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Harc a piaci helypénzek leszállítása körül 
(A Délmaguarország munkatársától) A 

város piaci helypénzszabályrendeletének ér-
vényessége az év végével megszűnik, a hat év-
re alkotott szabályrendelet december 31-én le-
jár. A jelek szerint az uj szabályrendelet meg-
alkotása körül éles harcok lesznek talán már 
a novemberi közgyűlésen is. Az érdekeltségek, 
különösen a tanyai termelők, évek óta harcol-
nak a piaci helypénzek leszállításáén Hivat-
koznak arra, hogy az aranyértékben megálla-
pított helypénzek nem tarthatók tovább fenn, 
mert a mezőgazdasági termények ára rendkí-
vül nagymértékben csökkent és igv nincs meg 
a piaci árak és a helypénzek között a harmó-
nia. Volt a közgyűlés előtt már olyan indít-
vány is. amely azt kívánta, hogy a város ará-
nyosítsa a piaci helypénzeket a piaci árakhoz, 
különben a gazdák kénytelenek lesznek elke-
rülni a szegedi piacot. 

A város hatósága erősen tartotta a régi tari-
fát és nem járult hozzá semmiféle helypénz-
mérsékléshéz. A közgyűlési harcokra min-
den egyes alkalommal alaposan fölkészült, ki-
mutatta, hogy a szegedi piac helypénzei ol-
csóbbak más Városok helvpénzeinél, á tanyai kl 
vánságoknak tehát nincs létjogosultságuk. Ez-
zel az érveléssel rövid ideig tartó nyugalmi álla-
pot állt be a helypénzfronton, most azonban, 
hogy gondoskodni kell valamilyen formában 
a helypénwMsabályrendelet megújításáról, vagy 

érvényességének meghosszabbításáról, kétség-
telen, hogy a harcok megerősödve ujulnak 
fel. 

A kérdés kisértett már a hétfői tanácsülésen 
is. A tanács megállapította, hogy a közgyűlésen 
várható harc kimenetele teljesen bizonyta-
lan, mert a tanyai gazdák követelését támo-
gatják az iparosok és a kereskedők is. 

— Nem járulhatunk hozzá a helypénzek le-
szállításához — mondotta a polgármester —, 
mert ma a piaci helypénzekből folyik be a 
város pénztárába a legbiztosabb készpénzbe-
vétel. Erre pedig a súlyos gazdasági és pénz-
ügyi helyzetben egyre nagyobb szükség van. 
De indokolatlan lenne a helypénzek leszállítá-
sa azért is — folytatta —, mert a szegedi piac 
helypenzei ma még mindig a legalacsonyab-
bak at országban. Debrecen, Pécsett, Miskol-
con lényegesen magasabb helypénzt szed a 
város. Hivatalos adatajnk még nincsenek, de 
magánértesüléseink szerint a környékbeli váro-
sok helypénzei ís magasabbak a szegedieknél. 
Most sürgősen beszerezzük a hiteles adatakot 
Hódmezővásárhelyről: Félegyházáról, Kistelek-
ről, Makóról. A kérdést valószínűleg ugy old-
juk meg, hogy felírunk a kormányhoa é9 az év 
végén lejáró szabályrendelet érvényességének 
eyy évvel való meghosszabbítását kérjük. A 
jövő év végéig azután lesz időnk az alkotandó 
uj szabályrendelet alapos előkészítésére. 
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tOlCOtOl lat Wirkh és Rengey 
Jobboldali előretörésre 

ssamiían ate 
a spanyol válassíátsokon 
A pontos eredmény még nem ismeretes. — Véres 

össseütUöszése R 

Mddfld, november 20. Zavargások és sztráj-
kok közepette választotta meg tegnap a spanyol 
nép törvényhozóit. Ezúttal először szavaztak 
a nők, akiknek politikai iskolázatlansága sok 
érdekes incidensben nyilvánult meg, A kom-
munisták igyekeztek terrorcselekedetekkel is 
híveket szerezni, súlyos összetűzések vol-
tak a rendőrséggel. Eddig nyolc halottat és sok 
sebesültet jelentenek a választási harctérről/ 

A nők csaknem mindenütt nagyobb szám-
bah saavaztak, mint a férfiak. A nói szavazatok 
az ipari központokban jórészt a szocialistákra 
estek, a mezőgazdasági kerületekben pedig a 
jobboldali pártokra. 

\ választók igen nagy tömegekben jelentek 
meg az Urnák előtt. Az eredmények első rész-
eredmények szerint az uj eortez-ben a jobb-
oldali pártok előretörtek. Az első jelentések 
szerint Madridban a jobboldali pártok mint-
egy 18—20 százalékkal vezetnek. Spanyolor-
szág 18 tartományából szintén a jobboldalra 
kedvező választási eredményeket jelentenek. A 
köztársasági szocialista szövetkezés Bilbaoban 
jirtott többségre. "Megválasztott képviselőnek 
tekinthetők Azana, Sanjurlo tábornok, Mar-
cellino Domingo és PietO. 

A belügyminiszter a következő kijelentéseket 
•ette: 

— A választások" végeredménvéről még nem 
'lyllatkozhatom. A szavazatok összeszámlálása 
Igen lassan halad, mert Igen nagv a választók 
száma. Egyelőre caak részeredmények állanak 
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edények, kályhák, tűzhelyek, fürdőszoba berende-
zések, vadászati cikkek és minden vasáru nagy váj 

lasztékban, jó minőségben és ami a fő olcsó árban 
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rendelkezésünkre és a végeredményt még nem 
lehet előre látni. 

