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Nemzeti Taharehosság, „Hermes" eladási helye. 

Klauzál tér 
3 

>>an. 
É b e r Anlal u Nemzeti Bank nuii vezetése 

iránt a legteljesebb elismeréssel viseltetik. Köz-
gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt 
sok eredményt lehetne elérni a kisipari export 
fokozásával, olilirz azonban nagvobburánvu hi-
telekre volna szükség. 

-— Nagv öl ömmel lá tom — folytatta Éber — 
a javaslat indokolásában a pénzügyminiszter-
nek ízt a kijelentését, amely szerint a pengő 
vásárlóerejét mindenképpen fenn kell tartani. 
Tegye a kormány szabaddá a betéti kamatlá-
bat.' 

A felszólalásokra 

Rcinényí-Sehneller pénzügyminiszter 

Válasrott. 
Nem áll meg az a vád — mondotta —, 

mintha a Nemzeti Bank nem törődne n mező-

gazdaság érdekeivel- Az ötéves terv lebonyolí-
tásában múlhatatlanul szükséges, hogy a Nem. 
zeti Bank közreműködjék, ezért kellett az alap-
szabályokat megváltoztatni. A Nemzeti Bank a 
szabadalom meghosszabbításával kapcsolatban 
10 millió pengős alapot ajánlott fel. A javaslat 
megengedi a Nemzeti Banknak, bogy nyilt pia-
ci műveletekre bizonyos összeget fordítson. 
Erre azért van szükség, mert ezzel elő lehel 
készíteni a nálunk nem egészséges tőkepiac lé-
tesítését. A betékamatláb megállapítása sze-
rinte nem olyan döntő tényező a betétállomány 
megalakulásánál. A betétállomány csökkenése 
összefügg a nemzetközi helyzetben előállott 
nyugtalansággal, ezért vették ki sokan pénzü-
ket. ötömmel jelentheti azonban, bogy ez a fo-
Ivamot nemcsak hogv megállott, hanem meg is 
fordult. 

A Ház a javaslatot ezután elfogadta. 
Az ülés 3 óra elölt ért véget. 
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Pár i s i krt . 35. VollSom-
IA fe'eo. Telefon 11 26. 

Nem találtak megoldási 
a Széni Isíván-íér vízielenifésére 

A iövfi évi szükségmunkaprogram a városrendezési bizollság elüli 

(A Dcltnagyarország munkatársától.) A vá-
rosrendezési és a népjóléti bizottság együttes 
ülésén tárgyalta az 1938 —39. évi inségmunkák 
programját. A program szerint a következő 
munkákat végzik cl: 

A sóház előtti kitérőnél megkezdett töRés-
ezélcMtés befejezése, az alsóvárosi sporttelep 
rendezésének befejezése, vágányfektetés, ceil-
lejavitás, a Cserepes-sor víztelenítése, aminek 
különösen b nemzetközi ut miatt van fonlos-
i ága. kühárosi incák domborítása, a rókusi te-
mető melletti árok feltöltése, a felsővárosi ho-
mokrakodó befejezése, a Mars-tér burkolatlan 
részének egyengetése. 

A népjóléti bizottság állal Irányított mun-
l ik keretében készül cl nz ingveii népfürdő és 
fejeződnek bc a gyermekiidiilölelep munkála-
tai, valamint a játszóterek felszerelésének ja-
vítási munkálatai. 

M i b á l v f f v László műszaki tanácsos n 
Szent Fstváii-tér viztelenitésével kapcsolatos 
tet veket ismertette az ülésen. A teret nagyobb 
záporok alkalmával a viz teljesen elborítja. 
Ennek oka n második számú főgvüitö szűk vol-
ta- Radikális megoldást ennek teljes átépítése 
jelentene. Kisegitő megoldást jelentene egy. a 
Lerhner-lércn létesítendő záportároló medence, 
nini 23 ezer pengőbe kerülne. Ezt a megoldást 
azonban közegészségügyi szempontok miatt 
joggal kifogásol iák A Szent István-tér vizlele-
nitésére igv kieléuitő megoldás nincs. Az alsó-
liszaparti szivattyútelep tervezett átépítésével 
knncsolaba.it azonban remélhető, liogy a Szent 
István-téri elöntés lehetősége csökkenni fog. 

A Délvidéki Automobil Club a Klauzál-téren 
hivatalos autóparkul? lielv létesítését kérte a 
várostól. Ezzel kapcsolatban az ott levő transz-
parens és villanvlámpaoszlnn eltávolítására, 
valamint a keramitburkolatu járdasziget átala-
kítására lenne szükség. A bizottság a parking-
hely létesítését szükségesnek minősítette. 

. Dr. vitéz S h v o y Kálmán kifogásolta, hogy 
a város engedélyt adott a Somogyi-uccában 
olyan épület tatarozására, amely a szabályozási 
vonalon kivül esik. A városrendezési bízott-
segot a közgyűlés azért delegálta, liogv a vá-
ros hatósága a fpntosabb városrendezési kér-
désekben meghallgassa véleményét. Shvov Kál-
mán hangsúlyozottan kérte, hogy a jövőben is 
a hasonló ügyeket előzőleg vigye a bizottság 
elé a polgármester. 

II belügyminiszter 
feloszlatta az Ingyentej 
és Ingyenkenyér egye-

sületeket 
Budapest, junius 28 A MTI. jelenti: A bel-

ügyminiszter az Ingyentej Egyesülelet a Bu-
dapesti Szünidei Gyermektelep Egyesületet, 
Ingyen Kenyéregyletet és az Országos Gyer-
mekvédő Rőberl Egyesülelet az egyesületek fő-
felügyeleti jogánál fogva feloszlatta. 

