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KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

M olasz légierő bekapcsolódott
a brit szigetország elleni támadásba
\ nemet legiraíohfől fiiagcllenttl cúu óra ltos*záig boinbázíáh az
olasz rcpüiöK Anglia deikeleii partvidékét

Pclaiii megcfógeűencii (éri haza Vichgbe
Berlin, október 25. "A Német Távirati Iroda jelenti: Az az esemény, bogy H i t l e r csütörtökön
fogadta P e t a i o tábornagy, francia
államfőt,
annál is nagyobb figyelmet keltett a német közvéleményben, mivel a vezér az elölte való napon ta,átkozott Franco tábornok, spanyol államfővel. A
l'ührcr és I'ctain találkozása a nap Vczérescménye volt. Ez a találkozás éppen Ugy meglepte a
közvéleményt, mint Hitler Adolfnak az előző két
napon folytatott megbeszélései. A Führcr és Felnin tárgyalása tartalmáról, jelentőségéről nem
adtak ki sem hivatalos,, sem felhivatalos felvilágosítást. Politikai körökben azonban rámutatnak
a találkozás tiinetszeriiségere és legcsattanósabb
cáfolatnak tekindk Churehillnek nemrégiben Franciaországhoz intézett propagandabeszédére. Berlini politikai körök rámutatnak továbbá arra is,
hogy a Fiihrcr habozás nélkül olyan modorban viselkedett Pofáin tábornaggyal szemben, miként az
a német felfogás szerint egy nagy és megbecsülendő ellenséges hadvezért és államfőt megillet.
Ez a tény — mondják Berlinben — csupán ujabb
külső jele a tengelyhatalmak Európát újjáépítő
akaratának.

foglalja el a damaszkuszi trónt cs álljon az összes
arab népek élére. Anglia feltétele az volt, hogy
az emir szerezze meg valamennyi arab támogatását Anglia számára. Az emir elutasította ezt a
javaslatot, hivatkozással arra, hogy hogy az arab
népek angolellenes érzelmei ilyen kezdeményezést
nem tesznek lehetővé.

Petéin visszaérhezeft Víchiiftc

Róma, október 25. Rómában kiemelik, hogv
Petain marsall találkozása Ilitlér kancellárra!
ncin áll összefüggésben a Hitler—Franco-tárgyalással, mégis természetesen a legnagyobb fontosságot tulajdonítják ennek az ujabb megbeszélésnek és nagy horderejű következményeket várnak
a diplomáciai összejövetelektől, amelyeken a katonai vezetők is jelen voltak.

Genf, október 25. X Nemet Távirati Iroda
jelenti: Vichyben pculeken délután Félain táiíornagy útjának további lefolyásáról a következő hivatalos jeleutést adták ki":'
r
A tábornagynak Hitler
birodalmi
kancellárhoz vezető útján megszállt területen ismételten megadták a. katonai tiszteletet. Egyben
mindenütt
különös
figyelmességben
részesítették.
VicEyi jelentés szerint Pótaín
tábornagy,
államfő kevéssel este 8 óra előtt visszatért Vithytje a Fülirerrcl történt történeti találkozóról. Megérkezése Után néhány percig elbeszélgetett legközelebbi munkatársaival és néhány
miniszterrel. Arcán világosan látszott a megelégedés. Laval helyettes miniszterelnök még
nem tért vissza Viebybe.

A fénucK rónfíóK le a leplet
a Itendauei falálhozóról
Róma, október 25. Hitler vezér és kancellár
franciaországi tanácskozásait áthatolhatatlan titoktartás veszi körül — állapítja meg a Eavoro
Fascista berlini tudósitója. A Führer tanácskozásaival kapcsolatban a lap tudósitója
megjegyzi,
hogy azok ujabb lépéseket készítenek elő Angliának Európából és Afrikából való teljes kiűzése
felé. Ilogy a tanácskozásoknak milyen nagy jelentősége van, azt legjobban London idegessége
mutatja.
A Tribuna hangsúlyozza, hogy nem szokása a
tengely stílusának, hogy előre leleplezéseket köRöljön ilyen nagyfontosságú tanácskozásokról. A
tények amúgy is hamar lerántják a leplet a licndayei találkozás mibenlétérőL

Eden ajánlata Transjorűania
emiriéneh
Róma, október 25. Mint a Giornale d'ltaíia Bcir'itbból jelenti. Eden angol hadügyminiszter azt a
Javaslatot tette Transiordania emiriének. hosy

A berlini orosz Kövei tórduaiása
a nemei Külügyminisztériumban
Belgrád, október 25. A Politika berlini jelentőse szerint a berlini szovjetnagykövet megjelent
a Wilbelmstrasscn és, beható tanácskozásokat folytatott. Lehetségesnek tartják, hogy az uj helyzet
következtében, ami' Hitler mostani tárgyalásaiból
adódik, Moszkva és Berlin között ujabb tárgyalások indulnak.

XVI.frrfoluam24$. szám

Egy másik jelentés közli, hogy Schnurre dr., n
jelenleg Moszkvában tárgyaló német gazdasági
küldöttség vezetője Berlinbe. érkezett. A mostani
német—szovjet tárgyalások liat hónapra kötendő
gazdasági egyezmény létrehozására irányulnak. A
tárgyalások még nem fejeződtek be és ugy látszik,
Sclinurre követ uj utasításokért jött Berlinbe.

A Ponolo di Rom a szerint
orosz-tanán támadási Kizáró
egpezméni! Készül
Róma, október 25. A Fopolo di Roma moszkvai jelentése szerint Szovjetoro^ország és
J a p á n közölt igen közeli időpontban iámadástkizáró egyezmény aláírására kerül sor. Egyes
jelekből arra következtetnek, bögy az egyezmény alapelveit már az előző japán nagykövet
és Molotov szeptember végén és október elején kidolgozták. Ezek a megbeszélések olyan
szívélyes légkörben folytak, ami eddig szokatlan volt a japán-szovjetorosz kapcsolatokban.
Moszkvában megjegyzik, bogy a
Japánnal
való támadástkizáró
egyezmény
megkötése a
• szovjet politika logikus fejleményei közé tartoznék. Szovjetoroszország már a múltban is felajánlott hasonló megegyezést Tokiónak és hasonló megegyezései vannak érvényben Olaszországgal és Németországgal is.

Tengeri támaszponton átengedésével támogatták
a snanuofoh és a franciák a (engelytiatálmakaf

Olyan szakemberek, akik alaposan
Ismerik
Franciaország és Spanyolország jelenlegi helyzetét, mind belpolitikáikig, mind külpolitikailag, valószínűnek tartják, hogy Spanyolország és Franciaország mindenekelőtt tengerészeti és repülő-

támpontjaival segiti majd a tengely harcát Anglia
ellen.
A jelenlegi háborúban is, mint a történelem
minden háborújában, a tengeri utakon való uralom az egyik legdöntőbb szempont és a vichy-i
kormány olyan fontos tengerészeti támpontokkal
rendelkezik, mint Bizerta, Dakar és Casablanca,
amelyek az angol rádió bevallása szerint is rendkívül fontosak Anglia ellenségei számára. Bizerta
a Földközi-tenger fontos szakaszát uralja, mjg
Dakar és Casablanca az India és a Távol-Kelet
felé vezető utat veszélyeztetheti.

Olasz rcüüfloratáh is részfveszneh
ü m*Pia DoniDázásában
Berlin, október 25. A Német Távirati Iroda jelenti: A nemet vcderőföparancsnokságnak pénteken kiadott jelentése szerint most már olasz repülőrajok is résztvesznek a Nagybritannia elleni
küzdelemben, amelyet a német légierő megszakítás
nélkül folytat szeptember 7-ike óta. Amint a Német Távirati Iroda értesül, ez a baráti olasz nemzet kívánságára történik, hogy közvetlenül részes
legyen az angol anyaország legyűrésében. A német
légierő erős harci kötelékei hevesen támadták Angliát a péntekre virradó éjjel. A támadások hatóereje a déli partoktól egészen a délangliai gazdasági központokig és kiköfővidekekig terjedt. A támadások középpontja ismét London volt, tehát
folytatódik az ellenséges fegyverkezési, termelési
alapnak tervszerű rombolása, ugyanakkor pedig

lényegesen megnehezül az ország ellátása.
A London ellen intézett éjszakai táraadások tetemesen fokozódtak. Az emiitett eélpontokon be.
következett sok robbanás és tüz mutatja a támadó
kötelékeknek bombázásuk eredményességét, lvözépangliaban újból igen szép sikerrel bombáztak
a németek minden űrméretű bombáikkal a kikötői
berendezéseket és fegyverkezési központokat az
éjszakai órákban. A Liverpool, Manchester, Birmingham, G'oventry terében az igen heves és igen
nagyszámú német támadások újból hatalmas pusztításokat idézlek elő és a legsúlyosabb következményekkel jártak az ellenségre nézve, mert ismeretes, hogy ezen a vidéken óriási mennyiségű
sat és acélt állítanak elő hadicélokra.

