
ÖELMA WTA " T ^ T T G 

S z é p h a j 18 f i l l é r é r t . 

Van már 

Egy kis osomag 2 mosásra elég és éra 

c s a k 36 f i l l é r . 

A Plxavon-shampoon mentes a szódétól, 
puha, bőséges habot ad és pomoásan 

Illatossá teszi a hajat 

Rövidesen megkezdik 
a 750.000 pengős palota-kapu 

épitését 
A kultuszminiszter magára vállalta az Összes költséget 

Klebelsberg keddi tárgyalásai 
Küldöttségek, kívánságok, sérelmek, emlékiratok — „Szegedtől nem lehet köre-

lelni, hogy salát erejével vegye fel a harcot a munkanélküliség ellen" 

1930 ok'töber T3. 

60 százalékkal leszállítják 
a borfogyasztási adói, — 
kárpótlásul felemelik a községi 

póladót ? 
Budapest, október 14. Az egyik esti lap értesfl-

' lése szerint a borfogyasztási adó leszállításának 
ügyét legutóbb szóba hozták az agrárblokk értekez-
letén. Az értesülés szerint a pénzügyminisztérium 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy pótlás nél-
kül ezt az adónemet eltörölni nem lehet és leszál-
lítása is súlyos nehézségekbe ütköznék. A tár-
gyalása folyamán felmerült az a terv, hogy az 
eltörlés, vagy a lényeges leszállítás esetén a köz-
ségi pótadó felemelésével történjék meg a Jöve-
delem pótlása. Ez azonban csak a községi ház-
tartásokról szóló törvényjavaslatban történhet 
meg. Ez viszont még hosszú időt vesz igénybe. 
Elvileg azonban megállapodás történt a borfo-
gyasztási adó hatvanszázalékos leszállítására. 

Most arról folynak a tárgyalások, hogy a kor-
mány kétszakaszos törvényjavaslatot terjeszt a Ház 
elé, amelyben a községi pótadónak bizonyos mér-
tékre való felemelése iránt intézkedik. A hatvan-
százalékos leszállítás rendeleti uton történnék. 

A földbérlők moratóriumot 
kérnek a bérhátralékokra 

fA Délmagyarország munkatársától.) Dr. Blaske 
Lajos, a földművelésügyi minisztérium tanácsosa 
kedden Szegedre érkezett, hogy meghallgassa a 
szegedi gazdák és a városi földbérlők panaszait 
A miniszteri tanácsos a városháza közgyűlési ter-
mében fogadta a városi bérlők küldöttségét A kül-
döttség tagjai megvádolták előtte a várost, hogy a 
földreformtörvényt nem hajtotta becsületesen vég-
re, a törvény rendelkezéseit nem akceptálta, mivel 
a városi földekre idegen vármegyékből hozott bér-
lőket. Az a kívánságuk, hogy a város adjon móra. 
tóriumot a földbérhátralékokrá és a jövőben olyan 
főldbéreket állapítson meg, amelyek arányosak a 
gabonaárakkal. 

Panaszkodtak a gazdák az állatorvos hiányra is 
és azt kérték, hogy a miniszter szervezzen egv-egy 
állatorvosi állást Alsó- és Felsőtanyára. 

Blaske Lajos több napig marad Szegeden, az 
összes adatokat összegyűjti és azután jelentést tesz 
a helyzetről a földművelésügyi miniszternek. 

London bombázása 
London lángokban 

London a Zeppelin 
MmadAto k ban 

a legnagyobb hanpoB drAma 
cbütörtök, K o r z ó M o z i 

ben, ők meg fönt az árokparton teszik a tőrvényt 
Tegnap aztán végkép kinyilt a szemem. Mikor 

a trafikos kisasszony becsomagolta a rövid-szivar-
jaimat, elém tett harminc darab levelezőlapot. 

— Köszönöm szépen, — mondom, — én nem 
levelezek. A hunnok se éltek ilyennel. 

