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Károlyi kulUfsyminiszter 
Rómában 

'Róma, március 21. Gróf Károlyi Gyula kül-
ügyminiszter ma reggel Hory András quirináli 
magyar követ társaságában látogatást tett a 
római magyar akadémián, ahol megnézte a 
müvésznövendékek munkáit. Délelőtt meglá-
togatta Fani külügyi államtitkárt, aki kevés-
sel utóbb visszaadta Károlyi Gyulának a láto-
gatást. Délbén Hory quirináli magyar követ 
ebédet adott Grandi olasz külügyminiszter és 
Károlyi Gyula tiszteletére. Délután a külügy-
miniszter fogadta az olasz sajtó képviselőit. 

A1 külügyminiszter nyilatkozatában többek 
kőzött ezeket mondotta: 

— Olaszország és Magyarország egyező ér-
deke, hogy felelős tényezői azokat a kérdé-
seket, amelyek iránt a legnagyobb érdeklő-
dés van, időről-időre megvizsgálják, megvitas-
sák, hogy azután tisztázhassák és kimélyítsék 
azokat a nagy aktuális problémákat, amelyek-
nek' megoldása nemcsak e két államnak, ha-
nem egész Európának is hasznára válhatik. 
Külön hangsúlyozom tehát, mennyire örven-
detesek" voltak számomra azok az eszmecse-
rék, amelyeket rtjvid római tartózkodásom 
alatt már eddig is folytathattam. Nem elég-
séges az, hogy két nép barátságát okmányok-
ba foglalták és az okmányokat kincsként le-
véltárba tették. A barátságnak bele kell vésve 
lenni a népeket irányító államférfiak szi-
vébe. Ezt látjuk Olaszország és Magyarország 
esetében. 

x T P i u s pápa holnap délben külőnkihall-
gatáson fogadja Károlyi külügyminisztert, aki 
Barcza Györgv vatikáni magyar követ kísére-
tében keresi fel a pápát. 

Ma este az olasz—magyar barátok egyesüle-
tének elnöksége dinét adott gróf. Károlyi tisz-
teletére. A" dinén olasz részről jelen volt 
Giurattl kamarai elnök, a fasiszta párt fő-
titkára, Alfieri államtitkár, D'Ancona rőma 
helyettes kormányzója, San Martino gróf sze-
nátor, Bodrero, a kamara alelnöke, Pittalis 
'és Ciancarelli meghatalmazott miniszterek, 
báró Monti Sándor, Cassarellei herceg. 

Meghosszabbítottak 
csoda olcsó vásárunka! e hó végéig. 

Saját é rdakáben most vásároljon! 
1 pár férfi strapa zokni . . . . 3 2 fii'. 
1 pár nS! harisnya, hátulvarroH • . 49 „ 
1 pár női harisnya, kitömi minőség . . 68 „ 
1 p*r selymezeit pr'ma férfi zokni . 88 . 
' drb férfi gallér, elsőrendű minőség . £8 . 
I drb sválci tavasz! sapka. dlratsz'nek . 96 „ 
1 drb angol nvnlás divat férfi sportsapka P 1*40 
l pár nőt kezlyü, dtratmandseltás . , p 1-48 
1 pár mosrfsebem női harisnya, kis szép 

séghibáyal. divat színekben . . P 1*68 
1 drb sey'ott diáksanka sodrott arany éa 

ezöst zsinórral P 1*98 
1 drb sevlot matróz sapka . . p 1-98 
1 drb szoknyacombiné csipkével és hím-

zéssel p f 98 
1 pár gyermekszandál szegeit lalpa 27-től 31 

számig P 1*98 
l pár gyermekcipő, maga*, fflzős yagy pán-

tos. fekete és barna, 19 tői 22 számig P 2*90 
1 pár szegedi papucs, bőr vagy bársony, 

elsőrendű kivitelben . P 4-20 
Fin ruhék 3 évestől 10 évesig . . P 4*50 lói 
Lakk pántos gyermekcipő, fehér varrássa', 

elsőrendű minőség 23-tól 26 szám'g P 7-80 
S 27-től 30 számig P 8*80 

31-tól 36 számig P 9-80 
Női kötött kabátok óriási választékban . P 6 lói 
Solt p é n z / takarít mep, 6a Húsvéti 
bevásárlásait már most eszltöxll! 
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| Tisza A«|e» kBrul Káro'yl ncca sarok. Teleion ant. 25 98. 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délután tartotta meg a tőrvényhatósági 
kisgyűlés márciusi ülését dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester elnökletével. A kisgyűlés elő-
ször a csütörtökre összehívott rendkívüli köz-
gyűlés napirendjét készítette elő. A kereske-
delmi és iparkamarái választásokhoz szük-
séges központi bizottság elnökéül a kisgyűlés 
Somogyi polgármester, helyetteséül dr. Pálfy 
József polgármesterhelyettes, kereskedőt^gjaiul 
Bokor Adolf, Wagner Ferenc és Kocsis Fe-
renc, iparostagjaiul Biedl Samu, Pongrácz Al-
bert és Czigler Arnold megválasztását java-
solja. A kisgyűlés javasolja a 450.000 dollá-
ros függőkőlcsön meghosszabbítását, a szín-
házügyet a polgármester levette a napirend-
ről. 