Olasz icgifevcHeitüSót Anglia fölöff
La Manclie-arqvonal, október 25. A Stcfaniiroda kiküldött tudósitója jelenti:
Az olasz légierők, amelyek az október 25-re
virradó éjszaka megkezdték az együttműködést a
német légifcgyvcrnemincl, Anglia délkeled partjai
felett több, mint egy óra hosszat tartó bombatiiz
alá vették az ipari cs nagy katonai értékű haditengerészed gócpontokat. Az olasz repülök sok tonnányi robbanó bombát dobtak le és ennek főlya
mán nasrv tüzeket állapítottak mes:. amelyeket az

igen erős szel még szított is. Az igen erős légvédelem ellenére, valamennyi olasz repülőgép feladata elvégzése után kár nélkül visszaérkezett állomáshelyére. Az olasz bonibatániadással megkezdődött a szoros bajtársi együttműködés n német légi fegyvernemekkel. A támadások egyutlnl
koniolv figyelmeztetésül szolgálnak az angol léci.
erőnek, amely északolaszországi területeket szokott bombázni.

Angol vArosok pénteki bombázása
Berlin, október 25. A Német Távirati Iroda jelenti: A Német Távirati Iroda ugy értesül, hogy a
német légierő pénteken egymást követő hullámokban támadta Anglia több városát A támadások
igen hevesek tolták. Mindenütt bombázták a katonai célpontokat. A támadásból visszatért raj jelentése szerint a kár Igen nagy volt. Heves harcok
fejlődtek ki a német és az angol vadászgépek között. Eddigi jelentések szerint a harcokban l-l ellenséges gépet löliek le, ezek közül 7 Spiffire- és
7 Htirrlrane-tipuMi volt. l német repülőgép nrnj
tért vissza.
A Német Távirati Iroda ugy értesül, hogy

pénteki nap folyamán a német megerősített légikötelékek több támadást intéztek London ellen. A
támadások során bombatalálat érte a Cootmcrcialdokkot és a Hyde-park nyugati szélét A város
központjában és déli részeben levő fontos ipari és
ellátási üzemek teljesen megsemmisültek. Számtalan tüzet és füstképződést figyeltek meg. Bromleyban egy gyártelepet telitalálat ért és rendkívül erös robbanást okozott Nem tudják, hogy lőpor-, vagy robbanószergyár volt-e. Ezenkívül a
Themze kanyarulatánál több hadászati ^szempontból fontos célt bombáztak.

a

Dcrllnf es ifamborfof fámafltók az angolok
Berlin, október 25. 'Az ellenség péntekre viffftdö éjszaka folyamán behatolt Észak- és Nyugatnémet országba.
Bombatámadásai
elsősoíhan Hamburg ellen irányultak, ahol a városban üéhány helyen cs kikötőben tüzeket és
egyéb anyagi károkat okoztak,
Egy zárt felhőtakaró védelme alatt az ellenség gyenge erőkkel egészen a birodalmi fővárosig nyomult előre. Egyes helyeken ledobott
bombákkal tüzeket okozta házak tetőzetén 'és
kisebb károkat tettek épületekben,
ezenkívül
nagyobb tilz keletkezett egy főraktárban. Berlinben és Hamburgban néhány halottja
és
sebesültje van a támadásnak,
öt ellenséges repülőgépet lőttünk le.
Német és olasz repülőgépek nem vesztek el.

Anglia erősül coulptómi
hadseregét
Róma, október 25. X Sfcfani-íroda íelcnlit
Az egyiptomi arövtlrialon harcoló olasz erők,
miután minden szükségest megtettek az njabb
fámadás érdekében, most erőteljes tevékenységet fejtenek ki abból a Célból, hogy kemény
'csapásokkal sUjtsák az ellenség hadihészülödéscit és támadásaikkal
szétszórják az ellen-
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Budapest, októbeí 25. A képviselőház bizottságai pénteken megkezdték a költségvetés
tárgyalását. Elsőnek m igazságügyi tárca került sorra Pelró K á l m á n előadó ismertetésében. Az első felszólaló Benkö Géza volt és arról beszélt, hogy az igazságügymiuiszlériumKan a jogszabályalkotók túl vannak terhelve
munkával. Fizetésemelést javasolt
részükre.
Megemlítette, hogy milyen következménnyel
járnak egyes, homályos
szövegezésű törvények. Itt a zsidólöryényt cs a birtokpolitikái
törvényt említette.
Czermann Xnt'aT a
megállítását javasolta.

föld

fcíaprözásának

Malasils Géza szóvátetfo a lanáöstözláfsas i g alatt elbocsátolt köztisztviselők ügyét. Azt
kérte, liogy a rehabilitáció alapján ne mellőzzék őket és nyugdijaikat is rendezzék. Az erdélyi magánjogi kérdéseket sürgette
Tauffer
Gábor és Esterházy
Móric gróf. Vitéz Teleki
•Tános gróf és Temcsvdry Imro ütán a felszó• lalásökra Radoesay László igazságügyminiszter válaszolt. Malasltsnak adott válaszában
kijelentette, hogy a rehabilitációs törvény kimondottan a tanácsköztársaság alatt elbocsátott köztisztviselők ügyével Ugyan nem foglalkozik. de ügyeiket egyénileg cl fogják bírálni
és ilyen vonatkozásban egyénenként lehetséges
a rehabilitálás.
X tárca költségvetésének tárgyalása során
Radőcsay László igazságügyminiszter foglalkozott már az anyaországhoz visszatért területek és a ésonkaországi jog egységesítésének
kérdésével és kívánatosnak tartaná, ha ezzel
;s siettetni lehetne a magyarországi töfvényköuj'v mielőbbi megalkotását. Az új ítélőtáblák területi beosztásával kapcsolatban megjegyezte. hogy a jógegyscgcsitcs
megtörténtéig

séges előretolt páncélos

csapatokat.

Gayda, a Giornale d'Italia főszerkesztője,
ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy az ang'ól
hadscregfőparancsnokság
az egyiptomi területen 250.000 embert von össze. Az angol hadscregfőparancsnokság
mindamellett
még nem
nyugodt és még jobban megerősíti ezt a hadsereget. Ennek következtében most több
mint
30.000 főnyi angol hadsereg van útban Egyiptom felé. Ezenkívül Ausztráliában még 3 hadosztály áll útrakészen
Egyiptomba.

Amerikai megfiguclOh Londonhon
Newyork, október 25. A Német Távirati Iroda
jelenti: Az amerikai légierő külön bizottsága Lon.
donba utazik, hogy ott megfigyelje a német légitámadásokat.

Rldz-Smlglut Is letartóztatták
Bukarest, október 25. A Romániába menekült
lengyelek elleni eljárás során R i d z-S m i g I y
volt lengyel tábornagyot, a lengyel hadsereg voit
hadseregfőparancsnokát is letartóztatták és internálták. Ez a letartóztatás is összefüggésben áll
Beck volt léggyel, külügyminiszter letartóztatásával
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fent kell tartanunk a jelenlegi helyzetet.
A költségvetést elfogadták.
A külügyi tárca költségvetését Takách-Tolvay gróf elnökletével tárgyalta a pénzügyi és
külügyi bizottság együttes ülése. Csáky István gróf külügyminiszter is megjelent a tárgyaláson. A tárca költségvetését Kölcsey István előadó ismertette. Malasits Géza, Imrédy
Béla és Esterházy Móriö gróf szólalt fel. Csáky
István gróf részletesen válaszolt a felszólalásokra. Főképpen a külföldi magyarok és a magyar állampolgárok, valamint a nem magyar
állampolgárok sorsával foglalkozott!. Sajnálkozását fejezte ki a miniszter, hogy a román
kormány magatartása következtében a magyar
cs román tárgyalások megszakadtak és hogy
nem sikerűit a két állam között függőben lévő
kérdéseket közvetlenül és barátságosan
rendezni.
A bizottság a külügyi tárca költségvetését
egyhangúlag elfogadta.
A kultusztárca költségvetésének elfSgadása ütán a pénzügyi és honvédelmi bizottság
Bárezay János elnöklésével megkezdte a honvédelmi tárca költségvetésének tárgyalását. A
honvédelmi tárca költségvetésének tárgyalását
egy egyesített bizottság 2 óra után félbeszakította és azt délután 5 órakor folytatta.
A bonvédelmi tárca költségvetésének 368 milliós kerete a honvédelem továbbfejlesztését mutatja. Ez a tavalyinál 55.5 millió pengővel nagyobb
keret, további lépést jelent a honvédségről szóló
törvényben megjelölt kezdeményezések, célkitűzések és feladatok megvalósítása felé.
U j f a l u s s y Gábor részletes előadói ismertetése után igen beható vita indult meg A felszólalásokra válaszolva, vitéz Bartha Károly honvédelmi miniszter megköszönte a bizalmat, amely a
honvédség iránt pártkülőnbség nélkül valameuyrryi felszólalásból kiárad. Rámutatott arra. hogy

