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„A legdrágább a pécsi, 
legolcsóbb a tatai фф 

Sxénvita a kereskedelmi tárca költségvetésének tárgyalásánál 
Budapest, április 25. A képviselőház pénz-

ügyi bizottság Ivády Béla elnökletével ma 
délután fgjytgtta 3 kereskedelmi tárcának és 
a vele kapcsolatos üzemek költségvetésének 
tárgyalását. 

Herrmasnn Miksa miniszter reflektált Sán-
dor Pálnak az államvasutakkal kapcsolatban 
fett megjegyzéseire. Sándor Pál abból indult 
ki, hogy a felsősziléziai szén a nagyobb ka-
lóriaérték mellett is olcsóbb a magy ar szén-
nél. Az államvasutak az 1000 tonna kalóriaér-
iéket szokta számításba venni. Ennek ára a 
felsősziléziai szénnél 4.23, az ostrauinál 4.28, 
a tatainál 4.06, a pécsinél 4.49, a salgótarjáni, 
nál 4.18 pengő. A legdrágább tehát a pécsi, 
utána következik a külföldi és végül a leg-
olcsóbb a tatai szén. Az államvasutaknak 
mégis sikerült eredményeket elérni a tárgya-
lásoknál. A külföldi szénnel szemben az ál-
lamvasutak erélyes intézkedéseket tettek. A 
iwosz szenet pécsi brikettel, nemesitett lig-
nittel pótolják jó eredménnyel. 

Ezután az utüggyel foglalkozott a minisz-
ter. Az az összeg, amelyet békében utfentar-
tásra használtak fel bilométerenkint, majd-
nem megegyezik a maival. A ma rendelke-
zésre álló összeg nem elégséges, mert a béke-
beli forgalmi viszonyok mások voltak. 

Bíró Pál kérdezi, hogy mikor kodifikálják 
az útügyi törvényt. 

Herrmann miniszter kijelenti, hogy míhtelyt 
az anyagi bázist megteremtették, az intéz-
kedéseket sürgősen megteszik. 

Kállai) Tibor nem látja a lehetőségét annak, 
"hogy akár külföldi, akár belföldi kölcsön fel-
vételével hatalmas útépítkezést hajthassanak 
végre Magyarországon. 

Szabó Sándor a dunántuli elhanyagolt ut- I 
viszonyokat ismertette. 

Farkon Elemér a községeken belül fekvő 
utak helyreállítását sürgette. 

Szabó István rámutatott arra, h«gy a Ba. 
kony alján több község van, amelyek közi az 
érintkezés hónapokig lehetetlen. 

Herrmann miniszter válasza után Várnai 
Dániel szóvá tette, hogy az albertfalvai Loden 
Posztógyár rt., amely lengyel érdekeltség, nem 
alkalmazza a magyar munkásokat azon a 
címen, hogy annyi munkást kap Lengyelor-
szágból, amennyi re szüksége van. 

Herrmann miniszter megígéri, hogy az eset-
nek utána jár. 

Biró Pál, Beck Lajos "és Szabó Sándor fel-
szólalása után áttértek az állami üzemek költ. 
ségvetésének tárgyalására. 

A posta és távirdánál Varga Gábor kérte, 
hogy a határszéli vidékeken is szervezzenek 
autóbuszjáratok a t. 

Herrmann miniszter közölte, hogy jóindu-
lattal foglalkozik a kérdésseL 

Kállay Tibor szükségesnek tartja, hogy az 
államvasút üzemi kiadásai leszállittas&anak s 
az üzemel gazdaságosabbá tegyék. 

Wekerle Sándor pénzügyminiszter hangoz-
tatja, hogy az államháztartás kiadásainak 
emelésétől lehetőleg tartózkodni kell. 

Arra kell törekedni, hogy a közgazda-
sági életre nyomasztóan ható nagy 

teher ne nóveltessék 
es igyekezzünk a közgazdasági élet fejleszté-
sével a terhen enyhiteni ugy, hogy a gazda-
sági élet teherbíró képességét fokozzuk. A 
kormány a gazdasági tárcáknál igen részletes 
beruházási programot dolgozott ki. 

