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A raktáron levő összes áruk minden elfogadható áron eladatnak! 

A népszövetségi bizottság Budapesten 
Budapest, október 3. A népszövetségi bizottság Buda-

pestre érkezett tagjai megkezdték tanácskozásaikat az 
illetékes tényezőkkel. Tglor amerikai megbízott tegnap 
Károlyi Gyula gróf miniszterelnököt kereste fel, majd 
Walkó Lajos külügyminiszterrel folytatott megbeszélést, 
érintkezésbe lépett Varga Imre államtitkárral ts, akivel 
délután folytatott tárgyalásokat, minthogy az állam-
titkár délelőtt a hatos bizottság ülésén vett részt. Az 

éjszaka megérkezett Loveday, a Népszövetség pénz-
ügyi osztályának vezetője, felkereste Walkó külügymi-
nisztert, akjvel hosszasan tanácskozott. A népszövetségi 
bizottság többi tagjai a legközelebbi napokban szintén 
megérkezik Budapestre s a bizottság október 7-én már 
együtt lett. A bizottságnak a pénzügyminisztériumban 
bocsátottak rendelkezésére három tanácskozótermet 

A szegedi filharmonikusok 
be akarják szüntetni működésűket 

Elhatározták, hogy az Idén nem rendeznek koncerteket 
mindössze 70 bérlő Jelentkezeti 

A bérleti felhívásra 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

Szomorú szenzációja van Szeged kulturális életé-
nek. A Szegedi Filharmónikus Egyesület legutóbbi 
zárt ülésén elhatározta, hogv anyagi eszközök hí-
ján beszünteti működését és a már megszokatt 
bérleti hangversenyeit sem rendezi meg. 

A zárt ülésről csak kevés szivárgott ki. Annyit 
sikerűit megtudnunk, hogy a filharmónia válságát 
elsősorban anyagi okok Idézték elő. A meghirde-
tett bérleti konoertekre mindössze 7§ bérlő J"I"nt-
kezelL ami még a mult évi csekély érdeklődéshez 
viszonyítva is igen nagy visszaesést jelent. A je-
lenlegi viszonyok következtében arra sem számít-

hatnak a filharmónikusok, hogy hatósági támo-
gatásban részesülnek. Miután semmiféle anyagi for-
rásuk nincs, amiből a muzsikusokat fizethetnék, 
nem maradt más hátra, mint a koncertek ideiglenes 
szüneteltetése. 

A filharmónikusok határozata érzékenyen érinti 
a működő tagokat is, akiknek legnagyobb része 
szegényember és nagyon Is rá volt utalva a két-
pengős próbadijakra, valamint a szerény koncert-
jövedelemre. 

Remélhető, hogy Szegeden erre a szomorú hirre 
megmozdulnak az illetékesek és talán tesznek va-
lamit a filharmónia megmentése érdekében. 

Klebelsberg Kunó 
Szegeden 

Nagy tömeg fogadta a volt kultuszmi-
niszter! az Állomáson 

(A Délmagyarország munkatársától.) Gróf Klebelsberg 

Kunó volt kultuszminiszter pénteken délután Szegedre 
érkezett a budapesti gyorsvonattal. Fogadtatására hatal-
mas tömeg gyűlt össze a pályaudvaron. Ott volt dr. 
Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester, dr. Veres Elemér réktor, a társadalmi egyesü-
letek zászlókkal vonultak ki, végig » perronon egyetemi 
hallgatónők álltak. Dr. Aigner Károly főispán üdvözölte 
elsőnek az egyik I. osztályú kocsiból kilépő képviselőt, 
aki a megjelentek éljenzése közben halldt el a közönség 
előtt. Amikor dr. Somogyi Szilveszter polgármester hozzá 
kezdett beszédéhez, nyomban felbomlott a rend és szoros 
gyürü fogta körül a volt minisztert, akit láthatólag 
mélyen meghatott a meleg ünneplés. A polgármester töb-
bek kőzött a kővetkezőket mondta: 

- A város ragaszkodása nem csupán az aktív minlsz-
temek szólt, hanem a kiváló képességű személynek, 
aki a csonka hazában maradandó müveket alkotott. 
S ha ezért méltatlan támadások érik, a saját magunkon 
esett sérelemnek tekintjük azt. Ha a rosszakarat és a 
félrevezetett klshilüség támadja, akkor ez a város annál 
erősebben öleli keblére, 

A polgármester beszéde után ismét lelkesen ünnepelték 
Klebelsherget, aki meghatottan válaszolt: 