H í m e s
l ü a H n a t
reumatikus bántalmaknál, idegfá'.jdaimaknll,
fejfájásnál. Ízület- és tag'ái-1;!máknál, valamint meghűléses betegségeknél, gyorsan ét
bizt osan hat a TógaL Orvosok ezrei ajánlják
a Togal-t, tehát ö n is bizalommal vásárolhatja. Tegyen még ma egy kísérletet. Kérje
kifejezetten a kiváló hatású Togal-t Teljeseit
ártalmatlan. Minden gyógyszertárban. P 1.60,

a bevonulások során, különösen a kolozsvári bevonulásnál, a honvédség bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy azt a nagy áldozatot, amelyet a
nemzet a hadseregért hozott és hoz, az utolsó fillérig hasznos célokra fordították. A honvédség 3 _
4 év alatt annyit fejlődött, mint máskor ugyanennyi évtized alatt. Megállapította beszéde során
a honvédelmi miniszter azt is, hogy a tartalékos
tisztek a mostani rendkivüli fegyver-gyakorlat
alatt teljesen egybeforrtak a tisztekkel és a honvédséggel.
A honvédelmi miniszter részletes felvilágosítása után az egyesitett bizottság a tárca költségvetését egyhangúan elfogadta.
A költségvetés bizottsági tárgyalásait hétfőn,
28-án délután 5 órakor folytatják. A vallás- cs
közoktatásügyi tárca költségvetésének tárgyalásával.

flinisz^rfanács
Budapest, október 25. A Kormány tagjai
pénteken délután 6 órai kezdettel Teleki P á l
gróf miniszterelnök elnöklésével minisztertanácsot tartottak. A minisztertanács folyó kormányzati ügyekéi tárgyalt cs fél 12 órakor ért'
véget.

Horíhy-csucsnak nevezték el
az ország legmagasabb hegyét
Budapest, október 25. A Magyar
Földrajzi
Társaság Erdély egy részének visszatérte alkalmával pénteken délután a tisztikaszinó dísztermében rendkivüli ülést tartott. C h o 1 n o k y Jenő
Indítványára Csonkamagyarország
legmagasabb
hegyét, a Nagy-Pietroszt Horthy-csucsnak nevezte
ct. Az uj elnevezéshez Magyarország kormányzója legmagasabb hozzájárulását adta.

Kedden tárgyalta
a 36-os bizottság a tisztviselők
fizetésemelését
Budapest, október 25. A 36 tagú országos bizottság október 29-én, kedden déli 12 órakor
a képviselőház miniszterelnöki tanácstermében;
ülést tart. Tárgy:
1. Rendelet az 1939/40. gazdasági évben
rendkívüli elemi károk által sújtott mezőgazdasági ingatlanok haszonbérletének fizetésére
vonatkozó kedvezmények tárgyában. (Utólagos
bejelentés.)
2. Reudclet a kereskedelmi és iparkamarák'
felügyelete tárgyában. (Utólagos bejelentés.)
3. Rendelet a 10, 2 és 1 filléres crnick acélból való verése cs a nem uemes fémből verhető
pénzérmék mennyiségének ujabb megállapítása tárgyában.
4. Rendelet az aranykészletek bejelentéséről és az aranyra vonatkozó jogügyletek korlátozásáról szóló rendelet kiegészítése cs módosítása tárgyában.
5. Rendelet a lisztforgalml-adóvdltság mérséklése tárgyában.
6. 74 közszolgálatban
álló
tisztviselők él
egyéb alkalmazottak
illetményei,
továbbá
nyugdijasok, özvegyek és árvák ellátása díjai
tárgyában.
7. Rendelet a gazdatartozások fizetésére és
rendezésére vonatkozó rendelkezések kiegészítésére és módosítása
tárgyúban.

November elsején
még a régi fizetésüket
kapják
a városi
tisztviselők
R felemeli

fixeiés a vendelei megjelenése
és a közgyűlés
után lép érvénybe

(A Délmagyarország munkatársától) A pénzügyminiszter bejelentette expozéjában a tisztviselői fizetések felemelését, liz a bejelentés igen
uagy érdeklődést váltott ki az egész országban s
ezzel kapcsolatban már olyan birek is napvilágot
láttak, bogy a tisztviselők már most, november
elsején felemelt fizetést kapnak. Érdeklődtünk ebben az ügyben a szjegedi számvevőségi hivatalban,
ahol igen érdekes megvilágításba helyezték a
tisztviselői fizetésemelés kérdését.
Érdeklődésünkre azt a felvilágosítást kaptuk, november elsején nem kapják meg a városi tisztviselők a. felrmelt fizetést, tekintettel arra, hogy a rendelet ezügyben még nem jelent meg, sőt a fizetésemelés
ügye még a minisztertanácson sem ment keresztül. Ha a rendelet megjelenik, akkor az állami
tisztviselőkkel egyenlő elbánásban részesülő városi tisztviselők fizetéeemelési ügye először a
közgyűlés elé kerül, amely a fizetésemelést megszavazza, illetve elhatározza. Mivel a rendelet
még meg sem született, igy a város a maga részéről nem tehetett semmiféle előkészületet arra,
hogy a közgyűlésen tárgyalja ezt a kérdést. Valószínű azonban, hogy a vá.rosi tisztviselők visszamenőleg november elsejétől kapják majd meg a
felemelt fizetést akkor, ha a vonatkozó rendelet
életbelép. A tisztviselők fizetésemelésének ügyét az
illetményszámfejtőség intézi. Óriási munkát ró a
várható emelés az illctményszánifcjtőség tisztviselőire. A miniszteri bejelentés értelmében ugyanis 7 százalékos fizetésemelésben azok részesülnek,
akikDCk fizetése ma eléri az 1931. szeptember 1-i
állapotot, azoknak fizetését, akiknek mai fizetése
nem éri el az 1931'. szeptember 1-i fizetést, fizetését az 1931. szeptember 1-i nivóra emelik fel. Az

határozata

első kategóriába tartoznak a műszaki altisztek, a
kisegítő szolgáig: ezek 7 százalékos fizetésemelést
kapnak. A második kategória a dijuokoknái kezdődik s tart a legmagasabb fizetési osztályig, tehát a XI. fizetési osztálytól az V. fizetési osztályig. Ebben a kategóriában
fizefésvisszaállitás
lesz. Tekintettel arra, hogy több, mint 1000 váiosi
alkalmazott fizetésemeléséről lesz szó: hatalmas
munka vár azokra, akiknek az egyes kategóriának megfelelően ki kell számítani az emelés, illetve a visszaállítás mértékét. A hatalmas munka
mellett igen számottevő az az összeg is, amely
mint megnövekedett kiadás jelentkezik majd a városi háztartásban. Ezt az összeget ma még hozzávetőlegesen sem lehet kiszámítani: majd ha a
számításokat nagyjában elvégezték, csak akkor
lehet hozzávetőlegesen megállapítani, hogy milyen
összegre rug a tisztviselők felemelt fizetése.
A nyugdijasokra vonatkozóan igen nagy nehézségekbe ütközne egyenként megállapítani a három kategóriába tartozó nyugdijasok nyugdíjemelésének összegét. Ezért azt határozták cl, hogy a
nyugdijasokat kategóriára való tekintet nélkül
egységesen bírálják el és. pedig ugy, hogy minden
nyugdíjasnak 4 százalékkal emelik a nyugdiját,
Jelenleg 240.000 pengőt teszi ki a városi tisztviselők illetményének összege. Hogy ez a szám
mennyivel növekszik majd meg az emelések következtében, azt ma még nem tudni, előreláthatólag 20 24.000 pengővel lesz nagyobb a fizetések
összege a mainál az emelések végrehajtása, után.
Ebben az összegben nincs benne a nyugdijasok
nyugdíjemelése, a város költségvetése tehát jelentős tétellel bővül a tisztviselők fizetésének rendezése során.

