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inonstre-hangverseny lesz a Templom-téren. 
Előadásra kerül Liszt Szent Erzsébet orató-
riuma, Antov Kálmán vezényletével a Sze-
gedi Dalárda, a Szegedi Polgári Dalárda és 
kiváló szólisták közreműködésével. \ másik 
szahadtéri hangversenyen bemutatásra kerül 
Dohnányi Nyitánya, Weiner Magyar szvit-je, 
uindkrtiő Dohnányi vezényletével és Kodály 
Psalmus Humjarícús-a a szerző személyes ve-
zényletével. Ezenkívül a fogadalmi templom-
ban tartandó orgonahangversenyek egészítik 
ki a magas nívójú zenei műsort. 
Az ünnepi játékok tartama alatt a szervezőbi-

zottság érdekes nappali programról is gondos-
kodik. 

Az ünnepi játékok alatt itt Szegeden 
tartja meg alakuló gyűlését a Magyar 
Színháztudományi Társaság a legkivá-
lóbb magyar szinházi emberek rész-

vételével. 

Ugyanekkor rendezi meg nagyszabású kiállítá-
sát a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 
amelynek keretében néprajzi, szinház-, könyv-
es képzőművészeti, valamint szociofoto mun-
kásságuknak eredményeit mutat ják be. A szer-
vezőbizottság munkájának érdeméül tudható 
be az a nagyjelentőségű tény is, hogy a Nem-
zetközi Szinházszövetség 10-ik kongresszusát 
két év múlva Szegeden akarja megrendezni. 
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Anglia felfüggesztette a z orosz áruk behozatalt tilalmát — A 
letartóztatott angol mérnöHölcet szabadlábra $ e l y e z / é k 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Lon-

donból jelentik: A 2 és fél hónapja tartó 
orosz—angol vámháboru véget ért. Oyöriy ki-
rály szombaton délután dekrétumot Irt aló, 
amellyel vasárnapi hatállyal felfflggrsztctte az 
orosz árukra kimondott behozatalt llk'^nt 'el-

téve, ha addig a moszkmi Wlckers-müvek kél 
letartóztatott mérnöke átlépi az orosz natúrt. 

A két mérnököt s7o-nba'on délben szabadlábra 
helyezték és útnak indították az orosz határ 
felé. 

Tisztviselti-iigyek és egy ellenzéki fellebbezés 
Csanádmegye kisgyülése előtt 

(A Délmagf/arország makói tudósítójától.) 

Csanádmegye kisgyülése Fáy István főispán 
elnöklésével szombaton ülést tartolt. A kisgyű-
lés tárgysorozatán igazgatási ügyek szerenel-
tek és azokkal vita nélkül, gyors temDÓban 
végeztek. 

A kisgyűlés első érdekes tárgya Tarnny al-
ispán két bankigazgatósági tagságiról szólt. 
Az alispánt az Angol—Magyar Bank és a Ma-
gyar-Olasz Bank makói fiókintézetei igazgató-
sági taggá választották, amit a törvényható-
ság közgyűlése tudomásul vett. Ezze' szemben 
a belügyminiszter most megtagadta hozzájáru-

lását, mert nem tartja me?engedhetőnek, hogv 
köztisztviselők nyereségre dolgozó vá'.lalatnak 
igazgatósági tagjai legyenek, 

Makó érdekes tisztviselőt illetményügye sze-
repelt ezután a kisgyűlés előtt. A város el-
mulasztotta annak idején az uj illetményrende-
leteknek megfelelően átdolgozni a nyugdij-
szabályrende'.etet és ennek folytán 1030-tól 
1932-ig, amíg erre rájötte'c, a tisztviselőktől 
fizetésük 2 százalékát vonták le a nyugdij-
alap céljaira az újonnan előirt másfél százalék 
helyett. A képvi-e'őtestület ezért a város 50 
tisztviselőjének 3772 pengő visszafizetés t ren-

delte el. A visszafizetés azonban nem tőrtént 
meg, mert megállapítást nyert, hogy a város a 
tisztviselők részére ionosulatlanul is folyósí-

tott működési pótlékokat, amelyeket viszont 

a tisztviselőknek kell a belügyminiszter rende-
lete alapján visszafizetniük a város pénztá-
rába. A közgyűlés ugy határozott, hogv azok. 
nál a tisztviselőknél, akiknek kann'ok is és 
adniok is kellene, papiroson számolja el a 
visszatérítést. A kisgyűlés ezt a határozatot 
az érdekelt tisztviselők fellebbezésének eluta-
sításával jóváhagyta és csak a fellebbezők 
számszaki kifogásainak felülvizsgálatát ren-
delte «1. 

