagy alapossággal sikerült a szanálás munkája ? 
Mert nagyobb stabilitás igsaán nincsen, mint 
amilyent a koporsó fölé hantolt rögök sdnak 
annak, aki a koporsóban nyugszik. Csak éppen 
az a kérdés, vájjon ez a stabilizálás-e a leg-
helyesebb gaidasági program? 

Mindent *lár«ndeíni ». szanálás mgy céljá-
n a k : igy hangzik évek óta a recept, uni t már 
a háborús esztendSkbői ismerünk, csíkhcgy 
akkor a katonai érdekeknek kellett mindeai kiá-
teadtlnl. Ez volt a ssení cél, amiért fel kellett 
áldozni mindeat, bizonyság khet rá Frigyes fő-
keress, abit éppea a h i u u m l Mjá^iobogős év-

Szeged, 1926 junius 6 ; VASÁRNAP 
ID&fiiettai Arak! Egy hónapra Helyben 40.000 kor, Budapesten 
te vMétsaa <9.000 kor, Egyíi nám ira bétkOznap 2IV0 kor. 
»as4r- íj tnnepnap WOO korona. II. évfolyam, 129 sxáia 

forduló előtt való nap üdvözölt a szabad és 
független magyar királyság parlamentje hetve-
nedik születése napján, mint a volt osztrák-
magyar haderő fővezérét, akinek hadvezéri 
érdemei köz i smer t ek . . . Ma azonban már n«m 
kétséges, hogy Magyarország kikerülhette volna 
a nagy összeomlást és Trianont, ba az állító-
lagos katonai érdekek vak respektálása helyett 

a magfar jövő érdekei szertat mérlegelték 
volna a helyzeteket. A háború elmúlt, de mivel 
mi szent cél nélkül soha meg nem lehetünk, 
most a szanálást avatták szentté, tekintet nélkül 
arra, vájjon a szanálás névre keresztelt pénzügyi 
és gazdaságpolitikai módszerek a produktív 
erők feltámasztása felé vezetnek-e, vagy egyenes 
uton a csődhöz ? 

Szeptemberre maradi a genfi h a t á r o z a t ? 
A p é n z ü g y i bizottság vasárnap folytatja a tárgyalást. — Bsthlen szombaton 

nem jelent meg a bizottságban. 
[Budapesti tudósttónk telefonjelentise.) Qenfből jefentik: A Népszövetség pénzügyi 

bizottsága szombaton folytatta a magyar kérdés megvitatását, azonban határozatai szombaton 
sem hoiott és a tárgyalás folytatását vasárnapra halasztotta. Az ülésen szombaton Bethlen 
István miniszterelnök nem volt felen. Ugyancsak szombaton kezdték el az osztrák kérdés 
tárgyalását is. A bizottság meghallgatta Ztmmermann főbiztost . ' 

Valamennyi népszövetségi bizottság előtt olyan sok munka fekszik, hogy a vasárnapi 
nopot is a UzetiHfgek munkában fogják eliöHeti. Most már bizonyos, hegy a pénzügyi 
bizottság nem dönt a magyar kérdésben, hanem megvárja a Népszövetség magyar bizottságának 
állásfoglalását. Arról is s i ó van, hegy a döntést szeptemberre halasztják el. Annyi kétségtelen, 
hogy a szombati ülésen igen röviden foglalkoztak a magyar kérdéssel. 

Beavatott helyen a Népszövetség tanácsának magyar albizottságánál a magyar kérdés 
megvitatásánál nogy vitát várnak a pénzügyi problémák kiril; a frankhamisítás kérdését nem 
hivatalos formában fogják megbeszélni. 

Bethlen hazaérkezésé ig elnapolták a Házat. 
sikerül a felmondásokat a minimumra redu-
kálni és a lakbéremelés maximumát 75 száza-
lékban megszabni. 

A többség elfogadta az elnök indítványát és 
igy a Házat bizonytalan időre elnapolták. A 
következő ülést valószínű eg a miniszterelnök és 
a pénzügyminiszter hazatérése után tariják meg. 

Budapest, junius 5. A pariimén! szombati 
ülésén két kisebb javaslat után az elnök azt 
javaseltí , hogy a Ház napolja el üléseit bi-
zonytalan időre. Saly Endre a vidéki lakás-
anomáliákat tette szóvá, mire Vass József kije-
lentette, hogy ahonnin pacasiok érkeznek, 
azonnal megbízottakat küld ki. Reméli, hogy 

Őszig vár a város 
az egyetemi kBIcsön fe lvételével . 
Korb Fiórfs leküldte a gyermekklinika terveinek másolatát. 