A háborús gazdasági intézkedések ügye
a Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlése elölt
A kamara nem tartja időszerűnek a szabotfár-szervezet fe'á'litásá' — Vitéz Csongor Árpád makói bankigazgatót választották meg a Grosz Marcell lemondásával
megüresedett alelnöki székbe
(A Délmagyarország
munkatársától)
A szegedi Kereskedelmi és I p a r k a m a r a
pénteken
tartotta rendes közgyűlését. Rainer Ferenc elnök nyitotta meg az ü l é s t
— Azt hiszem. — mondotta megnyitó bestédében —• v a l a m e n n y i ü n k nevében kötelességet teljesítek, amikor! az elnöki székből bá-
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l á t adok a gondviselésnek, Hogy közelebb vitt
bennünket nemzeti céljaink eléréséhez és hódolatteljes köszönetünket fejezem ki Magyarország országgyarapító
kormányaója,
vitéz
nagybányai H o r t h y Miklósnak. Köszönetünk
illeti azonban Teleki P á l gróf miniszterelnök
urat, Szeged egyik országgyűlési képviselőjét
is, aki munkatársaival együtt ennek az országgyarapodásnak a nemzetközi politikai és belpolitikai előfeltételeit teremtette meg.
— Balga politikát követnénk. — folytatta
ezután beszédét E a i u e r elnök —, b a elhallgatn á n k , h o g y vannak
gazdasági
bajok és nehézségek, A világ gazdasági elete a közlekedés
nagyarányú fejlődése óta egyetlen egységgé
fonódott össze és h a v i l á g h a t a l m a k élethalálharcot folytatnak egymással, ennek a harcnak gazdasági
és politikai
kilengéseit
megérzik a többi országok is, akár belesodródnak
fizikai értelemben
a háborúba,
akár, nem,
— A z á l l a m i költségvetés kétségtelenül súlyos terhek vállalását k í v á n j a az ország gazdasági életétől, de legalább ez a költségvetés
fokozott
mértékben
juttatja
kifejezésre
a szociális szempontokat
és a legnagyobb erőfeszítéssel igyekszik a pengő yásárló értéket biztosítani és az infláció rémét, amely egyízben
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SZOMBAT, 1940. OKTÓBER 26.
m á r tönkretette a. m a g y a r kcfeéposztályí. az ország felől elhárítaná.
A r r a lkérem
Önöket,
hogy bármilyen nehézségek között is, ne veszítsék el a bizalmukat cs hitüket.
A nagy tapssal fogadott tyeszéd u t á n Cscrzy
M i h á l y dr. k a m a r a i t i t k á r ismertette a legú j a b b rendeleteket, m a j d Tonelli,' Sándor dr.
terjesztette elő a főtitkári jeh'Btcst. Bejelentette, hogy a k a m a r a E r d é l y visszacsatolásakor felterjesztést
telt a
kcrefskedelmügyi
és
közlekedésügyi minisztériumba
a régi
Fiume—
Szeged—Nagyvárad—Kolozsvár
közvetlen vasútvonalnak
a lehetőség szqginfi
megnyitása
tárgyában.
Az intcrveoieió azzal az eredménynyel j á r t , hogy megteremtették
a vasúti öszszcköltctést Szeged és Endcly között és rövid
időn belül sor kerül
ai
Kaposvár—SzegedKolozsvár
közvetlenL vastúlvónal.
megnyitására is.
A k a m a r a i választástikkal kapcsolatban téves hírek l á t t a k n a p v i l á g o t az utóbbi időben,
A helyzet az, hogy a budapesti kamarának)
j a n u á r b a n l e j á r a maijdátuina s ezért a budapesti ka marta valóban válaszltásra k é s z ü l i
Nem áll fönn azonban
cs a szegedi
kamara
viszonylatában„
A szpgedi k a m a r a mandátum a i 1938-tól 1943-ig cjf.vényesck, itt tehát
nem
lesz választás.
JFÍa változás következnék bo
akár a I I I . zsidótörvény, a k á r pedig az alkotmányreform következtében. akkor a póttagokat
hívják be a megüjrosedett helyekre.
A szab'öttár^szrrvczet
felállítását nem tartj a időszerűnek a k a m a r a , mert egyre n ő a hatósági ármegállapítás a l á tartozó cikkek száma. A szervezetet! — tekintve, hogy költséges
— abban az időben
kell
felállítani,
amikor
megszűnik
a hatejsági
átmegállapitás.
Hátért
ezután Tonelli dr. a szegedi egyetem jog- és
á l l a m t u d o m á n y i k a r á n a k megtartása
körüli
tárgyalásokra és harcokra.. Fejtegetése u t á n
Vargha
Mihály
megköszönte
Tonelli
Sándort
dr. főtitkárnak
azt
a fáradozását,
amelyét
a
szegedi egyetem
erdeiében
szóban és
írásban
kifejtett.
Beszámolt még a főtitkár arról, lfogy
a1
pénzügyminiszter által bejelentett
tisztviselői fizetésemelés
a kamarára
is vonatkozik,
tekintve, hogy a k a m a r a tisztviselői az állam i a k k a l egyforma elbírálás alá esnek. Errevonatkozólag m a j d a k a m a r a i illetékpzabályzat keretében megteszik a szükséges intézkedéseket akkor, b a az emelési rendelet életbelép.
E z u t á n Tonelli Sándor dr. ismertette Gfosz
Marcell alelnöknek, a kereskedői osztály elnökének lomon dólcvolét,
majd
bejelentette,
bogy a megüresedés folytán a kereskedelmi'
osztály saját kebelében azonnal megválasztja;
az új osztályclnölcöt. R a i n e r FerenS elnök a
választás idejére felfüggesztette a közgyűlés ti
és a kereskedelmi osztály visszavonult a la-
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náestozófefemb'e. Negyedóra múlva,
amikor
Rainer elnök ú j r a megnyitotta a közgyűlést,
Oserzy Mihály dr. ismertette a választás eredményét Eszerint a kereskedelmi osztály Vargha Mihály korelnök elnöklete mellett titkos
szavazással vitéz Csongor Árpád mákét bankigazgatót választolta meg a kereskedelmi őszIáig elnökévé és a kamara egyik alelnökévé.
Leadtak 19 szavazatot ebből 18 szavazatot vitéz Csongor, 1 szavazatot pedig ifjabb Danneíl János kapott Az ú j alelnököt Rainer Ferenc kamarai elnök üdvözölte, majd
vitéz
Csongor A m á d köszönte meg a tagok bizalmát
A választás megejtése ütán Tonelli Sándor
3f. a hábörús gazdasági helyzettel kapcsolatos különböző intézkedésekről tett jelentést.
A háborús viszonyok tették szükségessé az
anyagellátási
szervesetek felállításán kívijl a
közfogyasztás számára rendelt különböző cikkek forgalomba hozatalának szabályozását is
»- mondotta a főtitkár. — Ilyen szabályozás
történt a cukornál, petróleumnál,
szappannál,
faellátásvál és a gab'ónabevdsdrlás központosított rendszerének megszervezésénél is. A m i
az anyagellátás ügyét Illeti, általában meg lehet állapítani, hogy az anyagellátási hivatalok — figyelembevéve természetesen azt a körülményt, hogy egyes cikkek tsak
nagyon
korlátozott mértékben állanak rendelkezésükre — ma már elég jól működnek. Hogy az árúellátás körében mutatkozó esetleges panaszok
minél gyorsabban elintézést nyerjenek, a kúrmány az iparügyi minisztérium kebelében felállította az árúellátási
bizottságot.
A háborús gazdasági viszonyoknak egyik
elkerülhetetlen kísérő jelensége az árak emelkedésében és az általános drágulásban nyilatkozik meg. Noha az áreUcnórzés országos kormánybiztos sága főleg azzal a feladattál létesült
hogy fékezőleg hassön az árak emelkedésénél,
teljesen az áremelkedést megakadályozni nem
lehet, mert a külföldtől behozott nyersanyagok árainak és a termelés költségeinek alakulása rendeletekkel nem szabályozhatók.
Számolva ezekkel a jelenségekkel. Teleki P á l gróf
miniszterelnök a parlamentben bejelentette és
a kormány október 13-án megjelent 7.290/1940.
sz: rendeletével elrendelte az iparban, kereskedelemben és bányászatban fizetendő munkabéreknek az október 5-i állapottal szemben
hét százalékkal való emelését. Kilátásba helyezte egyúttal a kormány a tisztviselői javadalmazásuk ügyének közeli rendezését is.
Ezekkel a rendelkezésekkel a kormány a szociális követelményeknek kívánt eleget tenni.
Magától értetődőleg úgy az árszabályozásnál,
mint a münkabérek és javadalmazások emelésénél a kormány tekintettel van arra a szempontra, hogy ez Csak a legszükségesebb mértékben történjék és ne váltsa ki az
infláció
szükségességet, mert az a magyar középosztály, amely a húszas évek elején m á r egyszer
katasztréfálisan megszenvedte a pénafolbígft/xsnak a válságát, egy második ilyen pusztítást nem birna ki.
Megemlítette a főtitkár, Hogy az árellenőrzés országos kormánybiztössága minden márnáik hétfőn a kamarák főtitkárainak bevonásával illést tart, ezalkalommal egyik oldalról
tárgyalás alá kerülnek a kiboösájtandó rendeletek, másik oldalról pedig a kamarák képviselőinek módjukban van a felmerült óhajokat
és kívánalmakat előterjeszteni
Az előadottakat az elnökség általános tájókúztatónak tekinti és kéri. a kamara
tagjait,
hogy a háborús gazdasági intézkedésekre vonatkozó tapaszlalatailcat, észrevételeiket és kívánalmaikat
akár élőszóban, akár pedig írás.
ban juttassák a kamara irodájának tudomására, hogy ezek a gyakorlati életből származó
észrevételek a meglévő intézkedések módosításánál és új intézkedések kibocsájtásánál felhasználhatók legyenek.
A főtitkás jelentésébe kapcsolódva
Yéah

