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A romániai kathoiikusok elszakadási mozgalma. 
A csanád i egyházmegyét egyesítik a nagyváradival. 

1924 augusztus 30. SZBOBD 3 

Szeged, augusztus 21. (Sajói tudósítónktól.) 
Annak ide|én megírta már • Szeged, hogy a 
római Szentszék és a román kormány közOtt 
tárgyalások folynak a konkordátum agyébea és 
ezzel kapcsolatos az i késedelem, amely a 
püspöki szék betöltési körül tapasztal natő. 
Ugyanakkor megírtuk s most ciak megerősít-
hetjük értesülésünket, amely szerint se Pacha 
Ágost apostoli adminisztrátor, se Blaskovlcs 
Ferenc kanonok nem lesznek csanádi püspökök. 

A konkordátum tervezete értelraébsn meg-
marad a nagyváradi és a szntmári egyházmegye, 
dc a nagyváradi egyházmegyét egyesitik a Csa-
nádival, a szatmárit pedig az erdélyivel. Mivel 
pedig ax erdélyi, a váradi és a csanádi megyék 
a kalocsai érseknek voltak alárendelve, most 
megszüntetik ezt a függő viszonyt és érseksé-
get alapítanék Bukarestben, amelynek a jessti 
püspökséget is alárendelik a most emliletteken 
kivüL 

Az erdélyrészi katboiikusok a konkordátum 

életbeléptetése után két óriási kiterjedésű, több 
mint s*áze»r négyzetkilométernyi egyházme-
gyébe kerülnek. 

Meghatva éppenséggel nincsenek as uj intéz-
kedéstől és beosztásul, ellenkezőleg az a kí-
vánságuk, bogy maradjanak meg továbbra is 
a régi egyházmegyei keretek, úgyszintén a 
hűjdudorogí görögkatholikus egyházmegye is. 

Kívánják, hogy hagyják érintetlenül az egy-
házmegyei és az alapítványi birtokokat és ameny-
nyiben ezeket a földbirtokreform már kikezdte 
volna, a kártalanítás történjék meg teljes for-
galmi értékbea. 

Érdekes, hogy épp moet foglalkozik a kér-
déssel a Hamburger Nachrichten is, amely ki-
fejti, hogy a Vatikán a diplomáciai összekötte-
tés és a konkordátum érdekébán feláldozza ax 
eier esztendős latin egjhixak érdekeit, aminek 
súlyos következménye tesz, mert a román terű-

• leien élő magyar kathoiikusok körében elszaka-
I ddsi mozgalom indult meg a Vatikánnal szemben. 

Egyik szegedi fiirészgyár 
nem akarja az index alapján fizetni munkásait. 

Szeged, augusztus 21. (Saját tudósítónktól.) 
Jelentette tegnapelőtt a Szeged, hogy axok a 
munkások, akiknek munkáltatójuk tagja a Ste-

!
;edi Munkaadók Szövetségének, a szegedi 
ndezrendsxer alapján ax októberi alapbérekre, 

azoknak báromszázötven százalékét kapják. A 
munkaadók természetesen a tiz hónap előtti 
megállapodáshoz hiven, tudomáiul vet.ék ax 
indexet, annak ellenére, hogy az elmúlt héthez 
15 százalékos emelkedést mu'atoit, pedig való-
jában a közszükségleti cikkek árai nem változ-
tak 15 százalékkal. Ez ax emelkedés ugy állott 
elő, hogy BX elmúlt heti nem egészen a való-
ságnak megfelelő 335 százalékos indexet korri-
gált4k ki ezen a héten. A munkaadók termé-
sxttcáen tudomásul vették azt, hagy a mun-
kások ezen a héten három százalékkal maga-
sabb fizetést kapoak, mint az elmúlt héten, 
bisxen nekik is céljuk ax, bogy a muaká«ok a 
megélhetés valódi viszonyaihoz «rányitva kap-
ták meg béreiket. 

