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ák Testvérek. 
láttam, magam tapasztaltam. 

tonnán fertőző betegség-
lt gvermekparalizissel 
et a klinikára szállítót-
ember 2-án lett fertőt« 

lenitve. 

•óla, hogy családomnak sza-
t a nagy beteghez, honnan 
alkalmazása nélkül térhettek 

I életükhöz. Meglepettséggel 
fertőző betegségben elhunyt 

¡óban volt szombattól 
g felravatalozva a leme-
an, ahová addig, míg a 
a volt, tehát míg a szü-
kodhattak (délelőtt, dél-
száig) mindenkinek, fel-
neknek egyformán be-
járása volt. 

>gy Polgármester urnák fen-
vc^t, illetve fentieket helye-
'ok róla győződve, hogy mé-
:1 további anomáliák jönné-
nelyek azt mutatják, hogy 
szolgálatnak Szegeden vala-

ísjeleníés 
ber 12. A földművelésügyi mi-
ki legújabb jelentését a *eté-
roezőgazdaság állapotáról A 
őszi gazdasági munkáitokat 

ás mellett serényen folyiat'ák, 
geri törését és a Cukorrépa 
ejezték be. Az őszi vetések ál-
v korai vetések a kedvező idfí-
kivétől!el szépek és erfttrije-

sodnak és eléggé megerősödve 
későbbi vetések most kelnek 

inek. A takarmánykészlefek a 
n kellő beosztással elegendők 

negyékben helyenként még fc-
Néhány megyében arunk él-

ig még kijárhat a legelőre, a 
lég a legszigornhb tal oréko«-

elegendő. Az állatok égés»-
ban kielégítő, egyes vidékeken 
sz és a baromfibetegségek 
fel. 

(üztársaság ünnepe 
ftónk telcfonjchnt'se.) Bécs-
ztrák köztársaság szombaton 
iának 14-ik évfordulóját. A 

és a nemzeti szocialisták 
endeztek, amely különösebb 
lott le. Csak a csapatok fel' 
ődött több helyen verpkedrs-
napon át erös készenlétben 

kális Párt ölése. A Nem-
t szegedi szervezete szom-
teslület nagytermében ülést 
jjnóezy Sándor elnök nvi-
a megjelent v. Raícsv Zsi-
orszAgos vezért. Bozó Jó-
án Rásonyi Papp Gedeon 
mertette a párt fóliát. maid 
v beszélt a «párt követelésé-
varsora követte. 
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csemege üzletben kapható! H 
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Egyperces rendkívüli közgyűlésén választották meg 
a központi választmány uj tagjait 

DélmagyarorszAg munkatársától.) A 
kisgyűlés és a törvényhatósági bizottság szom-
baton délután egy-egy perces rendkívüli ülést 
tartott. A tárgy, amint azt a Délmagyarország 
szombati számában közölte, a központi vá-
lasztmány 24 tagfának megválasztása volt. A 
törvény értelmében a választást lajstromosan, 
arányos képviseleti rendszer alapján kell meg-
ejteni, de miután csak egyetlen ajánlás érkezett 
be és a törvény Ilyen esetekben ugy rendelke-
zik, hogy az ajánlási iven feltüntetett jelölteket 
kell megválasztottnak kijelenteni, a kisgyűlés 
egyhangúlag a benyújtott lista mellett foglalt 
állást 

A rendkívüli közgyűlést minimális érdeklő-
dés mellett nyitotta meg dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester, bejelentette, hogy a napi-
rend egyetlen tárgya a központi választmány 