Károly békési nagykereskedő a burgönyaelldtással kapcsolatos nehézségeket tette szóvá.
Vargha Mihály és Kokron Károly a kamara
közbenjárását kérte az árkormánybiztosságnál
abban az irányban, hogy a fizetésemelésekből
folyó termelési költségtöbbletet
ne legyenek
kénytelenek a vállalatok külön-külön kérelmezni, hanem generális
rendelkezéssel engedjek

meg ezeknek a költségtöbbleteknek az áthárítását.
Ezután Csefzy Mihály di% ismertette ail
ipari továbbképző tanfolyamok
szervezésével
kapcsolatos intézkedéseket, a mestervizsgáló
bizottságok megalakulását és a kamarai nyügdíjszabályzat módosítását. Ezzel a kamara közgyűlése véget ért.
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Egy láda kolozsvári föld megható története
a szegedi egyetemen
Szegeden maradt a 22 évvel ezelőtt Kolozsvárról elhozott föld — A központi egyetem homlokzatán elhelyezték az egyetem uj nevét hirdető aranybetüket
(A Délmagyarofszág
munkatdtsdtól)
Huszonkét esztendővel ezelőtt, amikor a Kolozsvárról menekült Fefenő József-tudományegyetem Szegeden talált Stthonra, a többszáz ládával együtt, egy hosszúkás, különös formájú
Csomag is érkezett Szegedre. Ebben a csomagban, mintegy mázsányi súlyú föld volt.
A
földet Kolozsvárról hozta magával a kiüldözött egyetem. Hamisítatlan kolozsvári földet
csömagoltak be egy ládába a kolozsvári egyetem kertjéből és elhozták Szegedre.
Apáthy
István dr-nak, tadós professzornak volt az ötlete, hogy hozzanak a menekült egyetem megmentett fölszerelésével együtt erdélyj földet is
Szegedre.
-- Ha Valaki meghal közülünk, távol Kolozsvártól — mondötta akkois Apáthy professzor —, tegyenek a feje alá a szeretett kolozsvári földből, hogy legalább efdélyi földön
alüdhassa örök álmát.
A sors különös iróniája volt, tíogy a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetemi tanárok
közül, 1922-ben éppen Apáthy professzor hunyt
el először és a kolozsvári földet az ő koporsójába tették először. Azóta, ha valaki elhunyt
az egyetem régi tanárai közül, mindegyiküknek
egy-egy marék kolozsvári föld korült a koporsójába . . •
Apáthy István! hamar követték Veszprémi/,
Tóth. Buday, Kiss Albert, Haár professzorok
ós másUk is s mindegyik koporsóba került
egy-egy marék kolozsvári föld. Do jutott belőle Klebelsberg K u n ó gróf, a nagynevű államférfi koporsójába is, hálául a szegedi egyetem fejlesztéséért Somogyi Szilveszter, az alkotó szegedi polgármester koporsójában is elhelyeztek egy marék erdélyi földet.
I g y azütán a huszonkét évvel ezelőtt Kolozsvárról elhozott ládányi erdélyi föld lassanként fogyott, fogyott; sok halottja volt
Huszonkét év alatt a menekült egyetemnek.
Most, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a
Ferenc József-tudományegyetem
visszatérhet
Kolozsvárra, a sok más felszerelési tárggyal
együtt, becsomagolták az 1918-ban elhozott erdélyi földet is. M á r jóval kisebb ládában elfért a jó erdélyi burnusz, miat amikor hozták
Ugy volt, hogy a megmaradt földet is visszaviszik Kolozsvárra, aztáD mégsem került erre
snf. A kolőzsvári föld továbbra is ittmarad
Szegeden, most már a Horthy Miklós-egyetemen. ahol meg sokan tanítanak
azok közül,
akik a menekült egyetemmel jöttek el Szegedre. Erdélyi tanárok vannak még itt, övék az
erdélyi föld, hacsak egy ládányi maradt is itt
belőle Szegeden Adja a Mindenható, hogy minél kevesebb föld fogyjon a ládából . ..

Miklósnak a nevet viseli- A kőműves munkások a központi egyetem épületének homlokzatáról leszedték a régi felírást és a szegedi
egyetem ú j nevét helyezték el ott: M. KitHorthy Miklós-tudományegyetem.
Látni lehetett, hogy bizonyos ünnepélyességgel végzik
dolgukat a munkások, hiszen nagy esemény a
város történetében, amit a központi egyetem
homlokzatának bctücscréjo jelent. A Dugonicstéren a siető emberek meg-mcgálltak perCckre
cs meghatódott ünnepélyességgel
néztek a
betücsere munkáját.
Mától kezdve tehát ú j aranybetűs felírás
hirdeti, bogy ú j
egyeteme van Szegednek,
amely az országgyarapító kormányzó ncvéf
viseli: M. Kir. Horthy Miklós-tfldomdny egye*
tem . . .

SZ OLVASÓ ROVATA
Ducsu a szeőedl EeineioDen

' Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Meghatott érzésekkel olvastam a Délmagyarországban a Ferenc József-tudományegyetem utolsó kegyeletes aktusáról
szóló beszámolót, amely tudtul adta, hogy az ősi
egyelem boldog visszatérésének alkalmából megemlékezett azokról a tanárairól, akik a szegedi
vendéglátó, simogató földben álmodnak kincses
Kolozsvárról. Az egyetem tanácsa nemes és ke<
gyeletes emlékezéssel megjelent a Pantbcon szobrai és a székesegyház kriptái előtt, koszorút helyeztek cl a nagy "elődök és a nagy jótevők emlékére. A nemes tanács ezután kivonult a szegedi
sírkertekbe és megkoszorúzta a Szegeden elhunyt
professzorok sirját. Kapott a távozás megható érzéseiből és az emlékezés friss virágaiból Veszprémy Dezső, Demeter Károly, Apálhy István,
Rcinbold Béla, Szabó József, Bcrecz János és kaptak a másik temetőben a többiek: Jancsó Miklós,
Dézsi Lajos, Buday Árpád, — az emlékezés koszorúját kapták mindazok a professzorok, akik at
Ferenc Józscf-tudományegyelcmen dolgoztak és
munkájuk közben, a boldog kolozsvári visszatérés
előtt Szegeden hunytak el. Dc nyilván valami tévedés történhetett, mert feledekenységro nem is
is gondolhatunk, csak egy professzornak néni jutott a beszámoló szerint az emlékezés virágaiból,
csak I l a á r Alfrédnek nem jutott. Nem tudjuk elképzelni. mi lehetett ennek a kimaradásnak uA
oka. nem is szabad kombinálni, hiszen a fiatalon,
tudománvos munkájának virágában elhunyt kiváló
matematikus tudós éppenugy büszkesége volt a
szegedi egyetem matematikai karának, mint ahogy
ezt'a nemzetközi nevet és európai elismerést H a á í
Alfréden kivül a B i e s z Frigyesek. K e r é . k j á r t ó Bélák. B a y Zoltánolj és a többiek szerezték meg a Ferenc József-tudományegyetem matematikai karának.
„
Most. amikor már elbúcsúzott Szegedlőj a Ferenc Józscf-tudománvegyetem. anvikor már csaű
•
husz gyönvörii év emléke él a halk termekben, legTegnap kőművesek jelentek meg a Dugo- alább ugy utólag emlékezzünk rací H a á r Alfréi.nics-téren, a központi egyetem épülete előtt és ről, aki ugvancsak büszkesége volt az egyetemnek és örök álmát itt alussza a szegcdi földben;
különös munkához fogtak hozzá. Az épület
Tisztelettel: Egyetembarát.
.
homlokzatán buszonkét éven át díszelgett ez a
felírás: M- Kir. Ferenc József-tudományegyeMa este a
tem. Csütörtök óta a Ferenc József-tudományegyetem m á r ismét erdély fővárosában, K o .
lozsváron működik. Szegeden az egyetem az
országgyarapító.
kormányzónknak:
Horthy
V a a i r n a n este O k k e e

