Szerda, 1937. december 8.
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4 szegedi helyőrség karácsonyi
adományai
A szegedi 5. honvéd vcgyesdandárparancsnokság parancsnoka közli: A szegedi helyőrség
tiszti és altiszti kara karácsonyi ajándék- és
segélyképen a kővetkező összegeket juttatta illetékes helyekre:
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Rácz Cipössalon
Okvetlen

tekintse

meg

k i r a k a í o m a í .
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tént ez az intézkedés, de bizonyos, hogy ennek az
akkori időben nálunk ujszcrü gondolatnak felvetése olyan maghintés volt, melyből érett gyümölcs
fejlődött.
— 1937-ben két alkalommal felvetettem a kisgazdahitel eszméjét, amivel azt szerelném elérni,
hogy a törpebirtokos, akinek sem pénze, sem hitele nincs, kis államkölcsönök segítségével szerezhesse be igavonó állatait, teheneit és egyéb
gazdasági felszereléseit.
•— Az államhatalomnak a magéngazdaságba való beavatkozása
— folytatta —, nem történhetik minden súrlódás,
vagy hibás intézkedés foganatosítása nélkül. Az
nj rendszer egyeseket átmenetileg megfoszt az eddigi kereseti lehetőségtől, ami elégedetlenséget
vált ki. Például itt van a minket érdeklő
paprikamonopólium.
Az alapgondolat helyes, de rossz helyen fogták
meg a dolgot, »gy, hogy éppen a termelők nem
látják az intézkedésnek teljes hasznát. Remélhető
azonban, hogy a jövőben megtalálják a módot és
az utat, mely a termelöket is kielégíti és ezért
nem indokolt, ha az egész uj rendszert elitélik.
— Sajnos, Szeged az intenzív termelés terén
elmaradt más városok mögött, valószínűleg azért,
mert a háborútól és Trianontól a legtöbbet szenvedőit. Da egyes gazdasági ágazatokban, mint például a gyümölcstermelésben már észrevehető a
javulás, de. még sok más téren, mini például az
állat- és baromfitenyésztés, a tej-, vaj- és tojáspro.
dtikriókban még mindig alig haladunk, nézetem
szerint akciókat kellene megindítani a termelés
emelésére. Felállítandó volna
hűtőház, konzervgvár, aszaló és szeszfőzde.
Fzaltal a paradicsom nagybani termelése és a
gyümölcs értékesitése biztosítható volna.
— Az ipari és mezőgazdasági termékek értékesítésére vonatkozólag, megismétlem a már korábban előadott elgondolásomat. Nyissunk Szeged
város cégére alatt
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és azt hangoztatni, hogy a fiatalságnak nincs jövője, a mezőgazda ráfizet a munkájára, az iparos
nem keres, a kereskedő nem boldogul és a tisztviselő fizetését állandóan nyirbálják. Ha igy gondolkozunk és igy látjuk a világot, sorsunk sohasem fog jobbra fordulni, ltitet, bizalmat és ieinénvt kell önteni a lelkekbe éti nem szabad összetett kezekkel egy csoda eljövetelét várni, hanem
minden erőnkkel meg kell kísérelni az ország
gazdasági megújhodását. Mi, szegediek ne engedjük, hogy a kishitűség úrrá legyen rajtunk cs
mindannyian fogjunk össze és kíséreljük meg a
gazdasági letargiát leküzdeni.
A közgyiilcs nagy tapssal fogadta Back Bernát beszédét, amely u t á n

dr. Vinkler

Elemér

mondott meleghangú köszönetet a közgyűlésnek póttaggá történt megválasztásáért. Beszédében hangsúlyozta, hogy bár nem Szegeden
született, de ezt a várost, amelv menedéket
adott számára, édes szülővárosának tekinti és
egyik legfőbb életcélja, hogy erdekeit szolgálhassa. Hangsúlyozta, hogy
milyen óriási jelentősége van a
törvényhatóság autonómiájának és
a mai zavaros időkben milyen
na^y fontossága van az alkotmányvédelemnek, amely a szentistváni tradíciók
konzerválását
jelenti.
— Az autonómia — mondotta — hovatovább
olvan drágakő lesz, amelynek már csak az antik foglalata marad meg.
A nagy tetszéssel fogadott felszólalás után a
főispán két órakor bezárta a rendkivüli közgyűlést.