A bizottság a kereskedelmi tárcát, vala-
mint az üzemek költségvetését részleteiben 
is elfogadta. Holnap a földmüvelésügyi és a 
népjóléti tárca kerül tárgyalásra. 
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* Protestáns Ervin. Nap kél 4 óra 
.53 perckor, nyugszik 7 óra 04 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A mnzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. em<* 
let) nyitva d. o. 8—l-ig, d. a. 3—7-lg. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Barcsay Károly* Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (TeL 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (TeL 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged, Vedres u. L (Tel, 846.) 
Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5 ) 

A Gráf Zeppelin uíja 
Paris, április 25. A vidékről érkezett jelen-

tések szerint a Gráf Zeppelin ma reggel fél 9-kor 
Marseille, fél 10-kor Nizza, kevéssel utóbb pedig 
Antibes felett látták. A léghajó olasz területre 
érkezve egészen San-Remóig haladt, ahova 11-kor 
érkezett. Itt megfordult és ismét visszatért francia 
földre, ahol a Rhóne völgyének vette irányát 
Délután háromnegyed 3-kor Avígnon, fél 6-kor 
Lyon, 6-kor pedig Bourgen-Bresse felett repült el. 

Basel, április 25. A Gráf Zeppelin Földközi-
tengeri útjáról visszatérve, 8 óra 20 perckor Basel 
felett repült el és Friedrichshafen felé tart 

(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése.") Fried-
richsbafenböl jelentik: A léghajó este 10 órakor 
jelent meg Friedrichshafen felett és 11 órabor 
már be is vontatták a hangárba. 

— RiroMrg «lé álfitauak egy volt török minisz-
teri. Angorából jelentik: Egy parlamenti bizott-
ság elhatározta, hogy Mukhtár basa, volt török 
tengerészeti minisztert állami törvényszék elé ál-
lítják. Azzal vádolják, hogy az angol hajógyárak-
nak biztosíték nélkül 20 ezer font sterlinget fize-
tett ki. 

- Delmagyarország kölcsönkönyvtár». Megjelent 
«te kaphat« Blasco Lhanez; Mare iNoitruau 

— A magyar piaristák rwtdfönökének látogatása 
a polgármesternél. Dr. S e b e s s Ferenc, a magyar 
kegyestanitórend főnöke Szegeden tartózkodik. Csü-
törtökön délelőtt a rendfőnök tisztelgő látogatást 
lett a polgármesternél. 

— Pálfy Dezső halála. Pálfy Dezső műszaki fő-
tanácsos, a Bács—torontáli és az Óbecse—Aracs— 
péterrévei ármentesitő társulatok igazgatól-főmér-
nőke Szegeden, ahová Óbecséről néhány nappal 
ezelőtt súlyos betegen áthozták, 66 éves borában 
elhunyt. Pálfy Dezsőt, aki a magyarság ügyét lel-
kesen szolgálta, az árvízvédelem terén kimagasló 
szaktudásáért a szerb hatósagok is megkülönböz-
tetett megbecsülésben részesítették. Pálfy Dezső 
a hires tanyai kapitánynak, Pálfy Antalnak volt a 
fia. A belvárosi temető ravatalozójából csütörtök 
délután 4 órakor kisérték el utolsó ntjára. Az el-
hunyt dr. Pálfy József városi tanácsnoknak és 
szili Törők Sándor városi közgyámmak sógora, 
dr. Hajnal István kamarai titkárnak pedig apósa 
volt. A koszorúk özönével borított ravatalt a ki-
terjedt rokonság és Szeged társadalmának nagy-
számban megjelent reprezentánsai mély megha-
tottsággal állták körül. 

x A Kelet kultúrajjánsfe legpompásabb virága 
az a tan, amely szerint a tea minden széppel és 
nemessel eltölt} a lelket Valóban hangulatot kel-
tő erőt rejt magában a tea, azonban valóban jó 
teakeverékeket kell vásárolni. A Meinl-cég tea-
keverékei világhírűek. (Queens blend. Kelet vi-
rága, stb.) 843 

— Uj mérfaget téracfc « Mars-Jérra. A javadalmi 
hivatal előterjesztést tett a tanácsnak, hogy n 
város szerezzem be a Mars-térre olyan uj mérleget, 
amelynek mérő képessége legalább tizenötezer kiló. 
gramm, mivel a jelenlegi mérleg csak hatezer 
kilót mér, ami a mai súlyos teherautók idejében 
már nem elégíti ki a szükségleteket. A tanács 
megállapította, hogy az uj mérleg tizenhétezer 
pengőbe kerülne, mivel azonban erre fedezet 
nincs, a tanács nem találta teljesíthetőnek a ké-
relmet. 

— Komáromi János: Az elvalt feleség. Kapható 
8 Bfilmaiíyaror&^g feókíönkényvtárában. 

