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éi svájci pémrcsoport összesen 29 m i l l i ó font 
sterling k i l á t n i ajánlóit lel az államkincstárnak. 
Ds Monzie ma ismétellen hangsúlyozta, hogy 
az inflációt minden körülmények között meg-
akadilyezza. 

A kamara 
mai ülésén Bouyses alelnök felolvasta Herriot 
levelét, amelyban br jelenti, hogy a kamarai 
elnökségröl lemond. A kamara nagy többléggel 
elhatározta, hogy az uj elnök megválasztását 
titkos szavazással ejtik meg. 

Ax uj knrmányhez eddig M l interpellációt 
intéztek. Hatot a kormány általános politikájáról, 
egyet pedig a gabonaárak horribilis drágulásá-
ról jegyeztek be. 

Az ul kormány poliiikai horizontján máris 
viharfelhők 

tornyosulnak. Migaban a radikális pártban is 
aulyos nézeteltérések merüllek fsl a Herriottal 
szemben követendő magalartáaukat illetőleg. A 
frakció mai ülésén Cheautemps számolt be az 
u] kormány megalakulásáról és a beszámolót 
követő vita folyamán F/anklin Bnnillen a leg-
határozottabban dlldsi foglalt az uf kormány 
ellen. A frakció végül is abban állapodott msg, 
hogy a kormánnyal szemben elfoglalandó állás-
pontját ciak a kormánynyilatkozat meghallgatása 
után dflntifc el. 

A szociáldemokraták 
keddi ülésén is aggasztó Jelenségek merüllek 

fel. A párt nagyrésze annak adott kifejezést, 
hogy Leon Blam kis ti elgalopplrozta magát, 
amidőn pozitiv farmában Jelentette bs a szo-
ciáldemokrata támogatást Herrlolnak. A párt 
ugy határozott, hogy megvárja a kormáty-
nyilatkozatot. Ugyancsak erős ellenzéke van 
Herriolnak a kommunista pártban is, holott 
Herriot köztudomásúlag számított a kommu-
nisták hallgatag magatartásán. A szenátusban 
minden Jel arra mutat, hogy az u] kormány 
bemutatkozási nem fog sirnün menni. A többi 
frakció még nem határozott. 

Tüntetnek ax idegenek ellen. 

P á r i a , Julius 20. A francia frank folytonos 
romlása és az élet megdrágulása ellínségesre 
hangolja a pfrisiakat az idegenek ellen és 
tegnap mát megtörtént az ellő tüntetés. A 
Montmarirén nagyobb t i meg p Ír Isi megtáma-
dott egy autóbuszt, amely zsúfolva volt idege-
ntkkeU Leszállásra kényszeritették as idegene-
ket, s5t egyeseket tettleg it bántalmaztak. 

A Iuksxurüzletek is bezárták kapujukat. 

(Budapisti tudősitónk telefonjeleniése.) Páris-
ból Jelentik: Az élelniszerkereskedök példáját 
követve, a belváros fukssusüzletei elhatározták, 
hogy üzleteiket mindaddig zárva tartják, amig 
a frank nem stabilizálódik. 
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a é s f i ze tésredukc ió — Szerb i ában . 
0Budapesti tudósitink telejonjelentise.) Belg-

rádból jelentik: A legközelebbi napokban a 
kormány megkezdi a legszigorúbb takarikossdg 
keresztülvitelét. Elsősorban is a köztisztviselők 

számát f o g j á k jeliniikenyen apasztani és a tistt-
viselői fizetitekei redukálják. Emiatt a köztiszt-
viselők táborában mgy az elkeseredés és több 
tiltakozó gyüléire készülnek. 

Vasá rnap ü lés t t a r t a n ak a z ü r e s te lkek 
tu la jdonosa i . 

A köztisztviselők házhelyigényeinek kielégí-
tése érdekében a földbirtokbirőság, mint isme-
retes, a közgyűlés felajánlása alapján igénybe-
vételi eljárást inditott a város belterületén lévő 
üres telkekre. At irdekeli telektulajdonosok 
vasárnap délelőtt tiz órakor Miist tartanak a 
hdttula/donosok egyeaületének Miroi-ucca 15. 
azdm alatti f i i l y i t i g i b e n , hogy megbeszéljék a 
védekezés módjait. 

Hir szerint a telektulajdonosok ugy akarnak 
védekezni telkük igényöevélele ellen, bogy — 
beépítik telkeiket. Azok, akik már régebben 

megkapták az építkezési engedélyi, minden 
akadáty nélkül meg is kezdhetik az építkezést, 
azonban azok, akik csak most akarják kérni a 
tanácstól az építési engedélyt, nem valószínű, 
hogy megkaphatják, tekintettel arra, hogy az 
igénybevételi eljárás már megindult. A kérdés 
egyébként még eldöntetlen. A polgármester 
ma hosszabban tárgyalt ebben az ügyben 
Vásárhelyi Béía OFB bíróval, de a tárgya-
lás eredményét nem közölte egyelőre a nyil-
vánossággal. 