A póflagságl Jelölés

(A Délmagyarország munkatársától.) A Délmagvarország a Nemzeti Egység
Pártjának
hétfői értekezletéről szóló tudósításában azl irta, hogy H u l l n i a n n András felszólalása
Mindent, ami ezen boltban eladásra kerül, márkáztassuk. A szegedi származás hitelességét a I után, amelyben ő dr. T ó t h Imrének a póttagságot ajánlotta, dr. I ni e c s György főisváros címerével ellátott márka igazolná. Remélem, hogy már februárban megnyílik ez a helyi- pán ugy informálta volna az értekezletet, hogy
ség, emel;; hivatva lesz n szegedi gazdák és a Tóth Imre a póttagjelöltséget semmiképpen
szegedi iparosok hírnevét az országhatáron tul is sem vállalná. A tudósítás ugy értelmezhető,
megalapozni és ujabb kereseti lehetőséget sze- minlba a pártértekezlet ennek az információnak a foiytán foglalt volna egyhangúan állást
rezni.
— A műit héten tartották ebben a teremben a dr. V i n k 1 e r Elemér póttagsága mellett. A
való helyzet az, hogy Hullmann
indítványa
délvidéki gazdasági értekezletet — fejezte be be
után I m e c s főispán kijelentette, hogy dr.
szódét. A sok mélyenszántó felszólalás közül a
legjobban megkapott egy szónok, aki azt fejteget- Tólh Imrét ugy egyéni érdekeinél, mint közte, hogy a gazdasági boldogulásban a lélektani életi pozíciójánál fogva a felsőházi tagságra
feltétlenül érdemesnek és megfelelőnek tartja.
momentumok nagy szerepet játszanak.
Hgvanezt a kijelentést tette vitéz dr. S h v o y
Kálmán is azzal a hozzáadással, hogy vannak
Nem helyes állandóan a lemondás hanga párl tagiai között még mások is, akik minján beszélni
denképen érdemesek volnának a felsőházi
tagságra, illetve póttagságra és éppen abban
rcilik a párt ereie, hogv vannak ilven értékek.
D é ' m i g y a r o r u i g jeetylroda.
Azonban, miután jelenleg csak egvet lehet váVasárnap, Tiszs 8.
lasztani. a párlegvség megóvása érdekében tartaná helyénvalónak, hogv a párt dr. V i n k Harmónia
e r Elemér mellett foglal ion állást a póttagv. Mesierbtrle; lsápi
jelölésnél. T m e <• s főisnán azt közölte az
értekezlettel,, Tólh Imre akként nyilatkozott
előtte, hogv ő a póHagsága érdekéhen etfv lénést sem tett és senkmek sem adott me«hizést
arra. hogv a javára korteskedjék. A főispán
mindössre ennyit mondott és nem való az a
téves beállítás, mintha ugv állította volna )><' a
London Daily Telegraph: ,Paderevsky of the oollo*
dolgot, hogv Tóth Imre scmmikéucn sem válKosion Transcript: „A Casals witU tire"
lalja a pőttagságot.
London-Tho Sunday Times: .A great 0011181"
Budapesten egy szegedi holtot.

GREGOR
PIATIGORSKY

MANSz leányotthon r>0, Egyetem
rektora,
diákjóléti célokra 80. Tankerületi főigazgató,
középiskolás jóléti célokra 50. Tanfelügyelő,
elemi iskolások részére 110, Vitézi Szék 50,
Tűzharcos Szövelség 50, Szegedi leventék 30,
Cserkészek 30. Kisrongyosakció 50. Sokgyermekes anyák 50. Stefánia-Szövetség gvermekkelengvékre 30, Gvermekvédő Liga 50, Vitorlázó renülők 50, Siketnéma otthon 3, Szent
Vince Egyesület (Berlini-körul) 60, Szent Vince Egvesiilet ujszegedi 30, Evangélikus Nőegylet 20, Lórántfy Zsuzsánna Egyesület 20 pengő.
Ezen az összegen felül a helyőrség tiszti é®
altiszti kara a kormányzóné inségakeió iára
1000 pengőt, a polgármester nvomorenyhitő
akciójára, amelvhez ezévben eddig összesen
4000 pengőt juttatott, ezúttal uihól 800 pengőt
és a szegényeknek a szegedi élelmező raktárban most folyó étkeztetésére 2400 pengőt adományozott. A helyőrség szűkös anvagi viszonyai melleit is segíteni óhajt a rászorulókon
és szeretele egy-egy sugarát juttatja el oda,
ahol a szeretet ünnepén is hideg sötétség honol.

0 Városi Zálogkölcsön Intézet
1937 december 15 és 16-án az Ipartestület helyiségében lévő Árverési Csarnokban árverést tart,
mely alkalommal a folyó cvi október hó 31-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyak kerülnek árverésre és pedig ékszerek 5972—8201, továbbá ingóságok 0023—8577 sorszámig. Első nap délután
fél 4-kor ékszerek, másnap 3 órakor ingóságok kerülnek árverésre. Ajánlatos a zálogjegyeket a
karácsonyi nagy forgalomra való
tekintettel a
torlódás elkerülése végett idejében rendezni.
Az árverési csarnok fogja ugyanakkor a dr,
Simon-féle 1937. november 15-ig lejárt és nem rendezett zálogtárgyakat is árverezni. Igazgatóság.

Raracsony
a RIVIÉRÁN

Nizza,
lloirtccarlo,
Genova,
nuano

december 25-től január 2-ig.
összköltség
186 pengő.

Budapesttől—Budapestig

Meghosszabbítható január 6-Ig.

Egyéb karácsonyi utazások: Cortlna,
Sestrtares, Misurina. Santa Christina,
Ragusa. Bled, Bad üastein, OtátrafüTCd, Abbázia.
Részletes felvilágosítást ad a

„ V J A " Utazási és rurddlroda hft
Budapest, Váci u. 36. és a

D E L P I A G Y A R & R S Z A G tetiQirodáta.

