
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délelőtt tártották meg a városházán a DMKE 
közgyűlését, amelyem Hercteg Ferenc elnökölt 
Nagy közönség jelenít neg a közgyűlésen, köz-
tük Bárányi Tibor főispán, dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes, dir. Berecz János. dr. Er-
délyi László, dr. Horger Antal. dr. Menyhárt 
Gáspár egyetemi tanárok, dr. Szalay József ny. 
kerületi főkapitány, dr. Buócz Béla főkapitány-
helyettes, dr. Muntyán Isitván táblai tanácselnök, 
dr. Beeker Vendel a tanítóképző intézet igaz-
gatója és sokan mások. Makóiról küldöttség Je-
lent mes: a DMKE közgyűlésén. 

llerczcg Ferenc elnöki megnyitójában kegye-
letes szavakkal emlékezett meg Nyilassy Sán-
dor cLs Móra Forenc elhunytáról, kiemelve, hogy 
halálukkal nagy veszteség érte Délmagyairor-
szág knlturéletét. Az állva végighallgatott meg-
emlékezés után, az elnök a vendégeket űdvö-
• elte. majd Török Sándor főfttkár zz igazgató-
ság jelentését terjesztette elő. Az fiszlnte sze-
retet hangján emlékezett mes Herczeg Ferenc-
ről abból az alkalombóí, hogy a muK évben érte 

eg születésének 70-ik évfordulóját. Aï egye-
sület a Népművelési Bízottsággal együtt 23 nép-
művelési tanfolyamot rendezett. A cserkészet és 
tectnevelés céljaira 16.000 pengőt áldozott. a 
szegénysorsu egyetemi hallgatók támogatásira 
5092 pengőt. Végeredményben az egyesület köz-
művelődési célokra 1933-ban 13.224 pengőt for-
-Hott. 

A közgyűlés után előadói ülés toM. amelyen 
Fekete Lajos .,A megszállt délvidék magyar iro-
dalma" címen tartott értékes előadásit. Részle-
tesen tamertette a megszállt területek Irodáim! 
viszonyait és 15 esztendő eredményét. Adatok-
kal bizonyította. hogy az elnyomás ellenére is 
milyen kitartó, céltudatos irodalmi és sajtómmv-
ka folyik a megszállt részeken. 

Az ülés másik előadója dr. Petrovirs György 
országgyűlési képviselő volt, aki ..A falusi ma-
gyar nép jell em ? és lelkivilága" címmel tartott 
érdekes előadást. A magyar paraszt jellemzé-
sét adta előadásában, megemlítve, hogy gróf 
Tisza István a magyar parasztot tartotta a világ 
legkiválóbb emberanyagának. Erre a ímegállapl-
t 'na rá is szolgált méltóan a magyar paraszt-
nép. Kifejtette, hogy Tömörkény István, Cserzy 
T/'.hály, Mó'a Ferenc és a vásárhelyi Bibó Lajos 
nagv szolgálatot tettek, mert általuk megismer-
hettük a magyar íaht népét. Rámutatott Petro-
vios György azokra a hibákra, anieiyek a múlt-
ban a magyar falu népének műveltségi fejlődé-
sét gátolták, majd kegyelettel emlékezett meg 
gróf Klebelsberg Kunóról. aki intézkedéseivel 
korszakos mulasztásokat pótolt. 

Végül Fekete Lajos költeményeiből oirasott 
fel majd Herczeg Ferenc köszönetet mondott 
az ülés résztvevőinek és a közösülést bezárta. 
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A be!ügymlnlszfer 
a per megindítása előtti utolsó pillanatban 

jóváhagyta a város dollárkiilcsöiiének 
konvertálását 4.80-as árfolyamon 

Az ellenzék ellenállásának eredményei 
(A Délmag;: arorszdg munkatársától.) Érdekes 

leirat érkezett hétfőn reggel a belügymlmszter-
a városházára. A miniszteri leirat a város 

'íollárkőlosönének pengőkölcsönné való konver-
tálását f agy ja jóvá. illetve engedélyezi. 