Köxtudomásu, bogy a munkáiiatők és a 
munkások képviselői között már régebben tár-

Ealások indultak meg az aranyparitásos bérek 
vezetésérc vonatkozólag. Az előkészítő tár-

gyalások azonban még egy ideig elhúzódnak, 
addig is azonban, mig ezeket bevezetnék, min-
den munkaadó természetesnek találta, hogy 
továbbra is ax index alapján kell fizetni a 
munkásokat, hogy a munkások az esetleges 
drágulásnál ne tegyeuek annak kitéve, bogy 
betibéreikböl nem tudják megvenni a legszük-
ségesebb cikkeket. 

Egyetlen eset foadult elő azonban, amely 
¿les és furcsa voltával kikívánkozik a nyilvá-
nosság elé. Egy héttel ezelőtt ugyanis a Slavo-
nia fürészgyár a szombati fizetési napon be-
lelentelte a munkásainak, hogy a nehéz gazda-

sági viszonyok miatt még a 15 százalékkal 
lejebbUett 335 ös indexet sem tudja fizetni és 
ezért a jövőben teljesen független bérekkel fogja 
alkalmazni munkásait. A munkások hivatkoztak 
arra, hogy tiz hónappal ezelőtt a Munkaadók 
Szövetség« vezette be a szegedi indexe' és mi-
után a Slavonia tagja a szövetségnek, tartozik 
tovább fizetni az indsxtzerinti béreket, mig uj 
megállapodást nem kötnek. Erre az érvelésre 
ismét az volt a válasz, hogy a nehéz gazda-
sági viszonyok miatt nem tudják betartani a 
megállapodást. 

Tárgyalások indultak meg ezután egyrészt a 
gyár, másrész! a szövetség és a munkások 
képviselői között, ezek azonban eddig nem ve-
zettek eredményre, mivel a gyár fentartja ko-
rábbi álláspontját. A munkások értesülése sze-
rint a gyár ezen a héten sem veszi figyelembe 
az indexet és attól függetlenül fogj« fizetni a 
béreket, ameíyek természetesen lényegesen ala-
csonyabbak az index alapján fizetett béreknél. 
A munkásoknak ezzel szemben az az állás-
pontjuk, hogy ragaszkodnak az októberi meg-
állapodáshoz és amennyiben a gyár ezt nem 
hajlandó akceptálni, ugy a közeljövőben be-
szünteti a munkát. 

Értesülésünk szerint azonban a dolgok nem 
fognak ilyen útra terelődni, mivel a szövetség 
minden lehetőt megkísérel, hogy az összes tagok 
betartsák az októberi megállapodást. Az index 
semmiesetre sem lépi tul a fizethető munka-
bérek nívóját és éppen csakhogy megüti a 
mindennapos megélhetés mértékét. Remélhető, 
bogy a tiz hónap alatt nagyszerűen és a ter-
melő munka szollemében bevált indexrend-
szerrel tovább is harmóniában lesznek és a Sla-
vonia fürészgyár sem kiván ettől eltérni, hiszen 

' ez a gyár is tagja a Munkaadók Szövetségének. 
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Telefon 11-85. K o p z é föflozi, S a s e g e d Telefon 11-85, 

Heyersmann drámája 

Augusztus hó 22-én, pénteken 

Dráma 5 felvonásban. 
• E g y i d e j ű l e g : 

(VUmos svéd herceg utazása az ember-
• evők között.) Uti kalandok 5 felvonásban. 

Előadások kezdete: 6, 7 és 9 órakor. 
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Alice Terry 
a „Négy lovas" címszereplője játsza a főszerepet a 

Sendai fogoly 
Orion-attrakcióban Hé tP izóban. 

M S B 9 ¡99 Péntek. Róm. kai. is protestáns 
Timút vt. f OCr. kai. Agatumk. 

Nap kei 5 óra 5 perckor, nyugszik 6 óra 59 perikor. 
A meteorológiai intézet idöprognózisa: Változékony, 

hüvöz és szeles idő várható, esö szünésével. 
Somogyi-könyvtár és muzeum zárva. 
Egyetem» könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva 

délelőtt 8-tól 12-ig. 
A mozi előadások 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Oerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moidvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugarut 41 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

A kisántánt külügyminiszterei 
ismét találkoznak. 