A csanádapácai községi képviselőtestületi 
tagválasztás ellenzéki sérelmeit tárgyalta vé-
gül a kisgyűlés. A Vajda János és társii által 
annak idején előterjesztett pamszt az igazoló 
választmány elutasította és most az elutasító 
határozat elleni fellebbezéssel foglalkoztak. A 
fellebbezők szerint a választás határnapját 

nem tették törvényes Időben közhírré, a köz-

ségi jegyző a nála érdeklődő egyes ellenzéki 
szavazóknak azt a felvilágosítást adta, hogy 
nincs szavazati joguk, egy néven kelten is sza-

vaztak, végül a választáson elnöklő főszolga-
bíró az ellenzék bizalmi férfialt nem fogadta 

el. A fellebbezéssel szemban az előadói elő-
terjesztés szerint a községi jegyző vallomásá-
ban igAMlfa, hogy a közhírré tétel megtörtént, 
a községi jegyző nem hivatott felvilágosítást 
adni arról, kinek van szavazati joga és ha 
adott felvilágosítást, az a választás törvény-
szerűségére befolvással nincsen, a fellebbezők 
által felhozott néven kettős szavazatot nem 
találtak és végül az elnöklő főszolgabíró a 
bizalmi férfiakat az elhangzott felkiáltások 
alapján nevezte ki A Uiicryüíés a fellebbezést 
elutasította. 

A vizipólóvátogatott győzelme 
Magdeburgban 

Magdeburfc julius 1, A szombati vizipóló 
mérkőzésen Budapest csapata Magdeburg csa-
pata ellen 8:3 (5:0) arányú győzelmet aratott. 

Pilsen, julius 1. Pilseni Viktória—Hungária 
3:1 (2:1). 

200 dalárda 
a budapesti dalosversenyen 
Budapest, julius 1. Szombaton délután a kü-

lönvonatok az ország minden részéből nagy tö-
megben vitték a dalosokat Budapestre, hogy 
résztvegyenek a vasárnapi országos dalosver-
senyen. Az Országos Dalosszövetség tömörült 
dalárdák közül férfi és vegyeskarokkal mintegy 
200 dalegyesület vesz részt a versenyben. Szom-
baton este az uj városházán tartott díszköz-
gyűlésen a főváros nevében H u s z á r Aladár 
főpolgármester üdvözölte a Dalosszövetséget, 
Délután a debreceni mácsai dalkör negyven 
dalosa az olasz követség aulájában elénekelte 
a Giovinezzát és több magyar dalt. A daloso-
kat Colonna herceg, valamint az olasz követ-
ség tisztikara fogadta. Az énekszámok után át-
adták Colonna hercegnek a debreceni dalosok 
ajándékát, egy csikóbőrös kulacsot debreceni 
kadarkával megtöltve' 

Férfiaki (tyengeitége ellen iz»v»tolt uonn&li »egltí3(r 
mindenkorra btatonltT*. Nem orvose&g (sza-
badalom), Ulnutrllt »zakorvoM iamertetSt 80 
flllár bílyepr elleniben diezkréten bérmentve 
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A szegedi tarhonya és a rizs 
A Statisztikai Hivatal havi export-import 

kimutatásai buza- és lisztkivitelünk állásáról 
a legkétségbeejtőbb adatokat szolgáltatják. 
Különösen az utóbbiról kaptuk a legválságo-
sabb kénét, amely — sajnos — malomiparunk 
összeomlásának jelenségeit kezdi velünk sej-
tetni. Kétségtelen, hogy a száraz tésztaipar 
fellendítésével a malomipar helyzetén sokat 
segíthetnénk. Bizonyos, hogy a magyar házi-
asszony szívesen támogatná a tarhonyakészitő-
ket, de ezt még nem teheti, mert e cikk ma 
a rizsnél drágább. 