24 tagjának a megválasztása. 
— Miután a választásra — enundálta a pol-

gármester — csak egyetlen ajánlás érkezett, az 
ajánlási iven felsorolt bizottsági tagokat: dr. 
Aigner Károlyt, kJ. Báló Istvánt, dr. Bodnár 
Gézát, dr. Dettre Jánost, Dobó Imréf, id. Gár-
gyán Imrét, dr. Hunyadi-Vass Gergelyt, Ker-
tész Józsefet, Korom Mihályt, Lájer Dezsőt 
Ottovay Károlyt, Pap Józsefet, dr. Pap Róber-
tet, Petrik Antalt, Rainer Ferencet, dr. Széli 
Gyulát, dr. Szivessy Lehelt, Takács Bélát, dr. 
Tóth Bélát, dr. Tóth Imrét, dr. Tőrök Bélát, 
dr. Turóczy Mihályt, dr. Vinkler Elemért, Wlm-
mer Fülöpöt három évre a központi választ-
mány megválasztott tagjainak jelentem ki. 

Az elnöki enunciáció után a polgármester 
az egyperces közgyűlést berekesztette. 

M i n ő s é g b e n O l c s ó s á g b a n E l e g á n c l á b a n 
utolérhetetlen l e g e l s ő megközelíthetetlen 
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VAN-E KIVEZETŐ UT 
Irta TONELLI SÁNDOR. 

Két hete ugyanezen a helyen a pénz 
betegségéről irtam és azt az igényelen nézete-
met kockáztattam meg, hogy a pénz betegsé-

5¡ét pénzzel, vagyis inflációval gyógyítani nem 
ebet. Akik nem hiszik el nekem, hogy az ilyen 

kuruzslás rosszabb magánál a betegségnél, 
azok higyjenek Leninnek, aki azt állapította 
tneg, hogy az infláció még a forradalomnál is 
biztosabb szétbomlaszt ója a kapitalista ter-
melési renden alapuló társadalomnak. 

Nem tudom, hogy a cikkein váltotta-e ki az 
érdeklődést, vagy maga a probléma foglalkoz-
tatja nagyon erősen az embereket, de a le-
folyt héten nagyon sokan tették előttem szó-
vá a megállapításaimat. Voltak, akik tovább 
fűzték a gondolataimat és a megoldásra vo-
natkozó elképzeléseiket közölték velem és vol-
tak, akik egyszerűen kérdés formájában ve-
tették fel, hogy miként képzelem én a kibon-
takozást a mai gazdasági válságból, ha a pénz 
jelentőségét olyan botrányos módon lec-ök-
kentem? Ezekre a hozzászólásokra szeretnék 
néhány sorban a nyilvánosság előtt vála-
szolni. 

A VÁLSÁGBÓL? 
Mindenekelőtt megállapítom, hogy az én 

cikkemmel egy napon jelent meg Tylernek, a 
Nemzeti Bank mellé rendelt angol pénzügyi 
tanácsadónak Magyarország pénzügyi helyze-
téről szóló jelentése. Nem lehet tehát csodál-
kozni rajta, hogy akik a Tyler-féle jc^rtést 
elolvasták, egyszerre annak tudatára ébredtek, 
hogy csakis állami és tőrvényhatósági háztar-
tásunknak radikális lebontása segíthet raj-
tunk. Egyszerre készen is voltak a panacea-
val: elbofsájtani minél több tisztviselőt, be-
zárni az állami üzemeket, bérbeadni az állam-
vasutakat, megszüntetni az egyetemeket, le-
szállítani a fizetéseket és igy tovább. Ha csiná-
lunk valamit, csináljuk alaposan. Ha ugyanis 
mindezt megcsináltuk, kevesebb adót kell fi-
zetni és lészen a boldogság tökéletes a triano-
ni határok között. 