— Pardon, — biccenti meg a fejét mosolyogva 
A kisasszony, — ezekre autogramot kérek az iró 
úrtól. 

Ha a gepidák királya állt volna elém és a ko-
ponyámat kérte volna ivóserlegnek, amely faj-
tájú a kegyeletnek igen divatozott másfélezer év-
vel ezelőtt, akkor se ijedtem volna igy meg. 

— Tévedés lesz ez, — dadogtam elvörösödve, 
— nem én vagyok az az égetnivaló. Tessék elhin-
ni, én egészen rendes ember vagyok. 

A kisasszony megrázta mindakét kezét, csak ugy 
csörömpöltek a gyűrűi. 

— Ó, kérem, mi már rég ismerjük a költő urat 
látásból, csak nem tételeztük fel, hogy uraságod 
az az illető. 

— Nem, nem is én vagyok, — kezdtem magam-
hoz térni, — tessék csak megnézni a nyakravaló-
mat Mindig először megkötöm, aztán bújok bele. 
Ez a muzeumigazgatók különös ismertető jele. 

A kisasszony eltűnődött, aztán belenyúlt a pult-
fiókba. 

— Tényleg nem ön volna ön? Pedig nekem azt 
irta a nagynénikém Jászkarajenőről, tetszik lát-
ni? Az újságjából vágta ki, hogy tilost színdara-
bot tetszik irni a Rózsahegyi művész urnák. Igen, 
ez színházi újság, kérem, itt az arcképe is urasá-
godnak. 

Elkeseredve fordultam ki a trafikból. Hát csak-
ugyan jól mondják azt, hogy a sajtó mindig a 
tekintélyeket rongálja. Mondhatom általánosítva 
is, mert kiderült hogy tettes társai is vannak a 
v i n h á z i újságnak. Más uiságon is kioellpngérez-

(A Délmagyarország munkatársától.) Moz-
galmas képe volt kedden délelőtt a szegedi 
városházának. Sürü küldöttségek rajzottak ki 
és be a kapuján, a folyosókon nagy csopor-
tok várakoztak, tisztviselők, gazdák, bérlők, 
kereskedők', iparosok: férfiak és nők vegye-
sen. Különösen a főispáni hivatal környékét 
tartotta állandó megszállás alatt a várakozók 
tömege: gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisz-
ter fogadta látogatóit és hallgatta meg az eléje 
terjesztett panaszokat és üdvözléseket 

A kultuszminiszter a reggeli órákban még-
egyszer körüljárta az épitkezéseket és féltizen-
egy órakor érkezett mén a városházára, ahol 
már 

százan és százan 
várakoztak rá. A küldöttségeket és magános 
látogatóit a főispáni hivatal mellett lévő bi-
zottsági teremben fogadta. A közgyűlési terem-

tek már. Az egyik, mint baráti segédlettel megál-
lapítottam, éppen két héttel ezelőtt. Pont azon 
a napon, amikor a jágef fölfedezte, hogy szeren-
cséje van, ha velem találkozik. Ettől kezdve van 
nekem veszett hírem a határban. 

(Nem, Gyuri fiam, nem dohányvágó kés az, 
csak nagy vaslándzsa. Szegény hunnok tnég nem 
pipáltak, nyilván azért is voltak olyan rövid éle-
tűek a földön. Várjon, nem szabad feszíteni, mert 
széteszi az avas az egészet, csak igy lassan kell 
kiszabadítani. Ugy, köszönöm, előjegyzem szabad-
estére egy pohár sörre.) 

Hol is hagytam el? Hát igen, itt tenni kell va-
lamit. Nem foghatok el külön-külön minden em-
bert, hogy »kérem, én ártatlan vagyok á dolog-
ban, magam is csak az újságokból tudtam meg, 
hogy Rózsahegyi Kálmán rám akarja parancsolni 
a darabirást.« Jogos önvédelemből muszáj ki-
dobolnom, hogy mi az igazság. 

