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Ingyen kapja a Délmagyarországot, 
aki a Benedict-nyelviskolában tanul angolul, franciául, olaszul vagy németül. — Havi tandíj 9.— pengő. — Egy tanfolyam tartama 8 hónap. 

17OO i n s é g e b é d 
a városi népkonyhákon 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyá-
ri nőnapok viszonylagos nyugalma után meg-
élénkült már a városi népkonyhák forgalma is. 
Napról-napra nagvobb tömegben jelentkeznek 
a népkonyhái ebédért az Ínségesek, akik a nyá-
ron mégis csak jutottak valamennyi keresethez 
és igy elkerülhették a sovány népkonyha leve-
seket. A legutóbbi nap statisztikája szerint a 
három városi népkonyhán 1704 adag ebédet 
osztottak ki, de ez a szám most rohamosan 
növekedni fog, hogy a legínségesebb téli hó-
napok napjain megközelítse, talán felül is múl-
ja a 3000-cs adagszámot. 

Az 1704 adag ebéd a következőképpen oszlott 
meg a három népkonyha között. 

A Berlini-köruti népkonyhán 75 ínséges csa-
lád kapott 200 adag ebédét. Ezeknek a csalá-
doknak a népkonyhai ebédekért szükségmun-
kát kell végezniük. Ugyanezen a népkonvhán 
389 munkaképtelen szegény is kapott ebédet 
minden munkakötelezettség nélkül, a szegény-
alap terhére. 

A Pulcz-uccai népkonyhán a szükségmunkát 
végző ínségesek közül 74 csatád 177 tagia ka-
pott ebédet és kapott 222 szegénvkosztot is. 

A Vásárhelyi-sugáruti népkonyhán 102 mun-
kára kötelezett család 324 tagjának adtak ebé-

det, viszont szegényalapon 392 adagot osztottak 
ki. 

A népjóléti ügyosztályban egyébként a télire 
tervezett családgondozó intézmény megszerve-
zésének előmunkálatait megkezdték. Dr. Ke-
rn e n e s y Tibor tb. tanácsnok, az ügyosztály 
vezetője most felhívja a szellemi munkanélkü-
lieket arra, hogy jelentkezzenek azok. akik ha j-
landók bekapcsolódni a családgondozó intéz-
mény munkájába. A tervek szerint harminc 
szellemi munkanélkülit osztanának be erre a 
munkára, amely már november elsején megin-
dul. Az ide beosztandó szellemi szükségmunká-
soknak kell állandóan ellenőrizniük a szükség-
munkára beosztott ínségeseket, el krll végez-
niük a pontos környezettanulmányozást, meg 
kell állapítaniuk az ínséges családok családi 
és anvagi helyzetét. Minden ínséges külön 
törzslapot kap és minden személvi és családi 
adatát erre a törzslapra vezeti rá a népjóléti 
ügvosztálv, amely igy állandóan hü képel kap-
hat az inséafront ténvleges helyzetéről. Az ügy-
osztály ezeknek a törzslanoknak az alapján 
vcgzi majd el a munkanélküliek munkabeosz-
tásának munkáját és annak alapján állapi*ja 
meg, hogy ki milyen mértékű hatósági segít-
ségre szorul rá. 

GMB kék acél 
a magvar pengegyártás diadala. 
K a p h a t ó a z ö s s z e s s z a k ü z l e t e k b e n . 

GMB luxus . . . 30 fillér. 
GMB superluxus . 40 fillér. 

Tyler népszövetségi megbízott 
felentése 

az ország pénzügyi helyzetéről 
Budapest. október 23. Tyler népszövet-

ségi biztos elkészítette jelentését az ország 
pénzügyi helyzetéről a harmadik évnegyed-
ben- A jelentés bevezetése a következő főbb 
megállapitásokat tartalmazza: 

— A julius elsejével kezdődő pénzügyi év 
eíső negyedére vonatkozó ideigilenes adatok 
alapján szemlélve, az állam pénzügyi helyzete, 
változatlannak látszik és a gazdasási helyzet 
élénkülése nélkül nem is várható további 
hafedds. Az elmúlt két évben azonban a hely-
zet nagy javulást mutatott, ami különösen ki-
tűnik akkor, ha emlékezetünkbe idézzük, hogy 
1932—33-ban, amidőn az előirányzat papiro-
son egyensúlyt mutatott, tényleg 88 millió 
pengős készpénzhiány mutatkozott, mis: 1933 
—1934-ben a készpénzhiány 30 millió pengőre 
csökkent• 