— Mélyen meghatott, hogy ilyen szép számmkl gyűllek 
össze ezen az őszi délutánon és hogy a polgármester 
ur a város nevében ezeket a kedves meglisztclő és 
meleg szavakat Intézte hozzám. Azt szokták rólam mon-
dani, hogy nekem két reszortom volt, a kultusztárca és 
Szeged gondozása. Én csak az egyiket leltem le. a másikat 
tovább viselem és teljes erővel dolgozom Szeged fel-
virágoztatásán, most különösen azért, mert jön a borzai-
mas tél és megfeszített erővel kell dolgozni azon, hogy 
*rt a várost el ne borítsa a temető csendje. Bizom 

abban, hogy ehez a munkához elegendő ereje lesz a pol-
gárságnak és én, mint ennek a városnak a polgára, ebből 
a munkából részt kérek magamnak. Ha csak hazánk 
és városunk helyzetét nézzük, kétségbe kellene esnünk, 
de ha az országhatárokon túlra fordítjuk a tekintetünket, 
akkor azt látjuk, hogy az egész világ szenved. A sze-
rencséllen békeszerződések beteggé telték az egész vilá-

gol. Hogy a hatalmas német birodalom is válsággal küzd, 
annak oka abban van. hogy a német birodalom is a le-
győzött államok közölt van. De nézzük a nagy győző 
államot, Angliát. Ennek a hatalmas birodalomnak az 
alapja három oszlopon nyugodott: Indián, hajóhadán 
és a fontslerlingeu. A legnagyobb nehézségek merültek 
fel Indiával kapcsolatban, ezt láttuk Gandhival való 
tárgyalásoknál. Leszállították a haditengerészetnél a zsol-
dot. megingott a flotta fegyelme és megingott az angol 
font amit pedií sziklaszilárdnak hittünk. De szenved 

a semleges állam, ott van Spanyolország példája, ahol a 
forradalom után romlott a pezeta. Szenved az egész 
világ, mert a páriskörüli békék gazdasági szerkezetét 
rosszul alkották meg. Ha csak a magyarság szenvedne, 
nem mozdult volna meg a világ lelkiismerete, de most, 
hogy mindenütt baj van, megmozdul. Uj koncepciónak 
kell születni, amelytől a sors jobbra fordul. Én nem 
félek semmitől sem jobban, mint a gazdasági és szociális 
defetizmustól. Van itt kiút, csak nem szabad kétségbe-
esni. Ebben a munkában akarok továbbra is becsületesen 
összefogni Szegeddel. Nem ünnepségekre lőttem, hanem 

'tanácskozni, dolgokat megbeszélni, megoldást keresni. 

A volt kultuszminiszter beszédét éljenzéssel fogadták. 
Egy egyetemi hallgatónő virágcsokrot nyújtott át neki, 
majd Klebelsberg kíséretével az Indóház-téren át a püs-
pöki palotába hajtatott, ahol szegedi tartózkodása alatt 
dr. GlaUfelder Gyula csanádi püspök vendége lesz. 

Este 9 órakor 1500 egyetemi hallgató fáklyás fel-
vonulást rendezett a püspöki palota előtt gróf Klebels-
berg Kunó tiszteletére. 

Devizakorlátozások 
Csehországban 

Prága, október 2. A cseh minisztertanács mai ülésén, 
tekintettel arra, hogy valamennyi szomszédos államban 
és több más országban korlátozták a devizaforgalmat, 
a csehszlovák valuta stabilizációja érdekeben elhatározta, 
hegy október 10-étől kezdődő hatállyal újra életbe-
lépteti a devizagazdálkodás ellenőrzését abban a mérték-

ben és formában, amely már 1928-ban bevált. 

(Budapesti tudósitónk lelefonjelentése ) Prágából je-

lentik: A minisztertanács meglepetéíszern döntését a 
nemzeti bank szeptemberi ultimó kimutatása tette szük-
ségessé. amely szerint a hiteligények és a devizakeres-
let annyira igénybe vették a nemzeti bankot, hogy a 
devizakészlet 91 millióval csökkent és ennek következé-

ben a nemzeti bank bank jegy fizetési tartaléka J*.7 szá-

zalékra csökkent, vagyis a törvényben előirt 35 száza-

lék alá. 

Békésmegye 
főispánja lemondott 

Gyula, október 2. Békés vármegye főispánja, báró 
Fcililzsch Berthold, expresszlevélben bejelentette dr. 
Márky Barna békésmegyei alispánnak, hogy állásáról 
lemond és lemondó levelét már elküldőtte a belügy-
miniszterhez. Közölte az alispánnal a lemondott fő-
ispán, hogy már a keddi kisgyülésen sem fog elnökölni. 
A hétfői közgyűlésen tudvalevően háromszor szavazták 
te a főispánt, aki különösen a szociáldemokratákkal 
és a polgári ellenzékkel állott állandó hadilábon. 