A város törvényhatósági bizottsága — mint 
emlékezetes — hosszas előkészítési csatározások 
után izgalmas rendkívüli közgyűlésen foglalko-
zott a kérdéssel, amelynek aktualitás* a dollár 
árfolyamesése adott. A város évekkel ezelőtt 
450.100 dollár -rtukr rőkölcsöirt vett fel a 

i Vagvar Kereskedelm Bank szegedi fiók-
Kifü "és a Szeged-Csongrádi Takarékpénztártól. 
A kölcsönt a két pénzintézet együttesen folyó-
sította. Akkortájt a dollár árfolyama 5.72 volt. 
Egyideig sz?Jbályszerüen törlesztgette a város 
a kölcsönt, amely 1932 áprilisáig 310 pengőre 
csökkent. Akkor azonban a város beszüntette 
a további törlesztéseket és az érdekelt pénzin-
tézetek nem járultak hozzá a fflggőkölcsön to-
v-'hbi meghosszabbításé'-.o?, hanem a várakozás 
álláspontjára helyezkedtek. Ilőközben megin-
dult a dollár árfolyamának gyorsütemű lemor-
zsolódása és egv szép napon az érdekelt pénz-
intézetek részéről megkezdődött az óvatos ta-
pogatózás, hogy a városiban meg lenne-e a haj-
landóság a doilárkölcsömiek pengőkölcsönre vn-
ló konvertálásához — természetesen bizonyos 
á rf olyam engedm érmvel. 

Â  gondolat tetszetős--' látszott, megindultak 
" tárgyalások, eleinte szigorúan a kulisszák 
mögött — íervezgetések kipattantak és igen 
erősen foglalkoztatták n közigazgatási nyilvá-
nosságot — és megérkezett a Pesti Magyar Ke-
reskedelmi Bank értesítése: az érdekelt pénz-
intézetek hajlandók lemének a város ajánlata 
esetén hozzájárulni aJrhcz. hogy a 450.000 dollá-
ros dollárkölcsönt 5 venoős árfolyamalapon 
pen"" öltsön re konvertáliák. .«mi a város szá-

mára 223.000 pengő árfolyamnyereséget ie-
lentene. az érdekelt pénzintézetek számára pe-
dig a biztonságot, hogy a dollár további árfo-
lyamesésének veszedelmétől megszabadulnak. 

Rengeteg tárgyalás, egyezkedés folyt és 

<t közgy^ésl ellenzék a bizottsá-
gokban. a nyilvánosság előtt, külö-
nösen a* Délin agyar ország hasáb-
jain a legélesebb harcot kezdte az 
ötpengös ajánlat — megtétele ellen. 

At ellenzék számítóit arra. hogy a dollár árfo-
lyama tovább zuhan és arra az álláspontra lre 
lyezkedett. hogy a városnak lényegesen na-
gyobb engedményt kell kapnia. 

Az ötoengős árfolyamajánlat nem Is ment ke-
resztül a bizottságokon és amikor a rendkívüli 
közgyűlésig megért a kérdés, az ellenzék ki-
tartó ^arcának eredménveképen ? város ható-
sága őt pengő helyett 4.80-as dollárral kalkulált 

A rendkMlh" közgyűlésen ftemény harc kelet-
kezett, de a hatósági javaslat megkapta a több-
séget és igy a közgyűlés elhatározta, hogy 

4.80-as alapon hajlandó hozzájá-
rulni a döüárkölcsön konvertálásá-

hoz. 

Ez a 20 filléres differencia a város szárnSra 
egymaga 62.000 pengőt jelentett, de ugyanesaJí 
az ellenzék állásfoglalásának és érvelésének 
hatására kimondotta a közgyűlés azt is. hogy a 
konvertálást csak abban az esetben engedélye-
zi, ha a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank egye-
síti a 310.000 dolláros kölcsönnel a fogadalmi 
templom építésére felvett 500.000 pengős füg-
gőkölcsönét és a két pénzintézettől felvett egyéh 
függőkölcsöneit. amelyeknek összege 1.500.000 
pengő és az egyesített kölcsönök évi kamatát 
egy százalékkal leszállítja, ezenkívül kötelezett-
séget vállal, hogy a kölcsönt évről-évre meghosz-
szabbit'a. Az egyszázalékos kamatleszállítás a 
város számára évi 43.000 pengő megtakarítás* 
jelent. 

Az ellenzék ellenállása az első év- , 
ben több, mint százezer nengőt ered-

ményezett i város számára. 

a további esztendőkre pedig 43.000 pengőt. 
A közgyűlés határozata azonban nem emel-

kedhetett jogerőre, mert ellene dr. Kertész Béla 
fellebbezést nyújtott be a belügyminiszterhez, 
fellebbezésében azt igyekezett bizonyítani, 
hogy a város még nagyobb árfolyamengedményt 
is elérhetne, hiszen a dollár értéke időközben 
3.40 köré sülvedt. Dr. Kertész Béla megítélése 
szerint per jseten a biróság csak arra kötelez-
hetné a várost, hogy a tényleges fizetés napján 
jegyzeit dollárárfolyam szerint fizesse ki pengö-
oen tartozását. 

A belügyminiszter április 28-án irta alá azt a 
rendeletét, amely hétfőn érkezett mer Szeged-
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