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bő) {elentik: A Népszövetség mai közgyűlés in 
egylnngalag elfogad ák a világgazdasági kon-
ferencia etö részi ő bizottságának mmkáfatairól 
beterjesztett jelentését, amelyet Lechem ster-
kesitett meg. Egyhangúlag tette magáévá a köz-
gyűlés Lochcur határozati javaslatait is, hoay a 
világgazdaság mi i helyzete olyan, hogy 
sohasem volt olyan égető szükség a nemzetek 
gazdasági együttmüsödésére, mint éppen ma, 

• ugyanugy, mint ahogy elkerülhetetlenül szüksé-
gei a lessere éli konferencia összehívása A ha-
tarozati javaalat leszögezi, hogy a világ köz-
ga?dasági konferenciáját a lehető leg övidebb 
dön belül össze kell hivni. 

tervet előkésiilellék; az a gszilárd reménye, 
bogy a magyar kormány okos pénzügyi politi-
kával a jövőben is fenn fogja tartani, sőt meg 
fog Ja erősíteni azt a kielégítő helyzetet, amely-
hez most eljutott; 

3. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy 
Magyarország és ama szomszéd államok közt, 
amelyekkel Magyarország egész külkereskedel-
mének fele bonyolódik le, kereskedelni sztriő-
dések létesültek, 

A nemzetek gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s e , 

(Budapesti tudósítónk teiefonjelenUs \) Genf-

r r m r r n i 1 - — — mi-amin inmn.unj-.juuL \ 

Kétezerné l több ha lo t t j a van a f loridai 
ciklonnak. 

Miami és Palm-Btach eltűnt a föld színéről. — Szálával vannak a holttestek 
a tenger vizában. 

Niwyork, szeptember 21. A pusztító ciklon 
Florida déli pari vidékeiről észak és északkeleti 
irányt vett és ijesztő sebességgel zug végig a 
mexikói öblön keresztül a Missisippi deltája felé. 

A forgószél sebessége atm gyöngült, mig 
mindig 170 kilamiler óránként. 

A Florida állam egész területére elrendelt 
ostromállapot tovább tar!. Sok fosztogatót a 
helyszínen lövettek agyon a hatóságok. 

M i , a katasztrófa másodnapján is óriáii tö-
megek várakoznak az ujsígp.lofák elölt, hogy 
hireket halljanak a floridai katasitrőla részletei-
ről. A Jelentések azonban csak szórványosan 
jönnek. Északamerika mindrn nsgy vároaábif 
segitővonatok indultak el orvosokkal, ápolókkal 
és gyógyszerekkel. 

A legutolsó Jelentések mind megegyeznek 
abban, hogy Miami is Palm Beach eltűnt u föld-
szinérőalig maradt ház ipen is különösen 
nagy a pusztulds Tampaban. Key West is Key-
Largö városokban csak a kőházak állanak mig. 
Amit a ciklon megkimilt, azt elpusztította a 
szökőár. Percek alatt zuéultak a tenger hulld' 
mai Miamira is elsodortak mindent Hitfőn 
este mig kit méter magasan'állott a viz Miami 
uccáin. A lakosság a pincékbe menekült a for-
giszil elől s ez volt a pusztu dsa. A tenger 
áradata betöltötte a pincéket s mindmki oda-
veszett, aki az orkán elöl keresett menedéket. 
Miamiban a viz felszinin úszkálnak a holtlestek. 

Arfól még nincs biztos hir, hogy hányan 
vesztek odi . Van oTyan számítás, h gy a ha-
lottak száma megközelíti a 2000-et is a se-
besültek számát 6000 re becsülik. 

Páris, szeptember 21, Mint a Journal New-
yorkból Jelenti, az Okechobe-tó áttörte a gátat 
éa elárasztotta a földüket. Mintegy száz émber 
a vízbe fult. 

Btrlin, szeptember 21. Szombaton délbea 
Berlinben a treptowl csillagvizsgáló állomáson 
és ezzel egyidejűleg Páris mellett a neudoni 
obszervafórinmbin óriási napfoltokat vettek 
észre. Huszonöl év óta nem vettek énre és 
nem fényképezlek le ilyen áriáli napfoltokat. 

A,napfoltok szaporodása a földünkön min-
dig viharokat és zivatarokat okoz. Az utóbbi 
időben előfordult nsgy viharok és ciklonok, 
mini amilyen legutóbb a floridai katasztrófa 
is volt, a tudósok szériát a napfoltok elszapo-
rodásából erednek. 

A k á r . 
Miani . szeptember 21. áz orkán okoila ká-

ró iai 125 millió dollárra becsülik. 