Nos tiszelt közvélemény, én nem vonom két-
ségbe, hogy Tylernek elméletileg igaza van, 
de amit ajánl, az pillanatnyilag nem segíthet 
rajtunk, tud juk mindannyian, hogy állami 
apparátusunk tul van meretezve és hiba volt, 
bogv enn :k a túlméretezett anp?rá»usnak a 

A dzsungelfilmek 
királya 

Mától a 
Belvárosi Moziban 

{ Köt-szövüttben elüljár 
n „Lampel í s Hegyi" gyár. Á 

{ Lampel Hegyi kötött szövött 
Fogalom a hölgyek között. í 
i Kötött áru mesebeli, " 

Ha gyártója „Lampel-Hegyi" i 
lebontását nem kezdtük meg már őt esztendő 
előtt. Akkor talán ma már éreznénk a hatá-
sát. De még ha ma fogunk is hozzá, minden-
esetre jobb, minha tovább halogatjuk. Azzal 
azonban tisztában kell lennünk, hogy a leg 
szigorúbban keresztülvitt takarékossági akció 
is csak esztendők mullva érezteti a hatását. 
Ha tisztviselőket bocsájtunk el, nekik nyűg 
dijat kell adnunk és így nem a fizetést, ha-
nem egyelőre csak a fizetés és nyugdij kö-
zötti különbözetet takarítjuk meg. Ez pedig, 
minthogy nem a fiatal, hanem inl íább az idő-
sebb tisztviselőket kell elküldeni, nem túlsá-
gosan jelentős ősszegre rug. Lenne ugyan még 
e<ry megoldás: egyszerűen főbelővetni azokat, 
akik egy életen at dolgoztak és kiszolgáltak, 
ennek a megoldásnak azonban némi erkölcsi 
akadályai vannak. 

Hogy ez mennyire igaz, legjobban a Máv. 
példája bizonyítja. A Máv.-nak békében kö' 
ségvetéséhez viszonyítva nem egészen né 
százalék volt a nyugdijterhe, ma a nyugdíj 
teher összege a 23 százalékot haladja meg és 
a nyugdijteher előreláthatólag 1924-ben, vigy 
a következő esztendőben, fog kulminálni. Az 
egyensúlyi helyzet a természetes kihalás révén 
esztendők múlva fog helyreállni, addig azon-
ban ezt a politikai jellegű nyugdijterhe!, amely 
az elszakított országrészek vasutasainak ide-
árnmlása következében állott elő, semmiféle 
•Mesterkedéssel, bérbeadással, vagy más nő-
dön megszüntetni nem lehet. Pillanatnyilag 
éppen ugy nem segítene az állami gépgyár be-
zárása sem. Ha ötezer munkást kiteszünk az 
uccára, valamilyen módon gondoskodnunk 
kell az ellátásukról és nem tudom, hogy ez az 
ellátás, bármilyen szűkre szabjuk ís, nem 
lesz-e több, mint a deficit, amelyet ma Tvler 
tzakérlő ur kifogásol. 

Ismétlem: nekem nem az elv ellen van ki-
fogásom, hanem ugy látom, hogy a javasolt 
megoldás nem jelenthet semmiféle könnyebb-
séget arra az adózóra, aki ma nem tudja a 
kereseti vagy jövedelmi adóját megfizetni. 
Magam is azt vallom, hogy kevesebb, de jól 
fzetett tisztviselővel jobban el lehetne igaz-
gatni állami gépezetüket, mint kolduskenvér-
re szorított és állandó bizonytalanságban tar-
tott tömegekkel, amelyeknek munkaerejét a 
jövendőjükért való állandó rettegés bénítja 
meg. De meri-e valaki mondani, hogy pil'a-
natnyílag javítunk a helvzeten, ha ezreket az 
uccára teszünk ki és vele az elégedetlenseget 

r öveljük? 
De hát akkor mi történjék? Csakugyan nem 

volna kivezető ut ebből a t r ag i kumnak latszó 
dilemmából? Csakugvan oda kell magunkat 
adni a pesszimizmusnak, hogy °JyaD . 
bőkkel állunk szemben, amelynek eresebbek 
az emberi okosságnál és akarásnál? (,sakug-

K o r z ó M o j e f 
Vasárnap K é t »>*9er ! 

Az álarcos lovas 
Izgalom, hösiességi Tadnyugati tájak 

Főszereplő: GEORG O'BRIEN. 
Azonkívül; 

A titokzatos énekes 
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