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60 millió pengős városi kölcsön a városok S Z É C H E N Y I M O Z I
Csütörtök, péntek, szombat junius 2, 3, 4
fiiggőkölcsöneinek konvertálására ?
p l Délmagyarország
munkatársától.) A rint a kormánynak r á kellene vennie az érrírosok kongresszusának állandó választmá- dekelt pénzintézeteket arra, hogy a függőkőlnya, mint ismeretes, legutóbb foglalkozott a csönök konvertálása céljából bocsássanak ki
városok nagymértékben felszaporodott és igen hatvanmillió pengő értékben egységes városi
larbes függőkölcsöneik dolgával és kereste azo- kölcsönt. Minden pénzintézet olyan összeggel
kat a módokat, amelyekkel valahogyan hosz- venne részt ebben az akcióban, amennyit fügszu lejáratú kölcsönökké lennének átalakítha- gőkölcsön formájában folyósított a városoknak
tók ezek a kisebb-nagyobb rövidlejáratú köl- és a kölcsönből minden város annyit venne
esönök. Külön-külön minden érdekelt város igénybe, amennyi a függókölcsöne. A kor— és ma már minden város érdekelt ebben mány garanciát nyújtana a pénzintézeteknek
az ügyben — foglalkozott már a kérdés meg- arra, hogy az egységes városi kölcsön töroldásával, az összes tervek azonban meghiú- lesztési részleteit a városok pontosan fizetnék,
sultak a lehetetlen hitelviszonyok következ- éppen ngy, mint ahogyan a Speyer-bankház
lében. A kongresszus választmánya ezért ha- utján felvett városi kölcsönök pontos törlesztározta el, hogy olyan tervezetet dolgoz ki, tését is garantálta.
amely egységesen oldaná meg a városoknak
A kongresszus választmánya a tervezetet
aSt a talán legsúlyosabb problémáját.
most el küldötte Szegedre azzal, hogy a város
A választmány elhatározta, hogy a kormány hatósága állítsa össze a szegedi függökölcsónök
segítségét kéri a nemrégen kidolgozott terv pontos kimutatását
végrehajtásához. A terv elkészítése alkalmából
megállapították, hogy a vidéki városoknak fez- A polgármester megbízásából a számvevőssesen körülbelül hatvanmillió pengő értékű. ség rövidesen összeállítja a kimutatást, amely
függOkölcsönűk van és ezeknek a kölcsönök- részletezi a város által fölvett függökölcsönönek a kamata elviselhetetlenül súlyos terhet ket A kimutatást azután elküldik a kongreszró az amúgy is igen labilissá vált költségve- szus elnökségének, amely a többi városokból
tésekre. A legnagyobb veszedelmet mégis az is beérkező adatok alapján most már kidolgoJelenti hogy a függökölcsönöket folyósi ó pénz- zz a részletes tervezetet és azt bemutatja a
intézetek egyre nehezebben járulnak hozzá kormánynak.
a prolongáláshoz, a függökölcsönöket sorra
Szegednek, mint ismeretes, a függőkölcsönök
fölmondják és egyre jobban szorítják az adós konvertálására van egy Külön terve is, amelyvárosokat a fölmondott kölcsönök visszafize- nek sikere azonban a gázgyári tárgyalásolt
tésére. A városok viszont u j kölcsönt nem kimenetelé ő függ. A gázgyári bizo't ág ugyanszerezhetnek, ha tehát a kölcsönök visszafi- is négymillió pengő hosszúlejáratú kölcsönt
zetése elkerülhetetlenné, vagy halaszthatatlan- is kiván a gázgyártól a koncesszió meghoazná válik, a legnagyobb zavarba jutnak.
szabbitása esetén. Ezt a négymillió pengőt
A választmány által kidolgozott tervezet sze- fordítanák a függőkölcsönök konvertálására.

.
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Vasúti jegy és ebédjegy szélhámosok
a budapesí-szegedi filléres vonatokon

Zuglorgalomban 6-7 pengőért árulják a weekendjegyeLei — Nemiélező szegedi
vendéglőbe szóló ebédjegyeket Arainak a szegedi kirándulóknak
(A Délmaggarország

munkatársától.)

A filléres

vonatok közönsége ellen valósággal hadjáratot szerveztek a legkülönbözőbb ötletekkel dolgozó szélhámosok, akik ellen védekezni alig lehet, mert
adboc ötletek alapján dolgoznak igen ügyesen,
minden lehetőséget kihasználva. A becsapott kirándulók csak akkor eszmélnek rá, hogy szélhámosok kezébe kerültek, amikor már nincs segít-

ői.

Az elmuft vasárnap
mint ismeretes — két
filléres gyors jött Budapestről Szegedre és két.
ezer kirándulót hozott magával. A szélhámoskodás már a weekendvonatok jegyeivel kezdődött
A jegyeket négy pengőért árulják Budapesten, de
a kirándulóközönség csak nehezen juthat első kézből a jegyekhez. Amikor kiderült, hogy egy szerelvény nem iesz elegendő, mert a jegyeket gyorsan
elkapkodták, elhatározta a vasatigazgatóság, hogy
két szerelvényt indít Azokat, akik az első szerelvényből kimaradtak, azzal" vigasztalták a menetjegyirodákban, hogy a második vonatra biztosan
kapnak jegyet, ajánlatos azonban, hogy idejekorán
jelentkezzenek érte, mert nagy az érdeklődés. A
második vonat jegyeinek árusítását hétfőn reggel
nyolc órakor kezdték meg, de félkilenckor már
azzal küldték el a jelentkezőket, hogy minden
W9 elfogyott.

