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Dr. Szalay József állanota 
válságosra fordult 

(A Déhnagyarország munkatársától.) Szombaton 

délelőtt terjedt el a megdöbbentő hir Szegődén, 

hogy dr. Szalag József ny. kerületi főkapitány, a 

Dugonics-Társaság országos nevü elnöke, rend-
kívül súlyosan megbetegedett és beszállították a 

belgyógyászati klinikára. A megdöbbeniő hirek sze-

rint alig van remény arra,, hogy sikerüljön meg-
menteni az életnek. 

Dr. Szalay József, aki néhány évvel ezelőtt sú-

lyos betegségen ment keresztül, felépülése után 

teljesen visszanyerte régi erejét és fáradhatatlanul 

folytatta azt az értékes kulturmunkát, ameiy év-

tizedek óta betölti egész életét. Korát, meghazud-

toló frisseséggel dolgozott minden kulturügyért, 

a mult évben vállalta a szabadtéri játékok admi-

nisztrálásának sok izgalmat igénylő irányítását^ 

közben rendezte Móra Ferenc irodalmi hagyatékát 

Is, ami szintén fáradságos feladat volt„ amelynek 

Szalay József a legteljesebb mértékben megfelelt. 

Makkegészségesnél', látszott, nem igen panasz-

kodott, de orvosai többször figyelmeztették, hogy 

kímélje jobban az egészségét. Orvosai kiváltságára 

határozta el, hogy az idén nem vállalja a sza-

badtéri iroda vezetését, amire a polgármester) 

többizben is felkérte. Az orvosok aggodalma ala-

posnak bizonyult, mert Szalay József szerveze-

tében, el'.enállóképességén súlyos nyomokat hagyott 

a néhány év előtti be'egség. Nemrégen, alig egv 

héttel ezelőtt betegedett meg ismét, de már n-eni 

érezte jól magát korábban sem. Juhász Gyula te-

metésén panaszkodott barátainak, hogy valami ba-

ja lehet, gyakran szédül és fél, hogy ismét influen-

zába esik. Amitől tartott, bekövetkezett. Egy héttel 

ezelőtt az influenza ágynak döntötte. Családja a 

leggondosabb ápolást biztosította számára, beteg-

ágyánál úgyszólván állandó vendég volt dr. Engel 
Rudolf egyetemi magántanár. Már-már ugylátszott, 

hogy szerencsésen kiheveri a betegséget, amikor 

állapotában hirtelen rosszabbodás állt be. 

Péntekre virradó éjjel agyvérzést kapott, keze-

lőorvosa rögtön látta, hogy igen súlyos az állapota. 
Pénteken beszállították a belgyógyászati klinikya, 

ahol megállapították, hogy rendkívül súlyos a hely-
zet. A beleg állapota szinte percről-percre rosz-
szabbodott. A délutáni órákban elveszítette az esz-
méletét és eszméletlenül feküdt a klinikai ágyon 
szombaton is egész nap. 

A késő esti órákban érdeklődésünkre a klinikán 

azt a választ kaptuk, hogy már alig van remény 

egészségének visszaszerzésére. 

A szomorú hir, amely villámgyorsan elterjedt a 

városban, mindenütt a legnagyobb és a legőszin-

tébb megdöbbenést keltette. A klinika telefonja 

szinte állandóan szól és mindenki a Jítterátus fő-
kapitány«. állapota iránt érdeklődik. A válaszok 

egyre lemondóbbak, reménytelenebbek. 

Uj titkos tanácsosok 
Budapest, április 21. A kormányzó a minisz-

terelnök előtérjeszlésére dr. balántay E s z -
t e r l i á z y Pál hercegnek, M o n t e n u o v ó 
Nándor herceg, cs. és kir. kamarás felsőházi 
tagnak és tolnai F e s t e t i c h György herceg 
cs. és kir. kamarásnak a haza szolgálatában 
szerzelt kiváló érdemeinek elismeréséül a m 
kir. titkos tanácsosi méltóságot adományozta. 