Belgrád, augusztus 21. Diplomáciai körök-
ben ugy tudják, bogy Bcnes, Duca és Marin-
kovics külügyminiszterek augusxtus 27-én ta-
lálkoznak Laibacban. A külügyminiszterek 
Genfbe utaznak a nemzetek szövetsége üléseire 
és előbb EZ ott követendő egységes eljárás dol-
gában akarnak megállapodni. Természetesen 
sxóbi fognak kerülni a kisántántot érdeklő más 
politikai kérdések is. 

— Sztnt István napja. Budapestről jelen-
tik: A szokott fényes keretek között rendezta 
meg ax idén is ax Országos Katholikus Sxö-
veíság a Szent István-napi országos Szent 
Jobb-körmenetet a budai Várban. A díszes kö-
zönség sorában ott voltak: Viass Jóxsef nép-
Jóléli miniszter, Csdky Károly honvédelmi rai-
nisxter és báró Korányi Frigyes pénzügymin isx-
ter, mint a kormány képviselői, Scilovszky Béla 
nemzetgyűlési elnök és Zsitvay Tibor alelnök 
vezetésével a nemzetgyűlés tagjai is. A világi 
és egyházi előkelőségek megérkezése után jött 
az ünnepség színhelyére József királyi herceg 
Albrecht és József Ferenc főhercegekkel. Ke-
véssel ezután harsány kürtszó Jelezte Magyar-
ország főpapjának, Csernoch János bibornok-
hercegprimásnak érkezését, aki dr. Leápold An-
tal preiátus-kanonok kíséretében Jeleni meg. 
ő t követte szárnysegédeitől kisérve Horthy 
Miklós kormányzó. A hercegprímás a kor-
mányzó megérkezése után rövid imát mondott, 
mire a hatalmas menet megindult a koronázó 
főtemplom felé. Amig ax impozáns menet, 
amelyben több mini húszezer hivő vett részt, 
a Vár fellobogózott utcáin végighaladt, a koro-
názó főtemplom ajtajában Nemes Antal cimxe-
tea püspök fogadta Smlth Jiremiást, a Nép-
szövetség magyar főbiztosát és a külföldi álla-
mok magyarországi követeit. Amikor a kör-
menet megérkezett a koronázó főtemplomba, 
itt Csernoch János bibornok-hercegprímás nagy 
segédlettel ünnepi misét pontifikált, Msrczell 
Mihály, a pesti Szent Imre Kollégium igaz-
gatója pedig sxentbeszédet mondott A temp-
lomi ünnepségek befejezése ulán az ünnepi me-
net az elődbi rendben vonult vissza a királyi 
várkápolnába, abol a hercegprímás ünnepélyes 
Te Deumoi mondott és ezzel a felejthetetlen 
szép ünnepség befejeződött. 

— QJazeged felszabadulásának harmadik 
évfordulója. Augusxtus 21-én volt három éve, 
hogy a sxerb megszálló csapatok kivonultak s 
Tisza—Maros-háromszögből és igy Újszeged a 
báromszögben lévő községekkel együtt felsza-
badult ax idegen uralom alól. A nevezetes év-
fordulót vasárnap ünneplik meg együttesen fez 
ujsxegedi egyesületek. Ax ünnepély műsora az 
egfcsx napot kitölti. 

— Megjelent a rendelet a köztisztviselők 
fizetési előlegéről. A kormány rendeletet adott 
ki az állami és vármegyei tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak, valamint a honvédség, csendőrség, 
vámőrség, folyamőrség és államrendőrség tagjai 
részére adható fizetési előlegek tárgyában. A ren-
delet korlátozza a fizetési előlegeket a szanáló-
törvényre való hivatkozással és elrendeli, hogy 
előlegeket csak a legkivétetesebb esetekben és 
csakis a miniszter személyesen engedélyezhet. A 
minisztereknek alárendelt hatóságok és hivatalok 
előleget egyáltalán nem engedélyezhetnek, 

— Választások a minoritarendben. Miskolc-
ról jelentik: A mmoritarend magyarországi rend-
házainak képviselői dr. Monal Ferenc elnöklete 
alatt tegnap tartották rendes gyűlésüket, amelyen 
dr. Péchy Alán miskolci házfőnököt helyettes tarto-
mányi rendfőnökké választották. A rendház főnöke 
Varga Péter lett. Dr. Csáth Alajos Szegedre került 
plébánosnak. 