A lefolytatott vizsgálat során beigazolást 
nyert, liogv a fent cmlilelt egyesületek veze-
tősége és tagjai kivétel nélkül a feloszlatott 
szabadkőnűves páholyok agiai sorától kerül-
tek ki fis közülük egvesek ma is külföldi sza-
badkőmives Páholyok tagjai. megállapíthatn-
ia?, vonatkozásaik voltak külföldi szahadkő-
mivea szerveztekkol. Ezenkívül ncvezett egye-
sülelek ügyvitele és pénzkezelése teklinfeté-
bpn a vezetőségek nemcsak ^ alapszabályok 
rendelkezéseinek nem lettek eleget, haiiem 
nagyfokú hanyágtóaot is tanús í tot tak és min-

den rcndszert mellőzve a legelemibb gondos-

Julius 2-an HRMORY M C 
dizőz énekel. 

nyrik meg az uionan ataiakiio i 

FARKAS PULI 
ezalon- és jazz-triója rnuzs'kál. 

Uj vezetés Uri hangu'at Pontos kiszolgálás 
Szíves pártfogást kér kedves ismerőseitől és családjuktól, barátaitól és a nagyközönségtől 

KINCSEY LAJOS tulajdonos. 

ságot is o'mulagztották. Az egyesületek va. 
flllonk\Trlcscre vonakozó vizsgálat c rítta/.7 

rtiép nein nyert minden részletében befejezési, 

ezért a fennmaradó vagyon hovaforditása 
iránt csak c vizsgálat teljes befejezésével tör-

ténik intézkedés. 

öröm nézni 
LIEBMANN 

s z e m ü v e g e n 
IAtupr i iu-szakUi le t , Kelemen.u. ÍJ. 

„Magyar birói sors az, 
hogy elismerésre alig 

talál" 
48 évi szolgólaí uíán nyuga-
lomba vonult Sáfár Sándor 

táblabíró 

(A Délmagyarország munkatársától) Meg, 

hutó búcsúztatás színhelye volt kedden dél-

előtt a szegedi ítélőtábla földszinti büntető 

tanácsterme. Kilenc órakor, amikor elfoglalta 

hc'yét az itélőtanács, felállott Curry Richárd 

tanácselnök, hogy elbúcsúztassa Sáfár Sándu r 

Ítélőtáblai birót, aki 48 évi szolgálat utáu 

jul iu8 1-ével nyugaloxriba vonul, kedden ült 

utoljára a hirói székben. 

— Mielőtt rátérnénk a tárgysorozatra — 

mondotta Curry tanácselnök —, egy szomorú 
bejelontésscl tartozom ós pedig azzal, hogy a 
vezetésem al a t t á'ló tanác&nak ta'"tó oszlopa, 
ítélőtáblánk egyik szelidfcnyü, dc tartalmas, 
ságával még's tündöklő csillaga a legmeghit-
tebb és kartársainak érdekét mindig szivén 
viselő legjobb barát. Sáfár Sándor 49 évet 
•meghaladó közszolgátat után nyugalomba vo-
nult, 

— Sáfár Sándor táblabíró a legnagyobb 
mun'Jivállaló volt, aki mellett, nehéz volt 
munkatársnak lenni, nemi bizalmatlanságból a 
munkatárs3! iránt, hanem a munka elvégzőé-
nek fanatizmusa fűtötte és töltötte be életének 
minden célját és programját. Olvasható Jesa 
róla, hogy puritán jellemű uri gondolkodású, 
hatalmas elnyűhetetlennek látszó fizikumú 
bíró volt. aki mindig r6ak adott, de s()haspin 
kapott, aki örült minden kartársa vágya tel-
jesülésének. még akkop is. ha az a Raját jo-
gos érdekénPk a sérelmével járt. S hogy mind-
erről a jetan idő tudomást szerez, minden-
eset re fájdamas érzés, de magyar birói sops 

hgoy ilye" kicizehált hirói lélek: elisme-
résre aIig talál. Szolgáljon tehát legnagyobb 
érdemül a birói lelkiismeret, mely nyugodtan 
mondatja a tárpalval: jó harcot harcoltam, 
büszke (ö]gv módjár a nekliegvenpscdvo min-
den viharnak. várom tehát a legigazságosabb 
bírónak aZ ítéletét. 

— S ha valaki, igy kartársunk távozása en-
gem érint legjobban — folvtatta Curry ta-
nárseii'ök —. mert bíszen közel n.Vole évi sza-
kadatlan. zavartalan és baráti szeretetben le-
folyt' egvüttmüködés után kell megválnunk 
egvnuWól. Az én veszteségem azonban legyen 
cgaH másodlagos, megszoktam már. b,,gy tő-
lem a sorcj mindig csak elvesz és Pedig még 
akkor ta kétszeresen, ba valamit ad. Ezért © 
pillanatban szűnjön ni©g minden zokszó és 
kérjük egvlianguan a Gondviseléstől azt, b,,gy 
a tőlünk kivált kartársunk a gondterbes f,I_ 
hőket, felváltó nyugalmas élelnetc! kéklő egg 
a'att sokáig élvezhesse ;1 legtökéletesebb egész-
séget. a családi étetnek legteljesebb boldog-
ságát. 

Ezután dr. Liszkay Lnránl az ügyészségek, 
dr. Vadász Imre közvédő az ügyvédi kar ne-
vében mondott buc$ut a kiváló bírónak és a 
melegen érző embernek. 

Sáfár Sándor meghatottan mondott körző-
'tetet néhány.kere6etlen szőval az üdvözlések-
ért. majd ezután megkezdték az első ügv tár-
gyalását, amelyet Sáfár Sándor, mint előadó-
in r 0 ismertetett. 