Nem mintapolgár i ty csak egyetemi 
l e ány i n t e rná t us t a k a r felá l l í tani Szegeden 

a ku l t uszm in i s z te r . 
Tőrvény fogja kötelezni az egyetemi városokat egyetemi intsrnátusok fsn-

taitására. 
A Délmagyarország vasárnapi számában közöl-

tük, hogy dr. Dulovlts Árpád miniszteri tanácsos 
Szegedre érkezett. Szegedi iátogatásával kapcso-
latosan megbízhatónak iátstó helyről azt az infor-
mációt kaptuk, hogy a miniszteri tanácsos a kul-
tuszminiszter megbízásából jöit Szegedre és itt a 
város és az egyelem képviselőivel megkezdi a tár-
gyalásokat a budapesti Erzsébet-leánynevelő intézet 
decentralizálása dolgában. Informátorunk szerint a 
kultuszminiszternek az a terve, hogy 

a szegedi egyetem bölcsészeti fakultását tanárnő-
jelöltek gyakorlati kiképzését szolgáló minta-

polgári iskolaval bővül ki, 
ezt a mintaiskolát a harmadik kerületi polgári 
iskola épületében szándékozik leiáilitani, az igy 
hajléktalanná váló iskola számára pedig a Szent-
háromság-uccában akar a város anyagi támogatá-
sával uj épületet emelni. 

A polgármester, aki tulajdonképen ma megkezdte 
szabadságát, igaz, hogy csak ehnéleliieg, ezzel a 
kérdéssé, kapcsolatban a következőket mondotta 
érdeklődésünkre: 

— Ea is azt gondoltam először, hogy Dulovits 
Árpád ebben as ügyben jön Szegedre. Együtt is 
voltam vele vasárnap éjjel egészen két óráig, ssj 
nos hiába, mert kiderült, hogy csak átutazik Sze-
geden, tulajdonképeni célja Makó. Ami a buda-
pesti Erzsébet-leánynevelő Mézet decentralizálását 
illeti, erről nincsen tudomásom. Gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter emiitette, amikor legutóbb 
Szegeden voit, hogy a polgári tanárnőképző inté-
zetet akarja decentralizálni ugy, hogy annak egy-

része Szegedre kerüljön és itt belekapcsolódjon az 
egyetem bölcsészeti fakultásába. Mlntapolgárt 
felállításáról tudomásom szerint nincsen szó, a 
terv as, hogy a tanárnőjelöltek a harmadik kerületi 
polgári iskolában nyerjenek gyakorlati kiképzést. 
Szó van elienben egy leányinternátus felállításáról, 
hogy a polgári tanárnőképző intézet növendékei 
megfelelő elhelyezést kapjanak. Ezt az internátust 
a harmadik kerületi polgári iskola mögötti telken 
akarja felépíteni a kultuszminiszter. Ez a telek 
beletartozik abba a területbe, amelyet a város az 
egyelem számára feiajinlott és az eredeti tervek 
szerint épület nem is került volna rá, csak park. 
A kultuszminiszter más támogatást nem kért a 
várostói, csak azt, hogy járuljunk hozzá az eredeti 
íerv módosításához, hogy ezen a telken építhesse 
fel az internátust. A város ehhez természetesen 
készséggel járul hozzá, hiszen külön anyagi áldo-
zatba nem kerül. 

Ezzel kapcsolatban elmondotta még a polgár-
mester, hogy megoldásra vár az egyetemi inter-
nátus kérdése is. A DMKE igazgatóságával már 
megkezdődlek a DMKE paiota átengedésére vo-
natkozó tárgyalások. A terv az, hogy a város 
vegye meg a palotát és internátusi célokra való 
használatáért tz államtól kapna megfelelő ellen-
szolgáitatást. A DMKE igazgató tanácsának az az 
álláspontja, hogy az épületet átengedi ugyan, de 
csak teljes értékéért és ezt az értéket saját mér-
nökei állapítsák meg. A becslés — a polgármester 
tudomása szériát — már megkezdődött. 