A' pőttárgyak' rovatában három szociálde-
mokrata interpelláció szerepel. Az elsőt Lájer 
Dezső intézte a polgármesterhez 

a munkanélküliek foglalkoztatása 
és segélyezése 

ügyében és kérdi, hajlandó-e a polgármester 
küldöttséget vezetni a kormányhoz a munka-
nélküliség enyhítésére szolgáló állami köz-
munkák megindításáért. A polgármester azt a 
választ adja az interpellációra, hogy a város 
a húsvéti ünnepek előtt 1500 munkanélküli-
nek ad foglalkozást. A küldöttséget fölösleges-
nek tartja, mert az állam ebben az évben 
kőzeel 3 millió pengő értékű közmunkát végez-
tet el. 

Czigler Arnold az interpellációval kapcso-
latban elmondja, hogy a kedvezményes épít-
kezési kölcsön kiutalása körül olyan hallatlan 
bürokratikus nehézségek tapasztalhatók, ame-
lyek megölnek minden vállalkozási hajlan-
dóságot. Számtalan hivatalon mennek keresz-
tül az akták és három fórum között vándo-
rolnak heteken keresztül. Arra kéri a polgár-
mestert. hogy tegye meg a lépéseket ezeknek 
a bürokratikus akadékoskodásoknak a kikü-
szöbölése érdekében. A polgármester megbízta 
dr. Csonka Miklós tanácsnokot, hogy irjon 
fel az ügyben a népjóléti miniszterhez. 

A második interpellációt Olejnyik József 
intézte a polgármesterhez és intézkedéseket 
sürget 

a barna kenyér árának emelke-
dése ellen, 

A' polgármester szerint a barna kenyér drá-
gulásának a rozs árának az emelkedése az 
oka. A rozs valósággal eltűnt a piacról, en-
nek valószínű oka az, hogy a g.izdák a rozsot 
takarmány céljaira használják fel. Indokolt-

nak tartja a kenyér további drágulásinak 
megakadályozását. 

Zarnóczay Béla interpellációban azt kifogá-

solja, hogy 

a rókusi tornacsarnokban táncmu-
latságokat rendeznek 

és ezeken alkoholt fogyasztanak, ami nem 
egyeztethető össze a közegészségügy szempont-
jaival. A polgármester kijelenti, hogy azért 
engedik át különböző mulatságokra a torna-
csarnokot, mert a bevételre a csarnok fenn-
tartása érdekében van szűkség. A tornacsar-
nok fentartásához ugyanis sem a város, sem 
az állam nem járul hozzá semmivel. A mu-
latságokat este 10 óra után rendezik, amikor 
a tornászok már nem veszik igénybe. 

Ezzel befejeződött a közgyűlés napirend-
jének előkészítése és a kisgyűlés megkezdte 
saját napirendjének tárgyalását Ez a napi-
rend 159 pontból állott, mivel kiderült, hogy 
a szerződések megkötésére a kisgyűlés ille-
tékes. Hozzájárult a kisgyűlés az ipari mun-
kálatokra vonatkozó éves szerződések megkö-
téséhez. Ezek kőzött volt 

az „Istenneves" temetések 
vállalatba adása is, ezt azonban a póltfár* 
mester levette a napirendről. Elmondotta, 
hogy a temetkezési vállalkozók kívánságára 
a város kimondotta, hogy abban az esetben, 
ha szövetkezetbe tömörülnek és az Istenne-
ves temetéseket ingyen vállalják, több temet-
kezési vállalkozásra nem ad iparengedélyt. 
A' szövetkezet nem alakult meg, pedig a köz-
gyűlés elfogadta az u j temetkezési szabályren-
deletet. 

— Felkérem a sajtót — mondotta ezután 
a polgármester —, közölje a nyilvánossággal, 
hogy a város minden nj temetkezési vállal-
kozónak kiadja az iparengedélyt, mivel a régi 
vállalkozók nem tartották be a várossal kötött 
megállapodást. 

A Kálvária-uti bérház lakói a házbérek 
mérséklését kérték. Mivel ezek' a lakások ke-
resettek", a polgármester javaslatára a kisgyű-
lés elutasította a kérelmet. 

Több földbérlőnek épitési engedélyt adott a 
kisgyűlés, majd kövezetvámmentességet enge-
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Doni Kozák Kórusa 
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péntek Korzó. 