S z á m o s n ő i ba)n&l a természetes „Ferenc 

József* keserűvíz használata végtelen nagy 

megkönnyebbülést szerez. A nöorvosi klinikák 

bizonyítványai tanúsítják, hogy a rendkívül 

enyhe hatású f erCIIC JÖZSCt vizet különösen 

a szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkal-

mazzék. Kapható gyógyszertárakban, drogé-

riákban és füszerüzlelekben. B.4 

A Szakszervezeti Bizottság 
felhívása a munkássághoz 

A bizottság közli az érdekeltekkel, hogy idény-
munkásoknak tekintetnek a kőművesek, ácsok, szo-
bafestők, téglagyári és fürészgyári munkások. Azok 
tehát, akik szavazóigazolványukat azért nem kap-
ták meg, mert márehis 23-án nem voltak a pénz-
tárnál bejelentve, de. ezt megelőzően egy év tar-
tama alatt hat hónapon át biztosításra kötelezett 
üzemben vagy vállalatnál dolgoztak, sürgősen kér-
jék szavazó igazolványukat közvetlenül a pénztár-
tól a hivatalos órák alatt. 

• 

Akik március 23-án táppénzes betegek voltak 
szavazó igazolván vükért sürgősen jelentkezzenek 
közvetlenül a pénztárnál. 

• 

Szavazóigazolványát mindenül őrizze юеф mer? 
annak átadása nélkül május 12-én és 13-án nem 
gyakorolhatja eravazójogál! 

— A Gyermekbarát Egyesület e Mun-
kásotthonban- A Gyermekbarát Egyesület pénteken 
este 7 órakor tartja a Munkásotthonban hatodik 
oktató előadását. 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 88 

— Építőmunkások gyűlése- A kőművesek, ácsok 
kőfaragók, festők, stb., épitőipari munkások rend 
kivűl fontos gazdasági ügyben pénteken este 6 
órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ncca 9.) ér-
tekezletet tartanak, melyre ezúton is meghív min-
den építőipari munkást a vezetőség. 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a Dé l ma 
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél 
nefe nem kell írni, sürgőnjőzni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményebről is. 

— Félárii utazás a budapesti nemzetköz! vá-
sárra. Május 4-én kezdődik a budapesti nemzetközi 
vásár. A vasúti kedvezmények igénybevételére ki-
zárólag a »Vásárigazolvány« jogosít. Az igazol-
vány tulajdonosa a Budapestre váltott egészáru 
vasúti- vagy hajójeggyel és a vásáron lebélye-
geztetett vásárigazolvánnyal ingyen utazhatik visz-
sza a kiinduló állomásra. Az igazolvány névre 
szól s csak egy felnőtt személyre érvényes. Csa-
ládtagoknak is külön igazolvány kelL A féláru 
vasúti jeggyel április 29-én 0 órától május 13-án 
9 óráig lehet Budapestre indulni, május 4-én 16 
órától május 18-án 24 óráig lehet Budapestről 
visszautazni. Az igazolvány ára darabon kint, illetve 
személyenként 3 pengő 20 fillér és a kereskedelmi 
és iparkamaránál kapható. 

x Az idei szezna divatslágere: a toya-cipö már 
látható Del-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14, (Dre-
her-söröző mellett). 

Autótaxi 20%-kal olcsóbb a 300-as telefonon. 

— Huszonegy szereplő, tizenöt néző- A Szín-
h á z i É l e t eheti száma érdekesnél érdekesebb 
cikket, szebbnél szebb képeket közöl. Premier-
beszámoló a Beíeznay asszonyokról, az Arany 
páváról. Szász Zoltán cikke a nőkről és az álla-
tokról, Bethlen Margit grófnő a S z i n h á z i É l e t 
törvényszéke előtt az eheti szám kiemelkedő ér-
dekességei. Tömérdek értékes és érdekes cikk mel-
lett regény és kottamelléklet, darabmelléklet és 
egyfelvonásos vígjáték egészíti ki még a Szín-
h á z i 61 et uj számát, amelynek ára 1 pengn. 

— Karinthy Frigyes: Minden másképpen vau. 
Mosí jelent meg. Kapható я Délmagyarország WH 
csonk őnyvta rá ba u. 

x Rádió, villany, üeutsch. Kárász-u. Tel. 8-71. 

MEGJELENT 
és a kiadóhivatalban kapható a 

D é l m a g y a r o r s z á g 
K ö l c s ö n könyvtár i 

K a t a l ó g u s a . 
Ara 1 pengő 