— A DMKE nek kulturális programja és céljai 

vannak — mondotta a polgármester —, az semmi-
esetre sem lehet célja, hogy borházat tartson. Mi-
vel az egyetemi internátus is kulturális célt szol-
gál, az épület átengedésének elvi akadálya nincsen. 
A magam részéről a leghelyesebbnek azt tartanám, 
hogy a DMKE palotát vegye át a város, a vétel-
árat azonban ne fizesse kt a DMKE-nek, hanem 
biztositson költségvetésileg megfelelő évi hozzá-
járulást a DMKE számára. Ezzel a hozzájárulással 
támogatnánk a DMKE kulturális törekvéseit is és 
amortizálnánk a palota vé!eláráf. Az állam ebből 
a hozzájárulásból megtérítene valamennyit a vá-
rosnak, az is lehet azonban, hegy nem térítene 
meg semmit, 

mert készül már az a törvényjavaslat, amely 
egyetemi internátus fentartására kötelezi az 

egyetemi városokat. 
A mi egyetemi internátusunk igy a DMKE palota 
lesz. s 

— A szegedi kullurtartomány felállítása sem 
ütközik nagyobb nehézségbe, mert hiszen 

& leszámoló hivatal palotájában eltér az a 
hetven tisztviselő, akit a kultuszminisztérium-

ból idehelyeznének, 
ha pedig nem férne el, akkor ott lesz a bába-
képző intézet épülete is, amely a nőgyógyászati 
klinika felépítése után felszabadul. 

A kulturtartománnyal kapcsolatban ugy értesü-
lünk, hogy azok a tisztviselők, akik a kultusz-
minisztérium tervezett vidéki ekszpoziluráival vi-
dékre kerülnének, erős akciót kezdtek a kultusz-
miniszter tervének meghiúsításáért, mert nem igen 
akarják elhagyni a fővárcs területét. 
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„Egyéni akció" a vörös zászlóval. 
Budoptsi, julius 20. Ma délelőtt 9 órakor 

Stemdk Lajos táblabíró elnöklésével folytatta a 
biróság Rákosi Mátyás és társainak monstre-
pörében a főtárgyalást. A törvényszék kihall-
gatta Stabó Mihályt, Böth Bélát és Kovács Cs. 
Oyörgy Vági párli agitátorokat, akik valameny-
nyien tagadták bűnösségüket és kijelentették, 
hogy soha semmiféle kommunitin mozgalomban 
részi nem vettek. Csupán az volt a céljuk, 
hogy a szociáldemokrata párt vezetőségét lehe-
tetlenné tegyék, mert azok elárulták a munkás-
ság programját. 

Vándor Pál elmondja, hogy a franciák kém-
kedés miatt letartóztatták, később a Vági-párt 
tagja lett, az ifjúmunkásokat szervezte. Rákost 
Mátyást nem ismerte. Tóth Qyörgy, Himán 
Ka'ó férje réiztvett a bécsi, kommunista kon-
gresszuson. 

Az utolsó vádlottakat hallgatják ki ezután. 
Grohovszky Ede kijelenti, hogy Vági az egyik 
gyűlésen azt mondta, hogy a munkásság soha-
sem fog belenyugodni a trianoni b i k i b e . A 
többiek kijelentik, hogy sohasem látták Rá-
kosit. Dohány Ferenc kocsis kijelenti, hogy ő 
.egyéni akcióból" bárom vörös zászlói vásárolt 
saját pénzén, ráírta, hogy „munkát a dolgo-
zóknaki" Az egyiket ki is tűzte a Béke-téren. 

Holnap a tanúkihallgatást kezdik meg. 

Szentmihálytelken 
betiltották a cséplést. 

Papp Ferenc lüsoltófőparancsnok keddin be-
tiltotta Stenimihálytelken a cséplés!. A parancs-
nok eljárására az adott okol, bogy az ottani 
gazdák nem a szérűskertbe, banem n f a l a kö-
zepére hordták a ciéplésre szánt gabonát, amely 
ha kigyulladna, az egész falut veszélyeztetné 
leégéssel. 

A Somogyi- és Aigner telepeken egyébként, 
mivel az önkéntes tűzoltóság mindeziüeig nem 
alakult meg, a hatóság elrendelte a kötelező 
tűzoltóság megszervezését, amelynek keretében 
az arra alkalmas fiatalságot is kiképzésben fog-
ják részesíteni. Risskén, Szentmihálytelken és 
Felsöközponton megalakult az önkéntes tűzoltó-
egylet. Röszkén Zakar Károly gyógyszerész, 
Szentmihálytelken pedig Stabó János tanitó az 
önkéntes tfizoltók elnöke. 

A Szeged körüli szérűskertekben a csépléstk 
már megkezdődtek, nmely alkalommal az állandó 
tüxőrséget is megszervezték, bogy a netán fel-
lépő tűzvészt minél biztosabban meggátolhas-
sák. A multak tapasztalatain okulva gondosan 
vigyáznak arra, nehogy tűz puiztitsa el a csép-
lésre váró termést. 
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