Politikai körökben arról beszélnek, hogy az 
uj parlamentben a szocialistáknak negyven-öt-
ven képviselővel kevesebb tagjuk lesz, mint a 
múltban. Santa Cruz de Teneriffában a szava-
zatok túlnyomó többsége Barretto fasiszta je-
löltre esett. Rajta kívül megválasztották a két 
monarchísía jelöltet ís. Romanonez grófot és 
March bankárt, aki ezidőszerint Párisban tar-
tózkodik. 

A kormány tagjai minisztertanácsra ültek 
össze. Ugyanakkor » rendőrség a város külön-
böző pontjain messzemenő óvintézkedéseket 
léptetett életbe. Hir szerint a kormány katonai 
felkeléstől tart, ezt a híresztelést azonban eddig 
nem erősítették meg. 

Letartóztatták 
<fr. Nagy István 

volt törvényszéki 
bíró* 

Budapest, november 20. Dr. Nagy István 
volt törvényszéki birót hétfőn letartóztatták. 
At a vád ellene, hogy házmesteri állásokat 
igért, óvadékot vett fel, de az állásokat nem 
szerezte meg. A volt törvényszéki bíró tagad-
ta a terhére rótt bűncselekményeket. Amikor 
kihirdették előtte az előzetes letartóztat* ifól 
szóló végzést, dr. Nagy István íifva fakadt. 
Hétfőn délután átkísérték az ügyészség foghá-
zába. 
1'i 'ni 'I * ^ f f . I 

Feloszlatták 
a román parlamentet 

Bukarest, november 20. A hivatalos lap köz-
li a parlamentet feloszlató királyi kéziratot. A 
képviselőválasztás december 20-án, a szená-
torválasztás december 22-én, a községi, me-
gyei és kerületi tanácsos választások decem-
ber 28-án, a kereskedelmi kamarák, valamint 
az ipari, mezőgazdasági és munkáskamarák 
jelöltjeinek választása pedig december 29-én 
lesz. Az uj parlamentet január 10-re hiviák 
össze. 

Befejeződött 
a Nemzeti Munkait*! 

(Budapest, november 20. Vasárnap fejező-
dött be a Nemzeti Munkahét a miniszterelnök-
ség sárgatermében. Gömbös miniszterelnököt 
B a r o s s Gábor üdvözölte, majd Gömbös 
mondott beszédet. Kijelentette, hogy a nemzet-
nek meg kell tanulnia megbecsülni a reális 
munkát, a hélyes uton az jár, aki a realitás 
gondolatát akarja belevinni a nemzeti élet min-
den megnyilvánulásába. 

— Én tehát —mondta —, nem olyan politi-
kát akarok hirdetni, amelyért való küzdelem-
ben a harcos kimerülten, rongyosan az árokba 
buli, hanem olyan politikát, amely minden 
dolgozó magyar embernek a tisztességes meg-
élhetést, a rendes ruhát és megelégedett csa-
ládi életet jelenti, olyan politikát, amelynek ke-
retei között minden becsületes dolgozó honfi-
társam megtalálja a maga rendes, nyugodt pol-
gári egzisztenciáját. A Nemzeti Munkahét, 
amely megtesitesitette a munka szolidaritásá-
nak nagy gondolatát, hatalmas bizonyíték volt 
amellett, hogy nemcsak hivatásos politikusok 
végzik a legproduktivabb nemzeti politikát. A 
Nemzeti Munkahét összefoglalója és reális 
megtestesítője volt a nemzeti szolidaritás és 
nemzeti öncélúság gondolatának. 

Letartóztatták a londoni 
ti izoltótöparancsnokot 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Lon-
donból jelentik: Az angol fővárosnak nagy 
szenzációja van. Hétfőn délben biztosítási csa-
lásban való közreműködés gyanúja miatt vá-
ratlanul letartóztatták Miles, londoni tüzoltófŐ-
parancsnokot. Azzal vádolják, hogy összeját-
szott egy bűnszövetkezettel, amely felgyújtott 
magas "összegekre biztosított épületeket és a 
tüzvizsgálat után hamis szakvéleményt adott. 

Bethlen nyilatkozata 
Londonban 

London, november 20. Az Angliában tartóz-
kodó Bethlen István a Daíl Mail munkatársá-
nak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a 
középeurópai békét csak a trianoni békeszer-
ződés módosításával lehet biztosítani. Az uj 
határok a magyarokat idegen alattvalókká tet-
ték és az egykori osztrák—magyar birodalom 
kisebbségei Idegen fegyveres uralom alá ke-
rültek. A volt birodalmat annyira szétdara-
bolták, hogy az egykor összetartozó fajok most 
gazdasági náborut viselnek egymás ellen és 
ennek következében az életszínvonal elképzel-
hetetlenül alacsonyra sülyedt. Magyarorszá-

f;ot, amely majdnem kizárólag földművelő ál-
am, belülről az alacsony árak. kívülről a szom-

szédok vámtarifái nyomorítják. 
A News Cronick tudósítója előtt azt mon-

dotta Bethlen, meg akarja magyarázni az 
angol közönségnek, hogy mennyire szenved 
Magyarország a világgazdasági válságtól. Az 
országot vámsorompó veszi körül es a ke-
reskedelemnek rendkívül erős külföldi ver-
sennyel kell megküzdenie. Bethlen a leghatá-
rozottabban megcáfolta azt a híresztelést, hogy 
Magyarország ki akarna lépni a Népszövetség-
ből. 

Pécsi gyártmányú bélelt bőrkesztyűk 
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