BelvörosÉ Most Vasárnap, héttő 

Tarzan fogsága 
Tarzan 'eg-ujabb fi ruje. V'ősz. Jonny Wetss• 
miiJJcr és W. O. Sullvan 3, 5. 7. 0. 
Széciten • i znoxt Vasárnap, héttő 
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Szegedi vállalatok elsősorban 
SZEGEM MUNKASOKAT 

foglalkoztassanak 
(A Délmagyarország munkatársától.) Április 15-

én — mint ismeretes — véget ért az inségszezon, 
a város elbocsájtotta az alkalmazott szükségmun-

kások legnagyobb részét. Csak azokat a szükség-

munkákat folytatják, amelyeknek befejezését fontos 

közérdek kivánja. Ezzel kapcsolatban a munká-

sok köréből az a panasz érkezett a város hatósá-

gához, hogy több szegedi vállalat idegenből ho-
zott munkásokat foglalkoztat és ezzel lehetetlenné 

teszi a szegedi munkások elhelyezkedését. 

A polgármester most felhívást intéz minden 

szegedi vállalathoz és felkéri őket, hogy a jövő-

ben elsősorban szegedi munkásokat fogTaTKoztas-
sanak, vidékieket csak akkor, ha a kínálkozó muTH 

kahelyeket a szegedi munkások már netu tölthet-

nék be. Hivatkozik felhívásában a polgármester ar-

ra is, hogy a szükség munkák befejeztével megsza-
porodott azoknak a szegedi munkanélkülieknek a 
száma, akiknek semmiféle keresetük nincs, tehát 
elsőrendű városi érdek, hogy először ezek a mun-
kások kapják meg a szegedi munkahelyeket. A pol-

gármester bizik benne, hogy felhívásának meg le>z 

a kellő eredménye. 

Megérkeztek az 1937-es tipusu 

fcrll ís m i Kerchpároh 1 
Arak már * pengőtől 

Hitelképes egyéneknek 12 havi rész'etíizetés. N a g y v á l a s z t é k ! 
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Tyler jelentése 
Magyarország pénzügyi helyzetéről 
A forgalom emelkedett, a gazdasági helyzet javult, a kedvező körül-

mények időtartama bizonytalan 

Budapest, április 24. Tyler, a Népszövetség ma-

gyarországi megbízottja elkészítette jelentését Ma-

gyarország pénzügyi helyzetéről az 1937. év első 

negyedében. A jelentés bevezetése annak tartalmát 

a következőkben foglalja össze: 

— Az 1936. évi jó termés élénkebb piacot és 
szilárd árakat váltott ki a legutóbbi kedvező gaz-

dasági forgalomban. Ez az emelkedés az összbevé-
tel javulását hozta, azonban ezek olyan kedvező 

körülmények, amelyeknek időtartama bizonytalan 
és az esetleges rossz termés, kevésbé kedvező ár-

viszonyok mellett, az irányzatot megváltoztathatja. 
A jelenlegi helyzet az elmúlt években követett kon-
zervatív politika fentartását kívánta, amely egye-

dül alkalmas az államnak olyan állapotban való 

tartására, hogy szükség esetén, segíteni tudjon. 

— A folyó költségveíési cvr.ek március 31-én 

végződő 9 hónapjára vonatkozó ideiglenes adatek 

a kiadásoknak nagyon csekély, bevéte'elcnek pe-

dig 8°/o-os emelkedését mutatja az 1935—36. évi 

kezeléssel szemben, ugy, hogy a mérleg határozot-
tan javul és az 1931. évi válság óta elsöizben mutat 
felesleget. E? részben az állami üzemelt; különö-

sen az Államvasutak jobb eredményeinek tudható 

be. Remény lelieí, hogy nem lesz szükség belföldi 
kölcsön felvételére. 

— A Nemzeti Bank helyzete és a valutáris he'v; 

zet tovább javult. A külkereskedelem a mult évi-< 

vei szemben magasabb szinten mozgott és a kivitel 
továbbra is emelkedik. Növekedés főleg a távolabbi 

országokkal való kereskedelemben mutatkozott, mig 

Magyarország- közelebbi szemszédaival való forga-
lom 1935-cl összehasonlítva, keveset változott. 1936. 

év folymán a belföldi kereskedelmi forgalom is 

emelkedett. 

— Az árak — folytatja a je'entés — es a leg-

utóbbi jelentésekben emiitett cikkek emelkedése to-
vább tart• A pénzintzetek adatai még mindig alig 
mutatnak növekedésit a betéteknél. 

Ferii ingeií 
fropicál, puplin, habselyem, kötött 
sportingek l e g o l c s ó b b a n 
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