
D e c e m b e r b e n 
nagy jóvátételi konferencia lesz 

Párisban vagy Brüsszelben 
Bécs, november 17. (A Délmagyarország 

bécsi tudósítójától.) Németország és a győz-

tes á l lamok között szakadatlanul folynak a 

dip lomácia i tárgyalások a jóvátételi problé-

máró l és evvel kapcsolatosan a ném í t hitelek 

biztosításáról. Az érdekelt kormányok remé-

lik, hogy a különböző szakbizottságok decem-

berre elkészülnek munká la ta ikka l . A Dél-

mag t/arors zárj bécsi tudósitója feltétlenül be-

avatott helyről szerzett éretsülései szerint 

Franciaország és az Északamerikai Fjíyesült 

Államok decemberre konf'renciára hivják 

össze a Young-tervben érdekelt államokat. A 

konferenciát a tavalyi hágai konferencia min-

tá jára rendezik meg és az összes miniszter-

elnökök és külügyminiszterek részt fognak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A közigaz-

gatási bizottság hétfőn délután tartotta még no-

vemberi illését dr. Aigner Károly főispán elnök-

letével. Az ülésen a különböző közintézmények 

és hivatalok vezetői terjesztették elő jelentéseiket. 

Az iskolai ügyekről Eördögh Béla tanfelügyelő 

számolt be és bejelentette, hogy a zöldfái iskolá-

ban fellépett orbdnemegbetegedések miatt kilenc 

napig szünetelt az elóadás. 

A tiszti főorvos jelentése szerint a tífuszjárvány 

teljesen megszűnt, a vörheny és a diftériás meg-

betegedések száma azonban emelkedik. A tracho-

más betegek száma októberben 2431 volt 

Dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes olvasta fel 

ezután a rendőrség jelentését 

— Az elmúlt hónapban tartott gépjánnüvizsgá-

latok eredményeképen két tehergépkocsira és két 

motorkerékpárra adott ki a rendőrség forgalmi en-

gedélyt A forgalomból kivontak fii gépjármüvet. 

Tulajdonosváltozás 35, kerületváltozás 5 esetben 

történt Gépjárművezetői vizsgára 60-an jelentkez-

tek, akik közül egyet utasítottak ismétlővizsgára. 

— Októberben kilenc közlekedési baleset fordult 

elő, amelyek közül három súlyos, három könnyű 

.és három sérülésnélküli volt Táncmulatságokra, 

hangversenyekre és egyéb nyilvános szórakozá-

sokra 90 engedélyt adtak ki. Zárórameghosszabbi-

tá!>t 81 esetben engedélyeztek. 

— A közbiztonsági álfrpot októberben is kielégítő 

volt. Kogyobbarányu bűncselekmény nem fordult 

elő. Októberben 426 bűnügyben folytattak nyomo-

zást, amelyek közül 253 eredményes, 114 ered-

ménytelen volt, 59 esetben pedig folyamatban van 

• nyomozás. Az előfordult bűncselekmények közül 

15 irányult az ember élete és testi épsége ellen, 

közülük egy volt halálos kimenetelű, öngyilkosság 

112, eltűnés három, balesel pedig 76 fordult elő. 

;A balesetek közül nem volt halálos kimenetelű. 

Kommunista irányú mozgalmat nem észleltek, 

sztrájk sem fordult elő. Politikai jellegű gyűlés 

nem volt. 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az állam-

ípitészeti hivatal vezetője bejelentette, hogy a ke-

reskedelmi minisztertől nyert értesülések szerint 

megkezdték 

az útépítési szflkséqmunkólaíok 
' e l őkészü !e<e l l . 

Ezzel kapcsolatban dr. Aigner Károly főispán a 

transversális autóut ügyéről tájékoztatta a bizott-

ságot Elmondotta, hogy a nemzetkőzi bizottság 

döntő határozatot hozott, amely szerint a trans-

versális autóut megépül Calais és Konstantinápoly 

között, azt is elhatárolták, hogy az ut Magyarorszá- ' 

venni. Előreláthatólag december közepén veszi 

ma jd kezclelét, a tanácskozásokat azonban 

karácsony hetében^ félbeszakítják. 

A konferencia színhelye egj dőre még bi-

zonytalan. A franciák Biarritzf-1 ajánlották, 

de a német kormány n?m akceptálta ezt, mivel 

a futárszolgálat Berlinből Biarrifzba igen bo-

nyolult és hosszadalmas lenne. Bázelt az Ösz-

szes érdekeltek elvetették, mivel a konferen-

cia sikerét, vagy sikertelenségét nem akarják 

kitenni a Nemzetközi Fizetési Bank atmoszfé-

rá jának. Hága kedvezőtlen időjárása miatt 

nem jön tekintetbe. Igy tehát a konferencia 

színhelyéül Páris és Brüsszel jönnek számí-

tásba. Németország előreláthatólag Brüsszelt 

fogja választani. 

gon vezet keresztül, de az még bizonytalan, hogy 

Szegedet érinti-e, vagy pedig a Dunántulon vezet 

keresztül. A főispán javaslatára a közigazgatási 

bizottság elhatározta, hogy felir a kereskedelmi 

mPiszterhe* és Szeged érdekeinek érvényesítését 

kéri. Csatlakozásra szólítja fel a közigazgatási bi-

zottság a társtőrvényhatóságokat is. 