— A javulást részben annak erénynek tu-
lajdonítható, amellyel a kiadósokat csökken-
tették, a bevételeket pedig emelték, részben 
pedig az 1933- év bőséges termésének, amely 
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a keireslkedelemtiiek. termelésnek és. fogyasz-
tásnak megadta a már nagyon Is szükséges 
lendületet. Az állam láltal a legsúlyosabban 
eladósodott gazdáknak nyújtott kamatköny-
nyitések kétségtelenül megkönnyítették az 
ebben részesülőknek adóik megfizetését. Két-
ségtelen, hogy a jelenlegi kiadási szinvonalat 
lehet-e tovább leszállítani. Eltekintve a polgá-
ri tisztviselők számának csökkentése révén 
elérhető fokozatosan érvényesülő megtakarí-
tásoktól, ez az eliárás a közeli években nem 
igen hozhat) jelentékeny megtakarítást. Min-
denesetre azonban nem lehet megengedni-
hogy a kiadások ismét emelkedjenek. Általá-
ban véve a gazdasági alaohelyzet nem mu-
tat ¡avulást- A belföldi gabonaárakban erős 
emelkedés állott be, ami azoknak a gazdáknak 
használt, akiknek eladó gabonájuk van- Az 
1934-i gabonatermés sem nagy. de jóval az 
átlag felett lévő kukorica- és burgonyatermés 
kárpótlást fog nyújtani. 

— A költségvetési egyensúly révén elért 
feltűnő haladás dacára a helyzet nem tekint-
hető biztosítottnak — mondja tovább a jelen-
tés. A költségvetési helyzet szükségessé 
teszi egyrészt, hogy szigorúan ügyeljünk arra, 
h'ogy c, megtakarítások elérésére irányuló 
akarat ne gyengüljön, másrészt, hogy mindent 
megtegyünk, hogy az adófizető részére adói-
nak az állammal szemben való lerovását meg-
könnyítsük. Az egész ország adófizetői hasz-
nát látnák annak, hogy ha az összes önkor-
mányzatok és üzemeik költségvetését össz-
hangba lehetne hozni a jelen idők követelmé-
nyeivel. 

— Magyarország külkereskedelmi összfor-

galma az utóbbi időben nem emelkedett ugy, 
mint páír hónappal ezelőtt. Az elmúlt év meg-
felelő hónapjához viszonyítva a behozatal még 
mindig emelkedik- A kivitel ugy mennyiségi-
leg, mint érték tekintetébein hanyatlást mutat. 
A klíring és más kereskedelmi megállapodá-
sok isimételt revíziója jelentékenyen csökken-
tette azon szabad rendelkezésre álló külföldi 
devizáknak az összegét, amelyek azelőtt a 
Nemzeti Bank rendelkezésére jutottak. Mind 
nehezebbé válik a szükséglet fedezése, még a 
jelenlegi erősen csökkentett alapon is. Köszö-
netet mond a jelentés Henry I. Bruce urnák, 
a Nemzeti Bank tanácsadójának azokért az 
adatokért, amelyeken a jelentésnek a Nemzeti 
Bank helyzetével, a devizaellenőrzéssel és a 
kompenzációs, valamint a kliringmegállapodá-
sokkal foglalkozó részei alapszanak. 

Rnpol pilóták győzelme 
a 20.000 kilométeres ausztráliai r e p ' ő -

u!on 
Melbourne, október 23. Kedden eldőlt az a 

repülőverseny, amelynek az volt a célia, 
hogy megállapítsák, ki a világ legjobb pilótá-
ja, és melyik a világ legjobb repülőgépe. A pi-
lóták 20.000 kilométeres utjukra szombaton 
startoltak Londonból- A versenyen 21 repülő-
gép vett részt- Kedden reggel, középeurópai 
időszámítás szerint 6 óra 33 perckor érkezett 
meg a győztes Melbourneba. 

A győztesek angol pilóták lettek: Scott 
és Black, akik a 20.000 kilométeres utat 70 
óra és 25 perc alatt tették meg. Ez bravúros 
teljesítmény. 

A melbournei repülőtéren mintegy 30.000 
ember várta a repülők megérkezését és ami-
kor Charles Scott és Campbell Black kiszál-
lott a gépből, a tömeg leírhatatlan lelkesedés-
sel ünnepelte a pilótákat, akik rekordidő alatt 
tették meg az utat-

Cuzssta diákok tüntetése 
Fogarason 

Bukarest. október 23. Fogarason a cuzista 

diákok gyűlést tartottak- Ebből az alkalom-

ból Szebeniből, Brassóból és Segesvárról 300 

csendőrt vontak össze Fogarason- A diákok 

a gyűlés után tüntetni akartak, de a kiren-

delt karhatalom ezt megakadályozta, mire 

a diákok botokkal támadtak a csendőrökre. 
Mintegy 20 diákot letartóztattak. 

Kiss Dávid a maga, felesége, gyer-

mekei és az összes rokonok nevében 

tudatja, hogy Édesapja 

Kiss Mór 
életének 86. évében 1934 október 23-án 

meghalt. Temetése október 25-én dél-

után 3 órakor lesz Klauzál tér 3. szám 

alól. 

Külön villamoskocsi a Dugonics térről 