A mexikói öbölben. 
Niwfork, szeptember 21. A mrxikói öbölben 

a vihar még vasárnap délu'án is dühöngött. A 
vihar tombolásairól részletes Jelentések mág 
nem érkeztek. 

1228 halott. 
Bedapesti tuáisttink Jelenti telefonon a kiső 

éjjeli órákben: Newyorkból jelenik: A floridai 
katasztrófáról kiadott hivatalos jelentés beszámol 
az áldozatokról és pontos adatokat közöl váro-
sok szerint a halottakról. A halottal szima 
1228, köztük Miamiban 500, Hollywoodban 

250. A sebesüllek számát még nem állapították 
meg pDntpaan, de számuk 7000 en felül van. 
A hajléktalanok száma Miamiban 28000, Holly* 
woodban 10.000. A délfloridai indián falvakban 
60 emberélet esett áldozatul. 

H M M M M M M M M M I É S M I M M M M a M I V ^ ^ 

A felsővárosi polgár i p á r t 
pom ha j landó p u c c s s z e r ű t i s z t ú j í t á s r a . 

(A Diimagyarorszdg munkatársául.) A felsővá-
rosi polgári párt kedden délu án Maroa-ucca 
15. saám alatti helyiségében rendkivflli köz-
gyűlést tartott, ameiyen Pilllch G/ula, nyugal-
mazott helyettes főszámvevő, a párt titkára el-
nökölt. Elnöki megnyitójában kegyeie'es szavak-
kal emlékezett meg a párt elhunyt elnekéről, 
Somlyódy Istvánról és bejelentette, hogy a 
rendkívüli közgyűlésnek foglilkoznia kell a párt 
Jövóbeni magatarfásának kérdéaével. Kije'en-
ette, hogv véleménye szerint az a leghelyesebb 

ut. amelyet az elhunyt elnök kijelölt és amely 
pártpolitikai és felekezeti szempontok teljes ki-
kapcsolásával biztosította az eredminyes műkö-
dés lehetősigét a párt stámára. 

A megjeleni kevéaszámu párttagok álfalinoi 
Helyesléssel fogadták as elnök javaslatát, azon-
b m általános kavarodás táraid*, am kor Pillích 
Qyula bejelentette, bogy a rendkívüli közgyü 
lésnek Meg kell ejtenie a tisztújítást is. 

Dr. Fajka L«|os felszólalásában figyelmez-
tette a pártot, boiy a vezetőséget teljesen füg-
getlen emberekből állítsák össze, mert a párt 
csakis Igy őrizheti meg függe len helyzetét. 

PiUlch Gyula erre azt Javasolta, hogy a párt 
Somlyód, i,tván elárvult sin'ki tisztségét dr. 
Dobay Gyulával töltse be, akit a város egyik 

legnagyobb kitűnőségének tart. 
Ftankl Antal gyó«yszvrész szólalt fel ezután. 

K fej ette, hogv a közgyűlés nem eltheli meg a 
t'sztulitási, mert az nem is szerepeli a tárgy-
sorozaton és a tagok tnlkicsiny számban je-
len ek meg. 

Hojfer Jenő szintén tiltakozott a puccsszerű 
tisztújítás ellen, kijelentette, hogy dr. Dtbay 
Gmla, aki pirlpollltkallag annyira exponálta 
magái, nem lehei a felsővárosi polgári párt 
elnöke. 

Haronlő értelemben szólalt fal dr. Fajka 
Lajos is, aki ráma atott arra, hogy a párt poli-
tikailag szintén exponált társelnöke, dr, Tóth 
Imre egyáltalában nem törődik a párt ügyelve", 
az üléseken soha nem vesz rész'. 

— Ezek az urak csak akkor lesznek majd 
ilt — mondotta Fajka Lajos —, ha nr/ól lesz 
szó, hogy zsidót vagy reformátust nem szabad 
beengedni n város iörvinyhatósdgi bizottságába. 

Dr. Szül Qyula közvetítő iaditványt lett. 
Javasolta, bogy a tisztújító közgyűlést hétfőre 
vagy keddre halasszák el és addig is bizaák 
mec az ügyek vezetésé tel Pilllch Qynláf. 

Vallhora István szintén hozzájárni a közgyű-
lés elhalasztásához, de kijeleoli, hogy Dobty 
Gyulát ő is kitűnő embttnek tartja. 

Pillích Gyula, engedva a több ég ki rán sá-
ginak, levette a tiatinjltást a napirendről és 
Dejelenfeite, hogy a tisztújító közgyűlésre külön 
mighivót kapnak majd a párl tagjai. 

Csütörtökre teszik át 
a szegedi országos vásárokat. 