A tájékozottabbak tudták, hogy a zuyfor^a'ombon (ehet weekendjegyet vásárolni. A jegyüzérek
állandóan ott cirkálnak a nyugati pályaudvar körül
és csinos fel árra f árusítják a nálnk lévő jegyeket
amelyeknek árfolyama az érdeklődés arányában
változik. A vasárnapi filléres vonatok jegyeit a
zugforgalomban hat-hét pengőért vásárolták. Az
üzérek igen ügyesen dolgoztak, kiszemelték azokat az áldozatokat, akikben nagy az utazási kedv,
akik nagyon elkeseredtek, amikor megtudták, hogy
minden jegy elkelt. Ezeket azután az uccáú környékezik meg, vagy az állomás körül megsúgják
®eki, hogy szerény jelárral hajlandók áta lni nekik saját jegyeiket, miután ók kdzbeült akadályok miatt nem utazhatnak.
Vktöszinünek látszik, hogy az üzérek tömegesen
vásárolják össze a jegyeket, mielőtt még a kózönhozzájuk juthatna. F.gy-egy vonaton igy jelentó* összeget kereshetnek.^ Ezt a visszaéjést köny-

ny«n meg lehetne akadályozni, ha jobban ellenőriznék a jegyvásárlásokat
De utaznak a filléres vonaton ebédszélhámosok
is. Ezek ebédjegyeket irakiak igen olcsón. »2gyegy komplett ebédre szóló jegyért nem «.hnek
többet egg pengőnél. A jegyek szabályszerűek és
igen csábítóak. Rajtuk van a szegedi vendéglős
neve és a menü. Srolid, polgári ebéd, renda~ermt
a főétel bem* a szegedi halászlé. A legtöbb megkörnyékezett kiránduló, aki talán életében először
jön Szegedre, örömmel biztosítja a jóhangzása
névvel büszkélkedő vendéglőben a maga és kiránduló társai számára az olcsó ebédet GyanuUamuf
érkezik meg Szegedre alig várja a delet és azután
eQndui a vendéglő felé, ahová a Jegye ssóL Mivel
tájékozatlan a vánosban, idegenektőr, vezetőktől,
rendőröktől kér útbaigazítást Igy hídja azután

A terem Jéggel van Ktlt ve

Pergötüzben

Douglas Fairbanks jr.
kaws Msnibateiéla ($ ROSB Hobarf

A nagy világégésből
A világháború legforróbb időszakai!
Előadások 5,7,9,va ár- és ünnepnap 3,5,7. ^kor
meg, hogy ebédfegge egg nemlétező

szegedi ven.

déglőbe szól. Igy nemcsak az ebédjegyek ára vesz
et, hanem elvesz a nemlétező vendéglő keresésé,
vei Is néhány óra az amugv is rövidre szabott
kirándulási időből.
Ezeket a szélhámosokat dr. Pálfy József polgár,
mesterhelyettesnek, a szegedi idegenforgalmi ügyek
intézőjének is bejelentették, aki megteszi a szűkséges lépéseket, hogy a jövőben a Szegedre rán.

dűlő közönséget megmenthessék a szélhámosok a° m
rázdátkoddsátót.

De történtek a filléres vonatokon más furcsaságok is. A legutóbbi vonaton negyoenfifíéret •Részvételi jegyeket* árultak és adtak el igen szép szán*,
ban. A nyomtatott je<*vek szövege meglehetősen
homályos. Igy szól:
Budapest, IV. Sz6p-n. 5.
Féle. Tel.: 845—29.

Részvételi Jegy.
Ara 40 fillér.
A bizottság havonta megjelenő muakat
agy évt sWlzelési dtla 2'— P
Akik árusítják as otwok között, elmondják, hogy
ez a jegy mindenre fetfogoettfs tulajdonosát: in.
ggen nézheti meg « város nevezetességeit, ingyen
vezető áU m rendet*^z*sére, tán még « közlekedési
eszközöket te Ingyen használhatja.

A .részvételi jegyekbők igen sokat etaftaak. A
gyanútlan vevők Szegeden nagy meglepetéssel látják, hogy a város nevezetességeit ingyen nézhetik
ugyan meg, ingyen vezetőé is állnak rendelkezés
sere, de ugyanezeket az ingyenes kedvezményeket
élvezheti a filléres vonat minden utasa, az 6 , akt

nem váltotta meg a vonaton a negyven filléres
.RészvéteH jegyet*. Amikor azután keresni kezdik
a jegy árusítóját,természetesensehol sem "találják.
A baj az, bogy ar ügyeskedők ugyanazzal az
őttetter. 'kit vonaton

nem

manipulálnak.

Minden

vonathoz más és mis ötletet dolgoznak lel és
minden vonat utasközönségéből sikerül jó néhány
száz pengőt a legkülönbözőbb módon, ntíntfcn ellen,
szolgáltatás nélkül kicsalniuk.
Dr. Pálfy József polgármesterhelyettes a hoz'f
érkezett bejelentések alapján vizsgálatot inait, valószinüfeg ősszehivja az idegenforgalmi bizottságot
hogy letárgyalja a filléres vonatok néoszerüséaét
veszélveztető visszaéléseket
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Verseny árak

DIVAT MINTÁK
Női feltér vászon d p ő
Női ieltér antilop d p ő
rtrfl fehér vászon d p ő
rérfI fehér vászon d p ő
KéifUk

kirakatainkat

különféle
combinátióval

P T P 12-50
P 5a50
P 12-50
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