Az, hogy Rózsahegyi Kálmán csakugyan rap-
portra hivott magához és kiadta az ordrét. Még 
pedig ebédután, feketekávénál s hogy nemet ne 
mondhassak, virzsiniát is dugott a számba. Csak a 
fejemmel bólogathattam, hogy »nono, hát hiszen 
mondott szóból ért az ember, majd meglátjuk, ha 
ráérünk.« 

— Szóval: Igen — határozta el a gazda és koccin-
tottunk is rá. 

Szóval igen. De eddig minden bűn csak a Rózsa-
hegyi Kálmáné. Én még egy mondatot se követtem 
el a darabból a mai napig. 

(Kasza András kubikos mondja a Jánosomnak. 
— Vigyázzon, Kotormány ur, mert ha azt a 

függőt eitőri, az igazgató ur felkötteti magát 
— Nem baj, — mondja János, — az almának is 

a szépit kötik fel.) 
No, ez az egy mondat most már mégis csak 

m p g v a n a d a r a b b ó l . Mpr t ez o k v e t l e n b e n n e tesz. 

ben és a tanácsteremben ugyanakkor a föld-
mivelésügyi és a népjóléti miniszter kikül-
döttei tárgyaltak a városi földbérlőkkel, gaz-
dákkal és azokkal, akik részt kívántak a kor-
mány építkezési hiteléből. 

A kultuszminiszter először a szegedi vasuta-
sok huszonőttagu küldöttségét fogadta. A vas-
utasok 

emlékiratot 
nyújtottak át a miniszternek és megkérték, 
hogy legyen segítségükre sérelmeik orvosolta-
tásában. A kultuszminiszter kijelentette, hog$ 
a magyar vasutasok táborát igen nagyra be-
csüli és szívesen megtesz érdekében minden 
megtehetőt, mert tudja, hogy a magyar vasuta-
sok megbízhatóak, értékes munkát végeznek, 
ennek köszönhető, hogy Magyarországon alig 
fordul elő vasúti baleset. 

A szegedi gőrögkatolikus egyház küldött-
sége arra kérte a kultuszminisztert, hogy já-
ruljon a mostani leányegyház önálló egyház-
községgé való átalakításához és alkalmazzon 
számára külön kántort. A kultuszminiszter 
kijelentette, hogy a kérdést megtárgyalja a 
püspökkel, azt azonban már most megígérte, 
hogy az uj rőkusi iskolához szervezni fog 
olyan tanítói állást, hogy annak betöltője be-
töltse a görögkatolikusok kántori tisztségét is. 

A kecskéstelepi polgári kör nagyobb kül-
döttsége elhozta a miniszternek 

dlszelnökl diplomáját, 
a Nyugdijasok Országos Egyesületének Szegedi 
csoportja pedig azt jelentette, hogy az orszá-
gos nagygyűlés bizalmát nyilvánította a kul-
tuszminiszter iránt. 

A szentmihálytelkiek küldöttsége a posta-
ügynökség felállításához kért kultuszminisz-
teri pártfogást és kért a telep számára uj 
ártézi kutat is. A küldöttség bejelentette, hogy, 
templomot szeretnének építeni a szentmihály-
telkiek, de ezt csak akkor tehetik meg, ha a 
kultuszminiszter megfelelő segítséget utal ki 
számukra a vallásalapból. 

A Szegedi Uszó Egyesület vezetősége meg-
köszönte a kultuszminiszternek azt a támo-
gatást, amelyet 

az ujszegedi versenyuszoda 
felépítéséhez nyújtott és megkérte a minisz-
tert, hogy tekintse meg ezt az uj sportintéz-
ményt. A miniszter közölte a küldöttséggel, 
hogy ha időt tud szakítani, átmegy Ujszc-
cp.dre és mponézi a versenyuszodát és heie-


