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zik azért, hogy az állam pénzügyi és deviza-
helyzetének javulása során igyekszik adós-

ságait rendezni. 
A jelentés többek között a következőket tar-

talmazza: 
— A pénztári helyzet eléggé erős a 46 millió 

pengős beruházási program végrehajtására, ha 
az előirányzott keret között marad és még 
azonfelül is megfelelő biztonsági hányadot 
nyuit. Amikor a bizottság elismeri a pénzügyi 
stabilitás felé tett baladást, rá kiván mutatni 
arra, hogy a költségvetésen kívüli kiadásoknak 
szinvonala nem enged meg lényeges emelést 
az elért eredménvek veszélyeztetése nélkül. 

— Magyarország 1937. évi közepes termése, 

továbbá a többi piacokon bizonyos idő óta ér-
vényesülő csökkenési irányzat olyan jelek, 
amelyek óvatosságra utalnak. 

— Az uj megállapodásokat az állam pénz-
ügyeinek és devizahelyzétének javulása tette 
lehetővé, ami részben a világhelyzet javulásá-
nak, de nagy mértékben a magyar hatóságok 
igyekezetének is köszönhető. A bizottság néze-
te szerint mindenesetre helyénvaló, hogy Ma-
gyarország igen jelentékeny erőfeszítéseinek 
ercdménveiből a külföldi hitelezőket elsők kö 
zött igyekszik részesíteni. 

— Az október 31-ig terjedő 12 hónapban 
külföldi devizák tekintetében a Nemzeti Bank 
helyzete lényegesen megerősödött. 12 hónap fo-
lyamán az érckészlet 23 millió pengővel 120 
millióról 143 millió pengőre emelkedett. 12 
hónán folyamán a bankjegyforgalom 41 millió 
pengővel emelkedett (427 millióról 468 millió-
ra). 

— Az ipari termelés tőke javakban még min-
dig emelkedik, azonban a'fogyasztási javak-
ban ez az emelkedés megszűnt. Ami a ma-
gyar áruforgalom irányait illeti, az összkivi-
telnek az a liánvada mutat föltűnő emelkedést, 
amely a szabadon átváltható devizákkal ren-
delkező távolabbi országok felé irányul. Aján-
latos lenne tartalékokat biztosítani azon cél-
ból, ha netán az általános gazdasági irányzat 
rosszabbodna, lehetséges legyen az esetleg nö-
vekvő igényeket kielégíteni. 

T Á N C R U H Á K 
óriási választékban Délmagyarország legnagyobb nöi ruha és kabátüzletében 

P. Reicti Erzsi cégnél 
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Ideqenellenörző hivatalt 
állítanak fel Szegeden 

(.4 Délmagyarország munkatársától) Egy hó-

nappal ezelőtt Budapesten nagyszabású meglepr-
téses razzia során ellenőrizték azokat, akiknek 
nem volna rendben az illetőségük. Az emlékezetes 
hajnali tömegrazzia óta Szegeden is megszaporo-
dott azok száma, akik illetőségi bizonyítványukat 
szerzik be. Amig azelőlt hetenkint mindössze egy-
kéi ilyen kérelme! nyújtottak be a város illeté-
kes hivatalához, mostanában naponkint több kér-
vényt is benyújtanak és a kérelmezők sürgősen 
kérik bizonyítványuk kiadását. 

Hir szerint szó van arról, hogy az idegenek 

ellenőrzését az eddiginél ts jobban megszigorítják 

és idegencllcnórző hivatalt állítanak fel több vi-

déki városban. Tervbe van véve ezek szerint, hogy 
Szegeden is felállítanak idegenellenőrző hivatalt, 
mivel a város a határ mentén fekszik. A hirrel 
kapcsola'ban a városházán ugy informállak ben-
nünket, hogy Szegeden nem nagy hivatás várna 

az idegeneücnőrző hivatalra. Szegeden egyáltalán 

nincs beszivárgó a külföldről, illetőleg a megszál-
lott területekről, az eddigi ellenőrzési rendszer 
keretében is nyilván lehet tartani az ideérkező 
idegen személyeket. 

Befejeződtek a francia-lengyel 
tárgyalások 

Delbos Bukarestbe utazott 

Krakkó, december 7. Kedden Varsóból Krak-
kóba érkezeit D e l b o s francia külügyminisz-
ter, B e c k lengyel külügyminiszter és N o e l 
francia nagykövet társaságában. Beck külügy-
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miniszter közleményt adott ki Krakkóban, 
amelv szerint Delbosszal megbeszélte az ösz-
szes fontos kérdéseket. A megbeszélés a kölcsö-
nös bizalom jegyében folyt le. Hangoztatta a 
külügyminiszter, soha kedvezőbb alkalom nem 
nyilt arra. hogy a franciákkal való szövetség 
életképességét, erejét és tartósságát ilyen mó-
don kifejezésre juttassák. 