Baross-ftferrmben

bográcsban főtt marnapőrnölf,
f&fcKen t s lángos

r

Meghamisította a iffllkercshedelntl Hivatal
szailltoieggelt e g g
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lOkcreshedő

n szegedi Horfhy M klósPénteken kezdte meg az Ítélőtábla a csalással es okirathomlsltős- tudományegyefem alakuló ülése
sal vádolt kereskedő bűnügyének tárgyalását

(A Délmagyarország munkatársától) Nagyszabásu csalási és közokirathamisitási bűnügyben
tűzött ki péntekre tárgyalást a szegedi ítélőtábla
E l e m y-tanácsa. Közel másfélesztendővel ezelőtt
Orosházán a Németországban történő lószállitások körül nagyszabású visszaélésekre jöttek rá.
A rendőrség nyomozást inditott Szekulesz Imre 40
éves lókereskedő ellen. Szekulesz 1936-tól kezdve
a Külkereskedelmi Hivatal szállitóbárcáit meghamisította, hogy Németországba lovakat szállíthasson. Tudni kell ugyanis hogy 1936-tól kezdve Németország csak a Külkereskedelmi Hivataltól vásárolt lovakat, viszont a Külkereskedelmi Hivatal
csak keresztény kereskedőktől vett át lovakat s
» zsidó vallású Szekulesz ajánlatait figyelmen kivül hagyta. Szekulesz, bogy ezt a rendelkezést ki-

játsza, * Külkereskedelmi Hivatal szállítójegyeit
a maga nevére állította ki. A kereskedő ellen 39
rendbeli csalás, 22 rendbeli közokirathamisttás és
más egyéb bűncselekmények miatt indult meg az
eljárás. A gyulai ügyészség Szekuleszcn kivül
még vádat emelt 36 orosházi lakos ellen is. A
nagyszabású bűnügyet elsőfokon a gyulai törvényszék tárgyalta, a törvényszék Szekuleszt a vádbeli
bűncselekményekben mondotta ki bűnösnek és ezért egyévi és egyhónapi börtönbüntetésre, társait
pedig kisebb-nagyobb börtön- illetve fogházbüntetésre Ítélte. Az ügy fellebbezés folytán a szegedi táblához került, amely pénteken kezdte meg
tárgyalni az ügyet. A bűnügyben előreláthatólag
szombaton délben lesz ítélet '

Több mini egymillió pengő
Szeged évi UuUuvátis
kiadása
Hz egy emberre
eső kulturális
kiadások
meg Szegedet az országos statisztikában
(A Délmagyarország
munkatársától)
Nemrég érdekes kimutatást közölt a statisztikai hi- *
vatal a magyar városok kulturtiárcájáilak
költségvetéséről. A statisztika természetesen
fsak a hivatalos város kulturális kiadására
vonatkozik, de nem veszi tekintetbe a magánegyesületek és a különféle kulturális tötekvésü
magánmunkásságok
kiadásait. Egy yáfos kulturális kiadásában ngyanis jelentős tételként
szerepel az is, hogy a lakosság mennyit költ
például könyvekre, színházra, milyen mértékben látogatja
a város
kultúrintézményeit.
Mindezek a
'tételek természetszerűleg nem
"szerepelnek a város költségvetésében; kétségtelen azonban, bögy a kulturális kiadások körébe tartoznak.
Szeged ebből a szempontból nem foglalja cl
országos viszonylatban azt a helyet, amelyet
lakosságának számaránya egyébként
biztosít
neki. A lakosság száma ngyanis az ország második városává avatja Szegedet, a kulturális
kiadásök tekintetében pedig a hivatalos statisztika szerint nyolcadik helyen áll országos
viszonylatban. H a nem vesszük tekintetbe a
lakosság kulturális magánkiadásait':" ez a látszólagos elmaradottság azzal magyarázható,
hogy Szeged lakosságának száma nagy és igy
v város kulturális költségvetése nagyobb mértékben oszlik meg, mint más városokban.
Szemléltetően mutatja ezt be a statisztika,
ítnely szerint Budapest közel harmincmillió
nengőt költ kultúrára': az egy emberre eső kiadás tehát 30 pengő. H a a városok külturtárfájának költségvetését elosztjuk a lakosság számával, a következő képet kapjuk: Pécs 695.102
pengő, fejenként 30; Debrecen 1,238.046, fejeniént 10; Győr 480.241, fejenként 10; Székesfehétr
vár 438.990, fejenként 10; Sopron 332.961, fejenként 9; Kecskemét 780.091, fejenként 9; Szeged
1
,197.195. fejenként 7 pengő• Miskolc, Baja, Hődmezővásárhely követik a sorban Szegedet, Budapesttel együtt tehát 7 város előzi meg a fejkvóta tekintetében Szegedet. A kulturtárca
költségvetésének mértéke szerint Budapest és
Debrecen után a harmadik helyen áll Szeged.

tekintetében
— Hét pengő

hét város
előzi
a szegedi
fejkvóta

Beszélgettünk a város kulturköltségvetéséről Pálfy György dr. kultur tanácsnokkal, aki
a következőket mondotta:
— Amikor ez a statisztika napvilágot látött, én már arra készültem, hogy cáfolat közzétételére kérem meg a lapokat. De aztán alaposan Utánaszámoltam s kitűnt, hogy a statisztika sajnos, igazat mond: kulturkiadások fejenkénti megoszlása tekintetében nyolcadik
helyen állunk. Ez természetesen annak következménye, hogy a város lakosságának száma
jóval nagyobb, mint azöké a városoké, amelyek
megelőznek bennünket — az egyetlen Budapestet kivéve. A helyzet mégis az, hogy Szeged igen sokat költ kultúrára, közművelCdésre. A közel nyolcmilliós városi költségvetésben több mint egymillióval szerepel a kulturtárca az országos viszonylatban olyan arány,
amely az első helyre teszi Szegedet. A kulturtárca költségvetése nagyjában nem változik;
megmarad a jövő évben is a jelenlegi keretek
között. Egyébkent pedig Szeged, mint egyetem i város s mint fejlett kulturcentrum, abban
az előnyös helyzetben van, hogy kevesebb,
vagy ugyanannyi
pénzből magasabb
kulturszinvonalat tud fenntartani,
mint a kevésbbé
előnyös helyzetben lévő városok. Ezt a kultucszínvonalat statisztikailag nem lehet kimutatni, de hatását meg lehet látni abban az áldozatkészségben, amellyel a város a múltban
fenntartotta kulturális intézményeit s amelylyel a jelenben cs a jövőben ápolja, fejleszti
a kulturát

Karácsonyra megnyilik
a turistaszálló

(A Délmagyarország munkatársától)
Teleki
Pál gróf miniszterelnök ntasítására kedden
Szegedre érkezik Rohringer, Gyula, az Országos Idegenforgalmi Hivatal
alelnöke, hogy
befejezze a tárgyalásokat a szegedi turistaszálló ügyében. Amint ismeretes, az Országos
Magyar Idegenforgalmi Hivatal a Bajza-utca
Szeged
költségvetésében
a
kultúrtárda 9. szám alatti házban rendezi be a turistaí t á n y l a g igen magas költségvetéssel dolgozik. szállót. 100 ágyat állítanak be a Bajza-ntCai
r
A város 7,930.000 pengős költségvetésében
a ház átalakított alsó traktusába. Az átalakítási
kulturtárca több mint egymillióval
szerepelt munka és a berendezés kereken 20.000 pengőbe
rz pedig, az arányt véve alapul, még a fővárost kerül, ezt az összeget a O M I H vállalta. A váis megelőzi. A szegedi kulturtárca költségve- ros 500 pengővel járul hozzá az évi 1000 pengős
tésében s közoktatás, a vallás- és közművelő- bérhez. Rohringer Gyula most vállalatba adja
dés kiadásai, tehát a papság, tanítók, tanárok az átalakítási munkálatokat és megteszi a
fizetése, iskolafenntartási költségek, kertészet, szükséges intézkedéseket a turistaszálló megnyitására. Amint a munkálatok befejeződtek,
egyetemi hozzájárulások, múzeum, színház és
azonnal átadják a forgalomnak a szállót Előa többi városi kultúrintézmények fenntartási
reláthatólag karácsonykor kerül erre sor.
, költségei szerepelnek.