Zilahl-Kiss Tibor gazdasági főfelügyelő jelentése 

következett A jelentés szerint az időjárás a hó 

első felében 

a mezőgazdaságra 
kedvező volt, a második felében már hidegebb idő 

volt, különösen erős éjjeli lehűlésekkel. Az ősziek 

elvetésére átlag kedvező volt az idő s igy az 

őszivetéseket a gazdák elvégezték. A takarmányrépa 

szedése befejeződött, a termés mindenütt jó kö-

zepes. 

— A Szeged vidékén ismeretes és leromlott állat-

tényésztés fejlesztésének emelése végett a földmi-

velésügyi miniszter kjvételesen engedélyt adott 

arra, hogy a tenyészanya állatok kétévi hitel 

terhére osztassanak ki. A kisgazdák között októ-

berben kiosztottak 37 yorkshirei kocát és egy 

kant, ezeket elsőrendű törzskönyvezett tenyészetek-

ből szerezték be. A munkások elhelyezkedése elég 

nehéz, mivel nincs kereslet % 

Az állategészségügy helyzetéről Klekner Lajos 

főfelügyelő számolt be. Elmondotta, hogy 

a sertéspestis 

fokozatosan enyhült az utóbbi időben, de még 

mindig nem szűnt meg teljesen. A zárlatot igy 

nem lehet feloldani. Alsóvároson, néhány udvarban 

a takonykór lépett fel és négy megbetegedett lovat 

kelleti elpusztítani. A betegséget Hódmezővásár-

helyről hozták át Szegedre. Szórványosan fellépett 

a b"romfikolera is. 

Dr. Hunyadi-Yais Gergely az iránt érdeklődött, 

hogy van-e mód a zsirsertésvásárok felszabadítá-

sára. Az állategészségügyi főfelügyelő kijelentette, 

hogy a vész nem csökkent annyira, hogy a zárlatot 

enyhíteni lehetne. 

A közigazgatási bizottság ülése ezzel véget ért. 

Utána a gyámügyi albizottság tartott zárt ülést 

A B E L V Á R O S I B A N szerdán az előadósok 
a Guglielmell i hangverseny miatt 

V2 5 és % 7 órakor 
kezdődnek, a 9 órai előadás elmarad 

A bangreraeny »4rt«*lcr« uiMrt jegyek tulajdonosainak a rohatir 
a Deik r«r?n-> felöli kl» előcsarnokban áll rendelkezésre. 

Premier keretében 

csütörtökön 

mulaija be a Belvárosi Mozi 

a szezon legsikerültebb 

100 %-os éneklő és beszélő 

magyar nyelvű 
nagy Hímjét a 

Kék bálvány-t 
Főszereplők: 

Beregi Oszhár 
Oözon Gtjula 
Jávor Pál 
Sárossu Andor 
Petites Sándor 
Vendretj Ferenc 
lioklárn Zoltán 

Kormos Margit 
öngyilkossága 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-

döbbentő tragédia érte — mint egy ungvár i 

jelentés közli — Kormos Margitot, aki három; 

év előtt a szegedi szinház ismert tagja vo l t 

A tehetséges fiatal színésznő szegedi sikerei 

u tán Budapestre, Kassára, ma j d Ungvárra 

került. Itt megismerkedett Rozgonyi Béla 

likőrgyárossal, aki nemrégiben titokban fele-

ségül vtte Kormos Margitot. 

Egy ideig boldogan élt férjével, mig szón* 

baton este Bozgonyi eltávozott lakásáról. Ami-

kor éjfél felé hazatért, a fiatal színésznő 

szemrehányást tett neki elmaradásáért, ma j d 

néhány perc mú lva revolverdörrenést hallott: 

Kormos Margit a másik szobában szivenlőlte 

magát és azonnal meghalt. 

A fiatal színésznő tragédiája mindenütt 

mély megdöbbenést keltett, öngyilkosságát 

nem tud ják megmagyarázn i 

Henry Ford legújabb 
ierm elési rendszere: 

Évenhint 8 haol gyári és 4 hant 
földmunka 

Bécs, november 16. Henry Ford n j nnmkareJHt-

rendszert dolgozott ki és azt reméli, hogy ezáltal 

jelentősen fokozhatja a termelést. Ezzel kapcso-

latban azt állítja, hogy az u j munkarendszer a 

munkásoknál kiküszöböli a monoton gyári szal-

lagmunka káros következményeit. Az első kisér. 

leteket Ford egy 12.000 hold kiterjedésű farmon 

eszközölte. 

Az uj rendszer nagyjában abból áll, hogy a 

munkások évenként négy hónapon ** földnrarr. 

kávai foglalkoznak és nyolc hónapot a Nyarak-

ban a gépeknél töltenek. A mezőgazdasági mun-

kálatoknál semmiféle gépek nem kerülnek hasz-

nálatba, a munkások mindent kézierővel végez-

nek. Ford azt állítja, hogy ilyen módon jelentősen 

csökkenteni lehet az Egyesült Államokban is fel-

lépett munkanélküliséget. Igy az összes nagy far. 

mokon időről-időre szüneteltetnék a gépek igény-

bevételét és olyankor, amikor a gyárakban és 

malmokban visszamegy a munka, a mezőgazda-

ságban is kézierővel dolgoznának. 

Az Északamerikai Egyesült Államok ipari kó-

réi nem lelkesednek Ford uj rendszeréért és épp 

olyan fantasztikusnak minősitik, mint annak ide-

jén a szaladó szallag rendszerét 

A. Kosig axgaíá&i bisotisáQ 
akciója 

a nemzetközi autóul szegedi 
szakaszáért 