D e l b o s kijelentette, a maga részéről is 
hangsúlyozni akarja, hogy 

a megbeszélések elejétől végig a 
megértés és a kölcsönös bizalom 

légkörében folytak le. 
Lengyelországi látogatása nagv megelégedé-
sére szolgál. Meggyőződött arról, hogy a len-
gyel nén őszinte rokonszenvet érez Franciaor-
szág iránt. Kijelentette azt is a francia kül-
ügyminiszter, hogv lengyelországi látogatása 
igen előnyös volt az általános európai helyzet 
állandósága és Európa nyugalma szempontjá-
ból. 

Deihos kíséretével együtt elutazott Lengyel-
országból 

Romániába. 

Az idő "" 
A Meteorológiai Intézet .jelenti e«te 

10 órakor. I d ő j ó s l a t : Gyenge déli 
légáramlás, változó felhőzet, sok he-
tven havaseső és hó, a hőmérséklet 
alig változik. Nappal kissé emelkedik. 

jst&te 
Kedden befejeződött 

a szegedi pedagógusok 
szemináriuma 

Dr. KfsparfI János és dr. Koguío-
w.íz Károly előadása 

(A Délmagyarorszdg munkatársától) A szegedi 

pedagógusok utelsó előadási napján, kedden dr. 
Kisparti János tankerületi főigazgató folytatta a 
Bölcselet cs nevelés kapcsolatáról szóló előadását. 
Bevezetőben fejtegette, hogy mennyir fontos a 
nevelőben az intuitiv megismerésre való készség. 
Majd szólt arról, hogy az oktatás csak akkor le-
het nevelő hatású, ha azt filozófiai szellem 
hatja át. Beszél! arról, hogy mit jelent a filozófia 
az általános műveltség nyújtásában, az egységes 
világkép kialakításában, az oktató módszer sza-
bályozásában. Részletesen szólt az általános mű-
veltségről szociológiai, tárgyi és lélektani felfogás 
szempontjából. Állást foglalt a divatos kultura 
ellen s az ennek a zászlójával kálózkodó divatos 
nevelés ellen. Előadása későbbi folyamán azt bi-
zonyítgatta, hogy az okta'ás eredménye csak ak-
kor lesz hatékony az életben, ha az egységes lelki 
formát alakito'.t ki. Vázolta, hogy ebben a mun-
kában a filozófiának mint egységes tudománynak 
mekkora része van. Végül az oktató és módszeres 
viszonyát világította meg. E tekintetben az egész-
séges individualizmus jogosságát hangsúlyozta. 
Fejtegetéseit azzal zárta, hogy a folyton küzdő 
nevelői gondolkozás irányitója a bölcselet legyen. 

A mély fejtegetésekben gazdag előadás után 
dr. Kogulowicz Károly egyetemi tanár tartott 
előadást „A magyar éghajlat gazdasági vonat-
kozásairól". Ismertette Magyarország éghajlatát, 
annak közismert hátrányos sajátságait mezőgaz-
dasági szempontból. Rámutatott arra, hogy idő-
járásunk rendkívül szeszélyes, de az éghajlatunk 
nem váfózolt meg. Téves az a felfogás, hogy ki-
ázáradás állolt be. A magyar mezőgazdának azon-
ban mindenkor számolnia kell azzal, hogy a ké-
sei fagyok, az aszály ellen a legjobb védekezés a 
megfelelő talajmunka, amely az őszi és téli csa-
padékot a tenyészidőre elraktározza. A fagy el-
len is lehet ma már védekezni megfelelő fagy-
álló növények tcrmcsz'.ésévcl, megfelelő műtrá-
gyákkal, esetleg fűtéssel, a növények óvásával. 

Az öntözés csak kis területen valósithaló meg. 
Eddig azt a hibát követtük el, hogy száraz esz-
tendőben öntözni kívántunk, még mielőtt egy 
lépést tehettünk volna, bekövetkeztek a csapadé-
kos évek, amikor mindenkinek a nyakába zúdult 
a szomszédos birtok árvize. Ezt a kérdést is csak 
észszerűen az egyes vidékek természeti viszo-
nyainak alapos ismeretével lehet kielégítően meg-
oldani. v 

Az előadá után dr. Kisparti János főigazgató 
bezárta a tanfolyamot, mely arról tett bizonyossá-
got, hogy a szegedi nevelőkben hivatásuk etikai 
felfogása magas fokon áll. Köszönetet mondott 
az egyetem rektorának, az előadó professzorok-
nak és a rendezőknek. Végül dr. Firbás Oszkár 
igazgató köszönte meg a tankerületi főigazgató-
nak az előadások megrendezését^ 

Karácsonyi 
ajándékot előleg nélkül 8 
havi részletre, ABC és Nem-
zeti Takarékossági könyvecs-
kére T ö T H 6 K A S N Á L 
Arany, ezüst, zálogjegy be-
váltás. Nagy óra- és ékszer-

r javitó mübeiy^," 