Budapest, október 25. A szegcdi Horthy
Miklós-tudományegyetem
alakuló
ülését —
amint illetékes helyről közlik —, Szily Kálmán államtitkár vezetésével október 29-én és
30 án tartják meg. A beiratkozások a tanáé*
megalakulása után azonnal megkezdődnek. Az
ünnepélyes megnyitás ezt
küvetőleg az előadásök megkezdése előtt, legkésőbb novcnibeC
14-én lesz megtartva<A

szegedi

ősz...

Szegedre is beköszöntölt az ősz s nyomd'
ban óriási porfelhők lebegnek. Igaz, hogy «<flunk a por nem fsak
az ősz, hanem a nyár,
söt hogy pontosak legyünk, mind a négy évszak tulajdonsága. De nyáron mégsem annyifa fullasztó, a pof, mint most, mert nyáron
mégis fsak jön közbe-közbe egy kis zápor, ami
majdnem felér az akkor még divatban levő
öntözőautók nagyképű
munkájával.
*Az ősz tehát itt porzik
körülöttünk.
3
fecskék, a gólyák rég elmentek s jó, hogy a
váfos berendezi a turistaszállót, mert
nem
lehetetlen,
hogy derék
vándormadaraink
visszajönnek.
Ha
csak meg
nem szokják az új hazájukra
kiterjedt
háb o fut.
Megjelentek már a gesztenyések
ín
a forgalmas utcasarkokon s illatos széngázfüstűkkel csalogatják az ínyenc közönséget. A közönség meglepően nagy Számban vásárolja tf
finom,
illatos
'csemegét.
A
lyukacsos
pléhlemezen
elpirulva
húzódnak
a
szép
kövér gesztenyék s a legdivatosabb barnaszinre sülve sorakoznak a jólfütött üstben. Némelyiknek héján felszaladt egy-egy szem s elővillan zamatos, ropogós gesztenyehüs.
Az vjszegedi pafk gyönyörű fái is szofgalmasan készülnek a telte. Bánatosan
hullajtják
levelüket, amelyek Cenzúrázás nélkül esnek le
a címzetthez.
"A Tisza partjai is elveszítik nyári élénk
üdeségüket. Halovány, könnyű köd leheletszerűen takarja be a vhef. s este, amikor partjain elszórtan feltűnnek a villanylámpák
fényei, nem gyönyörködnek
bennük a nyarán
oly szorgalmasan csodálkozó szerelmespárok.
Hiába, az ifjú szivek is csak melegen szeretik
a romantikát s a téli fahiány bizonyára nagy.
pusztítást fog végezni a szcrelmesszívfi fűzfa-j
poéták Urai termésében.
'Az ujszegedi nagystrandon és az úszó házakon nem látszik meg az ősz: éppen olyan kihaltak, mint nyáron. Ügy látszik, hogy a tétlenséget már megunták, egymásután ereszkednek le az úszóházak, hogy a téli
kikötőben
álomra hajtsák fejüket. Egyik-másik néha órákig megáll a viz közepén, mintha azon tűnődne, hogy érdemes volt-e őt felébreszteni a tavasszal téli álmából?
'A parton didergő emberek nézik az úszóházak méltóságteljes „lecsorgását",
dühöseis,
mert a nyárra emlékezteti őket s irigykednek
is reájuk, mivel nekik már meg lesz a kényeié
mes téli szállásuk s nem kell télikabátjukat kiváltani a „zaci"-ból.
Itt van tehát az ősz, a Icvclhulldssal est
minden egyéb szabályos kellékével. Sokan kimennek az avarba, hogy az elmúlásra
méűf
jobban emlékezhessenek.
De még többen vannak, akik lelve új vágyakkal
és munkatervvel
arra
gondolnakt
hogy a tél után itt lesz a tavasz!
foxi/a.
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Szeged M-Elehfromo§

és Szeged AK l!.~SzTE nemzeti bajnoki mérkőzés jegyei elővételben a
Délmagyarországnál

A 7

E [ÍREK

IRLRÍ

A

Mctcorologiai Intézet jelenti este
1
10 órakor. I d ő j ó s l a t ; Mcrsckrif
keleti, északkeleti szel. Sok helyen cső, néhány
helyen zivatar. A hőmérséklet északon átmenetileg
emelkedik, délen alig változik. T á v o l a b b ; kil á t á s o k : egy-két napon belül lehűlés várható.

— Á Felsővárosi Ifjúsági Egyesület hősi halottainak ünnepe. A Felsővárosi Ifjúsági Egyesület
november 1-én, Mindenszentek napján délután 4
órakor a felsővárosi Dugonics (Deszkás)-temetőben levő emlékoszlopnál hősi halottainak cmlékcra
ünnepséget rendez. Az elesett hősök családtagjait,
nz egyesület tagjait és a közönséget ezúton hívja
meg az elnökség.

" U S B

Férfi és nöi kalap újdonságok megérkezfek.
— TeJrki földművelésügyi miniszter helyettese
Üömiin. Budapestről Jelentik: Magyarország kormányzója széki T e l e k i Mihály gróf földművelésügyi miniszter külföldi tartózkodása idejére (a
miniszter Olaszországba utazik) a földművelésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével Hóman
Bálint dr. vallás- és közoktatásügyi minisztert
megbízta.
— Kulturcst Rókuson. A rókusi egyházközség
kulturális szakoszlálya szombat este S órai kezdettel kulturcstet rendez az egyházközség székházában. Yicsay Lajos tarár ad elő a Hazajött
Északerdély címen. Az előadás vetitettképes, hanglemezekkel. A kisérőmüsorban — amelyet a Dolgozó Leányok tagjai adnak — szavalatok, énekszámok és egy időszerű film bemutatása szerepelnek. Az előadásra, amely díjtalan, mindenkit szivesen vár az egyházközség.
— Kürthy-Künzlinger Tibor fegyelmi ügye.
Makóról jelentik: Künzlingcr (Kürtby) Tibor makói kórházi gondnok ellen nemrégiben közokirathamisítás miatt volt folyamatban bűnügyi eljárás.
A kórházi gondnokkal szemben a bűnvádi eljárással egyidejűleg a fegyelmi eljárás is megindult.
Ebben az ügyben a jövő héten kezdődnek meg Makón a kihallgatások. Künzlingcr (Kürthy) Tibor
tegyelmi ügye rövidesen a vármegyei közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya elé kerül.
— Hathón«pi börtönre Ítéltek egy tolvaj uap.
számost. Beszámolt a Délmagyarország arról,
bogy az elmúlt napokban több feljelentés étkezett
a rendörségre Luczó Antal 31 éves többszörösen
büntetett előéletű napszámos ellen. A rendőrség
csütörtökön előállította Luczót, aki bevallotta,
hogy Bóth Lajos marstéri lakostól egy talicskát
csalt ki, majd Jritz Miksáné ugyancsak niarsléri
lakostól egy kályhát lopott cl. Luezót a rendőrség
kihallgatása után letartóztatta. A büntetett előéletű Dapszámos felett csalás és lopás miatt pénteken Ítélkezett a törvényszéken Molnár István
dr. törvényszéki biró. A, vádlott töredelmes beismerő vallomást tett. Nyomorával védekezett. A
törvényszék a bizonyítás lefolytatása után jogerősen hathónapi börtönbüntetéssel sújtotta a megtévedt napszámost. Ugyancsak pénteken vonta felelősségre a törvényszék Kovács János napszámost
is tulajdon elleni kihágás miatt, mert 5 pengőért
megvette a Luczó által ellopott talicskát. A törvényszék Kovácsot 20 pengő pénzbüntetésre itéltc.
Az ítélet jogerős.
— Áramszünet. A villanytelep közli, hogy folyó
hó 27-én, vasárnap 6—13 óráig a Gyulapüspök- és
Aigner-telepen nem szolgáltat energiát.