A polgármester — mint ismeretes — Rack 
Lipót pénzügyi tanácsnok és Scultéty Síndor 
főszámvevő társaságában pénteken Budi pisire 
utazott, hogy ott megkezdje a tárgyalíioksí 
szókkal a pénzcsoportokkal, amelyek ajánlatct 
tettek a város öt és félmillió sranykoronás 
egyetemi kölc&ösére. A kölcsön felvétele ugyant? 
az egyetemi klinikák építésének meglseidlsével 
aktuálissá vált, mert a városnsk hamarosan 
meg kell kezdenie az egyetem számára felaján-
lott területen levő házak és telkek kisajátítását 
és a kisajátítandó házak bírói szakértő álM 
megállapított becsértékéi a kisajátítási eljárás 
megindításakor birói letétbe kell helyeznie. 
Ezenkívül as építkezés < egkezdésskor a fel-
ajánlott hárommiüiókétszázezer aranykoron^ 
városi hoxzájáiulás első részletét is le keli 
fízelnie. 

Megitta a Délmagyatország, hogy & város 
csak abban az esetben vess fel külföldi köl-
csönt, ba a hazai pénzintézetektől nem k?p 
megfelelő ajánlatot. A jelek szerint kénytelen 
lesz külföldi kölciiai felvenni, meri a b u z i 
pénzintézetek pénzüket vagy egyáltalában nem 
aeják ki hosszabb időre, ,agy piciig, ha id jás , 
egyelőre nagyon sok kamatot számítsak 
még érts. 

A polgármester, aki szombaton érkeze i 
v im& a fővárosból, érdeklődésünkre a követ-
kezőket mondotta: 

— Egyelőre Csak gn^yit mondhatok as egye 
túrni kölcsösiiől, bogy títrgjaliunk Budapes en 
tíésány pénzintézetei és a p á n i ü ^ m niszté 
riumban dr. Lukács Ödön áiia.tiiiíkárrat, üfei 
megígérte, hogy röiitíesRn Szegedje jön. A 
bcíóspesti t£rgyatáfGk megérlelték beeRünk azt 

az álláspontot, hogy az egyetemi kőlcsőa fel-
vételével nem szabad sietnüsk és nem is kell 
vele sietnünk, mert őszig felhasználhattuk azi a 
pénzt, mely a kisvasat építésére felvett kii-
földi kölcsönből még rendelkezésünkre áll. A 
kormány ugyanis már tárgyal külföldi tőke-
irdekeltiigget egy ujabb kslföldi kölcsön fel-
vételéről és az egyetemi kölcsön sorsát is 
ennek a tárgyalásnak az eredménye dönti majd el. 

Itt emiitifik meg ast is, hogy Korb F l í r i s 
műépítész, az egyetemi fe'mifcte tervezője szeei-
batoa leküldte a gyermekklinikák részletterveit 
és a versenytárgyalási jnliélelekei, hogy n sze-
gedi vállalkozóknak ne kelljen' felutazni Buda-
pestre a tervek és e feltételek áttanulmányozására. 

A szegedi vállalkozik ugyanis — amint azt a 
Dilmagyarország néhány nappal ezelőtt szóvá 
telte — jogosan kifogásolták a versenytárgya-
lási hirdetménynek azt a rendelkezését, amely 
szerint a terveket csak Budapesten nézhették 
volna meg a versenytárgyaláson részlvenni 
ótiajió vállalkozók, mert a budapesti utazás pó-
tolhatatlan időveszteséget jeleneit vríaa szá-
mukra, ez ajánlatok beadásira ugysnts a hir-
detmény tutrövid terminust állapított meg, 
smeanyiben junius 12 én jár le a tcnsfnus. fi 
város tanácsa tziaíéa Jogosnak találta a vállal-
kozók panasiát és ezért táviratilag kérie m«g 
Korb Fióriit a tercek Iskűldásére. Est a í ív -
irsti kérelmet teljesítette n ő s t Korb a tsr ek 
leküldésével, azonban elkésett kissé vtle. A 
mérnöki hí atal csak hétfőn bocsáthatja tzuk*t 
a vállalkozik rendelkezésére, psdig héf5n már 
heíedifee lesz és igy az ajánlatok elkészítésén 
és benyuj áiára mindössze négy nepjak van a 
sisgsúi víílfülkozóknak. 