Snowden hattyúdala . . . 
London, október 2. Az alsóházban a második 

költségvetési törvényjavaslat vitáját Snovrden kincs- j 
tári kancellár szavai rekesztették be, aki egy-
szersmind hattyúdalát mondta ef> minthogy ál-
landóan hangoztatta, hogy feladata befejeztével 
visszavonul a politikától. Zsúfolt Ház hallgatta 
végig Snowden utolsó szereplését, de a kincstári 
kancellár mellőzve az érzelgős bucsuakkordokat, 
gyilkos gúnnyal támadta az ellenzéket, főkép volt 
minisztertársait, akiket következetlenséggel, az 
őszinteség és bátorság hiányával vádoU. A Ház 
ezután harmadik olvasásban szavazás nélkül el-
fogadta a javaslatot, amelyet a Lordok H&za is 
első olvasásban elfogadott. 

A megmaradó 
és a távozó főispánok^ 

Dudapest, október 2. A budapesti UJ Nemiedét 
hiteles helyről származó értesülésként közli azok' 
nak a főispánoknak a névsorát, akiket a Károlyi-
kormány megerősített állásaikban és akik nem'kap-
tak megerősítést. A megerősített főispánok között 
van Purgly Emil csanádi, Fáy István kecskeméti 
és Farkas Béla szentesi főispán. A távozó főis-
pánok névsorában közli dr. Aigner Károly szegedi, i 
Bi lku Gyula bajai, FelHlzsch Berthold békési, 
Mokcsay Zoltán vásárhelyi, Miksjálh Kálmán mis-
kolci, Erdőhegyi Lajos szabolcsi és Jankó Ágos-
ton tolnai főispán nevét. 

Egy német tábornok hirtelen 
haiála a Dunapalota szállóban 

( B u d a p e s t i t u d ó s i t ó n k t e l e l o n j e l e n - . 
tése . ) ) A Dunapalotában pénteken délután hir-
telen meghslt Hermann v. Felber 58 éves kölni 
illetőségű vezérőrnagy aki csütörtökön szállt meg 
a hotelben. A vezérőrnagy indignálódva beszélte 
el a főportásnak, hogy vadászaton volt Somogy-
ban Croul grófnál. Vadászat közben » kastélyt 
cigányok rabolták ki, akik az ö ruháit ts magukkal 
vitték. Hermann von Felber szabót hivatott, ald-
nél ruhákat rendelt. Amikor a szabó próbára 
hozta a készülő ruhákat, a vezérőrnagy neki is 
elmondotta a kastély kirablását Ugy látszik ez 
Izgatta fel annyira, hogy szívszélhűdés követkéz-, 
tében hirtelen meghalt. 

Hadik János a miniszterelnöknél 
Budapest, október 2. Gróf Hadik János pén-

teken felkereste Károlyi Gyula miniszterelnököt 

s előadta neki az iparostársadalom, különösen a 

kisiparosság részéről felmerült kívánságokat s át-

nyújtotta a miniszterelnöknek az IPOSz memo-j 

randumát. 

Ax idő 
SZEGED: A szegedi egyetem földrajzi Intézetének me. • 

teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogg pénteken Szege-

den a hőmérő legmagasabb állása 17.5 fok Celsius, leg-

alacsonyabb 5.2 fok Celsius. A barométer adata null-

fokra és tengerszinre redukálva reggel 767.8 mm., este 

766.9 mm. A levegő relatív páratartalma reggel 93 szá-
zalék, délben *5 százalék. A szél Iránya reggel keleti, 

este délnyugati, erőssége 1—2 volt. ^ 

BUDAPEST: A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

órakor: Hazánkban túlnyomóan derült, száraz és nappal 

Igen enyhe idő volt. A hőmérséklet 16—18 fokig 
emelkedett. Prognózis: Részben felhős, Igen enyhe idö. 

Ora. ékszer vásárlásnál 
eladásnál 

_ javításnál 

forduljon v l i l | A p á s h o z Kö l c sey u . 7 . 
bizalommal • O I l l » > « f l ( > I I W Í i * , 
Kiadás 3-12 havi részletre is t Tisztvlselílmek elSnySs ABC be-
szerzés ! Ezflst evOszerek, tMoák. Gramofonok, lemezek. Rífft 
pénz, tOrt arany beváltás I Törhetetlen óraüvegek I Kézmflvas Bank 
záloglegyeket veszek. 

OLCSÓ MÁRKÁS 
házi kenyér klg. 28 fillér. Kap-
ható S e b ő k n é l , Mikszáth Kál-
mán ucca 5. éa S. szám alatt. 

A x d l i A n / f k a i igazolvány fényképeket, vala 
mint családi és csoportképeket 

legolcsóbban S i m o n y i f é n y k é p é s z n é l készülnek. 

(Korzó Mozival szemben.) Szeged, Széchenyi tér 8. ss 