Párisi Nagy flruház Rt.
Szeged (Csekonics ésKiss-utca sarok
háztartási

üvegáru

Méztányér lapos, vagy mély
Asztali sótartó fogvújós
Asztali sótartó
Fogvájótartó
-.28,
Fülespohár, 3 dcl
Lapos zsebüveg
Virágváza
Citromprés
-.24,
Citrom kancsó
Préselt boros pohár 1/12-es, 4 drb
Edison boros pohár 1/12-cs, 4 drb
drb
Harang boros pohár 1/12-cs
Kerek méztarló
Mustártarló
Moccás csésze aljjal, fehér
Edison vizes pohár 1/5-ös. 4 drb
Likőr pohár talp nélkül, 6 drb
-.78,
Kerek cukortartó
Boros üveg i literes
Edison vizes pohár 1/8-os, 4 drb
Préselt vizes pohár 1/b-ös, 4 drb

—.18
—,30
—.28
—.32
-.42
—.42
—.42
—.52
—.58
—.02
—5S
—.64
—.68
-.68
—.48
—.78
—.88
—.88
—.88

—.81
—.86

K n l í t e l

— A természetei »Fcrenc József* Keeerthiz
régóta kitűnően bevált bázíszer megrögzött székrekedésnél és annak mindenféle káros következményeinél; biztos, enyhe és gyorsan ható basdajló, mely számos betegségnél az emésztést Javítja és az étvásval fokozza Kérdezze mee orvo=áti

Kárász utca 5 szám.

alakításokat modellek ulán vállalunk.
Nemzeti Takarékosság és Unió tag.
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— Janik vendéglőben ma flekken és vargabéles;
g y o r s í r á s ! - g é p í r á s t

— Lelopta a vezérürü nyakáról a kolompot;
négyhónapra Ítéltek. Fekete Nagy Antal 31 éves
szentesi napszámos az elmúlt hetekben a szenteskörnyéki földeken legelésző vezérbirkákról lelopta a csengőket. A törvényszék az előzetes le*
tartóztalásban levő vádlottat jogerősen négyhónapi fogházbüntetésre Ítélte,

MAJOR E ' ö i r HORVÁTH 111. ü. 3.
Kiképez gyorsirástanitóvá, államvizsga. Modern
berendezés. — Telefon: 19-10.
75
— Lovag Armentano Ede vivótanfolyamára beiratkozni lehet Gróf AppoDyi Albert-utca 17.,
3—4-ig.
— Szegedi tolvajt fogott a m«kói rendőrség.
Jó fogást csinált a makói rendőrség. A makói
Szent Gcllórt-konviklus egyik diákja
pénteken
délután aktatáskáját könyveivel együtt a konviktus melletti teniszpályán, az egyik padon hagyta.
Amikor a táskájáért és könyveiért visszament a
pudboz, meglepetve vette cszre, hogy a táska és
a könyvek cltüntqk. Feljelentésére a rendőrség
nyomozást indított és elfogta Kovács János 27
éves szegcdi napszámost. Kovács a könyvlopáson
kivül számos más bűncselekményt
is beismert.
Kovácsot a rendőrség letartóztatta.

TOMBÁCZ-VENDÉGLŐ
S z é c h e n y i - t é r 9 , t e l : 16-82.

A sörpincében F á 1 y o 1
J a n c s i és c i g á n y z e nekara j á t s z i k .
J23
flz adófelszólamlási bizottság
tárgyalásai
Az I. szánni adófelszólamlási bizottság október 2S-ún, hétfőn a következő fellebbezéseket tár*
gyalja: Simon György dr. Oroszlán-utca 5, Dénes Leó Klauzál-tér 5, Grubcr és Deutsch Telekiutca 5, Schvarcz E. és Fia Révai-utca 8, Buctivvald Tivadar Bocskai-utca 7, Bogdán Ernő dr.
Széchenyi-tér, Gálffy Ferenc dr. Széchenyi-tér,
Széchényi István dr. Rudolf-tér, Tarján Béla dr.
Széchenyi-tér 5, Franki József Yásárhelyi-sugárut 1, Gerle Jenő Kigyö-ulca 1, Leizinger örökösök Széchenyi-tér, Lőbl Imre dr. Gizclla-tcr, Moldván Lajos Vedres-utca 1, Murainc Leizinger Hona llortbv Miklós-utra 22, Leizinger Mária dr.
Horthy Miklós-utca 22, Balassa István dr. Zrinyi-utca 5, Hajnal István dr. Horthy Miklós-utca
5, Kormányos István dr. Szécbcn.yi-tér 8, Kormányos Benő dr. Széchenyi-tér 8, Kövér Béla dr
Deák Ferenc-utca 23, Lázár István dr. Széchenyitér, Lendvai László dr. Vidra-utca 2.
Az I. számú adófelszólamlási bizottság október 29-cn, kedden a kővetkező fellebbezéseket tárgyalja: Lusztig Tstván dr. Széchenyi-tér 16, Néniedv Gyula dr. Széchenyi-tér 8, Pap Róbert dr.
Horthy Miklós-utca 12, Reinér Ágoston dr. Horthy Miklós-utca 7, Singer Tstván dr. Tisza Unjoskőrut 42a., Szabó Béla dr. (csurgói) Horthy Mik
lós-Utca 2, Zsoldos Gusztáv dr. Takaréktár-utca
8, Barabás Ödön dr. Római-körut 26, Erdélyi Jenő
dr. Klauzál-tér 8. Faludi Imre dr. Kölcscy-utca
10. Fenyves M. Kornél dr. Szent Mihály-utca 1,
Kiss Menyhért dr. Kazinczi-utca 6, Korányi András dr. Kigyó-utca 1', Nagy Samu dr. Széehenviter 15, Rcitcr Oszkár dr. Dugonics-tér 11, dr. Reiter Oszkárné Kölcscv-utca 11. özv. Burger Zsigmwidné Párisi-körut 36c., Csapó Zoltán Szent
Mihály-utca 7, Erdődy Gyula dr. Széchenyi-tér
3A., Erdődy Ferenc Széchenyi-tér 3a.. Faludv Jenő
Brüsszeli-kunit 30[ G'rüner Géza Madách-ut_ca 6.
llirschfeld Lipót Zrinyi-utca 3.

— Haniistanuzásra való csábításért háromhónapi fogház. Bereczki Eszter 27 éves nőiszabusegéd és Lázár János vasutas egy utcában lakott
Hódmezővásárhelyen. Lázár János felesége ési
Bercczki. Eszter barátnők voltak. Amikor Lázár*
né vidékre utazott, barátnőjét bizta meg, bogy
ügyeljen az lakásra. Ilyen utazásai alkalmával
Lázúrné barátnőjének a lakás kulcsait is átadta,
1039. őszén Lázárné észrevette, hogy lakásából
értékes holmik hiányoznak. Lázárné Bereczki Eszter ellen lopás miatt tett feljelentést, a nőiszabósegéd a rendőrség elölt be is ismerte, bogy a lopást ő követte cl. Az ügyben a hódmezővásárhelyi járásbíróság elölt megtartott tárgyaláson Bercczki Eszter azzal védekezett, hogy a rendőrségen csak Lázárné kérésére tett beismerő valló*
mást. Lázárné ugyanis az eltűnt holmikat átadtál
neki azzal, hogy adja el, mert pénzre van szüksége és férjétől nem mer pénzt kérni. Lázár azonban észrevette, hogy az értékes ruhadarabok eltűntek és ezért az asszony a rendőrségen látszatfcljelentcst tett ellene. Ebben a lopási ügyben Bereczki Eszter tanúnak kérte fel Nóvák Imréné és
Bcsenyi Ágnes napszámosasszonyokat. A tanukat
megkérte, hogy a bíróság előtt vallják azt, hogy
látták, amikor a ruhákért járó pénzt Látárnénafe'
átadta. A tanuk azonban ezt a vallomást nem tették meg a járásbíróság előtt. A járásbíróság végül is a vádban bűnösnek mondotta ki a nöiszabósegédet és nyolcnapi fogházbüntetéssel sújtotta,
Bereczki Eszter ellen azért, n>crt Nóváknél cs Bescnvei Ágnest hamis tanazásra akarta rávenni^
hamistanuzásra való csábítás miatt adott ki vádiratot. Ezt az ügyet tárgyalta pénteken a szegedi
törvényszéken az Ungváry-tanács. A vádlott nöiszabósegéd ártatlanságával védekezett. A tőrvényszék a bizonyítás lefolytatása után megállapította bűnösségét és ezért háromhónapi fogházbüntetésre itclte. Az Ítélet ellen mind az ügyész,
rr.ind a vádlott fellebbezést iclentctt bc a táblához.
— A budapesti Pannónia-szálló (Rákóczi-ut R^
télikertjében minden este a rádióból is kórismerf
Bura Sándor cigányprímás elsőrangú, hírneve®
zenekara muzsikál. Az ntcal étteremben zen®
nincs, ugy, hogy ott a csendes beszélgetést kedvo»
lők zavartalanul társaloghatnak. Éttermeiben ax
uri közönség találkozik. Konyhája elismerten
egyike Budapest legkiválóbb konyháinak. Arai
polgáriak, szinház után kedvelt szórakozóhely.
A Délmagyarország telefonszáma éjjel-natü*
pal: 13-06.

A szépség titka
a, bőr Természetének megfelelő arckrémbe®
rejlik. Az ötféle összetételben készülő (úgymint száraz, zsíros, félzsíros, tisztító, vagy
fényvédő jelzés ű)TOLDI KRÉMBEN
mindenki
megtalálja azt a fontos kozmetikumot, amelyra
minden nő arcbőrének nélkülözhetetlen szüksége van. Egy tégely -.60, 1.10, 1.50. VÉNUSZ
\ DROGÉRIA,
Mikszáth Kálmán-utca 5-