A ta^honyaipar hátrányára legsúlyosabb te-
hertétel a magas vasúti és az ennél még drá-
gább postai tarifák, amelyek különös viszo-
nyainknál fogva a tarhonyakereskedelemben 
sajátságos helyzetet teremtettek. Ha figyelem-
be vesszük, hogy például Budapestről Miskolc-
ra vagy Szegedre 10 ezer kilogramm rizs díj-
tétele mázsánkint 305 fillér, ugy azt is meg-
állapíthatjuk, hogy ugyané viszonylatban a 
tarhonyáé 331 fillér. Látszólag a tarhonya és 
a rizs tarifája között alig van különbség, utó-
lag azonban kiderül, hogy ez mégis csak szá-
mottevő. A tényállás ugyanis akörül forog, 
hogy a rizs vagontételben gördül rendeltetési 
helvére, a tarhonya azonban darabáruként, 
mikor is díjegysége 391 fillér, tehát 60 fillér-
rel drágább; sőt az esetek 90 százalékában a 
lényegesen drágább díjtételű postacsomagban 
jut a fogyasztóhoz. Ennek a költsége pedig 5 
kilóig (kézbesítéssel) 110 fillér, 10 kilóig 160 
fillér. Az előbbi esetben a költség kilopramon-
kint 22 fillér, a másodikban 16 fillér. A 
rizsnél mint láttuk — a költség kilogram-
monkint csak 3.05 fillér, ami 5—7-szer ke-
vesebb-

Miután az utóbbi 2 évben 1 kilógjam tarho-
nvára 17 fillér lisztforgalmi adó is esett, a 
rizsre semmi, mert ez bolettamentességet él-
vezett, ilykép könnyen megállapíthatjuk, hogy 
1 kilogram tarhonyát a kényszerű postai szál-
lítással középarányosán 19 fillér, a lisztforgal-
mi adónál 17 fillér, összesen kilgrammonkint 
36 fillér teher sújtotta, a rizst pedig csak 8.05 
fillér. így már bizonyosan érthető lesz, hogy 
mely körülmények okozzák a tarhonya magas 
árát. Az ujabban megállapított és lecsökken-
tett lisztforgalmi adó és boletta, továbbá a 
vasúti tarifa leszállítása némi javulást fognak 
ugyan eredményezni, de ezt sem a kivánt teljes 
mertékben. 

Mi legyen hát a teendő? Tekintve, hogy a 
tarhonyát és általában a száraz tésztanemüe-
ket ezidőszerint tulnyomólag postán szállítják, 
ennélfogva annak postai tarifáját olykép kel-
lene módosítani, hogy az ország bármelyik 
részébe 70 fillérért 10 kg. 120 fillérért 20 kg 
legyen fel adható. A vasúti tarifánál pedig 
már 50 kg. feladásánál engedélyezzék a tész-
taárukra ervényes vasúti 6. kocsiosztály díj-
tételének a 15 tonnás kocsikra megállapított 
igen kedvezménves, vagyis a 100 kilogrammra 
kiszabott 288 fillér díjtételt. Ez esetben kilo-
grammonkint 2.88 fillér lenne a tarhonya szál-
lítási dija Szegedről Budapestre, Miskolcra 
pedig 4.29 fillér. Hasonlókép jótékony hatással 
lenne tésztaiparunk feltámasztására, _ ha ré-
szére adómentes, úgynevezett ipari lisztet en-
gedélyeznének. 

Cselekedjünk gyorsan és céltudatosan, hogy 
búzánknak, lisztünknek, nagy tojásfelesle-
günknek itthon — tarhonya formájában —• 
uiabb és széleskörű elhelyezési lehetőséget 
biztosítsunk s ezzel Magyarország gazdasagi 
életében jobb és kedvezőbb légkört teremthes-
sünk. 

A vasúti és postai tarifáknak a tarhonyára 
javasolt kivételes mérséklése, valamint a meg-
említett adómentesség engedélyezése kétség-

telenül uj helyzetet teremtenének, melyek a 
tésztaipar fellendítésében, újjászületésében, bi-
zonyára egy eljövendő szebb korszak megvir-
radását fogják eredményezni. 

Váradi Gáza. 
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