(A Délmagyarország munkatársitól.) A keres-
kedelmi miniszter nemrégen — mint ismere-
tes — felhívást intézett a városokhoz, hogy 
foglalkozzanak az országos vlsárnak vasárnap-
ról hé köznapra való áthelyezésének kérdésével. 
A felhi fás Szegtdre is megérkeielt és a pol-
gármester Hegedis Antal tb. tanácsnokot bízta 
meg a szeptemberi közgiülés elé terjesztendő 
javaslat előkészítésével. Megbízta aszal is, hogy 
hívja össze ebben az ügyben az érdekeltségek 
képviselőit és ismerje meg a felfogásukat, bogy 
javaslatát annak alapján terjeszthesse majd a 
tanács elé. 

Hegedfls Antal tb. tanácsnak kedden délelőtt 
hivia össze ezt az értekezlete', amelyen meg-
jelen'ek az iparkamara, az ipartestület és a 
különböző gazdasági érdekeltségek képviselői. 

Tonelli Slndor főtitkár a kamara képvisele-
tében közölte, hogy a kamara legu óbbi teljes 
ütésén foglalkozott már ezzel a kérdéssel és a 
hétköznapi váidrok melleit foglalt áfást. Sokan 
voltak azonban, akik a vasárnapi vásárok meg-
tartására szavaztak. A kisebbségi véeaényt is 
közölték a tanáccsal és igy mindkél vélemény 
felterjesztendő votha a miniszterhez. Körmendy 
Mátyás és dr. Pálfy József a vásároz) iparo-
sok nevében a vasárnapi vásár mellett nyilat-
koztak és ugyanolyan értelemben nyilatkozott a 
gazdák nevében Korom Mihály is. 

Pálfy Józsit még azt as indítványt (erjesz-
tette elő, hogy amennyiben vallási szempon-
tok által indíttatva a közgyűlés a bélköznapokra 
való áthelyetést határozná e', ugy as országos 
vásárokat szombati napokra helyezzék át. £r* 
fésülésünk szerint a tanács Javaslata az lesz, 
hogy a i országos vásárokat a Jövőben csü-
törtöki napon tartsák meg. 

AZ OLVASÓ ROVATA. 

f^éstk a vona t . 

Tisztelt Szerkesztő ur! Tegnap, 20 ikán reggel 
el akartam utazni Szatymazra azzal a vonattal, 
amelyik reggel nyolc óra 15 perckor indnl 
Szalymaz felé. Ez a vonít ugyan Jóval mesz-
szebb megy, de engem bizony csak Szatymaz 
érdekel, ahol egy I i i földem van és ahol — 
ha egyazer ki tudok jutni — szeretnék minél 
többet végezni. Érthető tehát, ha idegessé tett, 
hogy a vonat nem indult pontosan és amikor 
a kásás már a negyedórát is elérte, megkér-
deztem egy vasutastól, hogy tulajdonképsn 
miért nem indulunk? A válasz a következő 
rövidke mondat volt: „As üzletvezető utazik, 
őt várjak". Megnéztem a vonalot, láttam a 
termes kocsit és megint eltelt vagy öt—fiz perc, 
amikor jött as üzlet ezető, akit jól isnwek, k é t -
három főtisztviselővef. Az urak beszálltak és a 
vonat megindult igen tekintélyes késéssel. En 
pedig vesztettem Jócskán abból a kivés időből, 
amit Szatymazon a dolgaimnak szentelhetek. 
Ennyit akartam mondani. Tiszteletfel (Aláírás,) 

Csendélet a Szsnt István-tér környékén. 
Valamikor megépítették a Ssent István-téren a 

víztornyot és miután a teret, mint búzapiacot, heti-
piacokon jónéhányezer, de egyébként is sok ember 
keresi fel, a tér egyik sarkába felállítottak egy 
közegészségi zöld házikót. 

Jön a háború, elpusztult, elkorhadt sok minden 
és elpusztult — ugy látszik — c zöld házikó be-
rendezése is, mert a házikó zárva van és a tér 
látogatói — egyebek hlJJBn — a viztorony és kő-
kerítés közötti pázsitot keresik fel és — onnan 
nézik a kilátást. 

Ms a város sok milliárdot költ hasznos és szük-
séges építkezésekre, de azért mégis csak a leg-
sürgősebb és legszükségesebb a közegészségügyet 
szolgáló zöld házikók helyreállítása lenne I 

Ajánlom a kérdést a közegéstségi és köztiszta-
sági intézetek figyelmébe 1 Egy a sok közül. 

IVárkonyi Mihály és Wladimir Sa i d a rov l 
^ fé^wg^Umj^g jy j i asorba j ^é^ 


