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összegekkel a feitClet pénztárit megterhelte 
volna. Már pedig, ha az alapok él alapít-
ványok vagyonából akár ideiglenesen, akár 
végiegeaen valamely Oiszeg felhisználtatik, ez 
az Összeg aapliszerüleg eltzámalandó és as 
alspok és alapítványok főkönyvi számláján el-
könyvelendő. Hasonló eljárás követendö az 
alapítványok összegeiből ideiglenesen fethssz-
nált Összegek visszatérítése alkalmával is. Utasí-
tom az ipartes flletet, hogy az alapok és alapít-
ványok állsgábftl felhasznált összeget legalább 
takarékpénztári betéti kamatokkal együtt folyó 
év december hó végiig térilse vissza s az 
alspok eddigi felhasználásához a közgyűlés 
határozatát kérje ki. 

— Figyelmeztetem az ipartestület elöljárósá-
gát, hogy az alapokat egyáltalán felhaszaálnl 
tilts s az alapakaak Időleges csankliása csakis a 
kisgfülét jégerős haiárazniai alapján tiriinM. 

— Felhívom az elnökséget annak bejelenté-
sére, hogy az alapszabály 22. §-a, amely ki-
mondja, hogy a beiratási dijak a testület alap-
tőké jtt hivatottak gyarapítani, miiri nem iarta• 
Ük be, egyidejűleg tegyen jsvaslatot arra nézve 
ia, hogy milyen módot lehetne a beiratási dijak 
biztosítására és beszedésére alkaimaini. 

— Megállapítást nyert, hogy 1926 jnlius 
31-ig a bevételi összeg 38 455.240 koronával 
kevesebb, mint várni lehetett, mig az iparién-
tűiéi kiadási költségelőirányzata 5,614.685 ko-
ronával iulköltölf s végűi, hogy 

az ipartestület 41,036.185 karanával 
költeti 1926 julias 31 lg iibbsi, mini 

rendes bevitele vall. 
— A tülköl és kűlO ösen a „közgazdasági heti-

lap" előállításánál mutatkozik, annyira, hogy 
1926 augusztus 1-től december 31 ig mind-
össze 5,367.900 korona maradt rendelkezésére. 
E tételnél különösen szem előtt tartandó a 
költségvetésben megáüap tolt Összeg betartása, 
mert a vizsgálat során kitűnt, hogy 

1926 julias 31 ig rendes előfizetés 
cinén semmi sem falyt be, pidig 35 
is félmillió karandnak kelleti vein a 
batalyni ét hirdetésekből is mindisstt 

2,329.500 karahn faiyt be. 
— Megállapiitatott a pénztári okmányok vizs-

gálata során, bogy a pénztárkönyv falyótétel-
számmal ellátva nincsen, a bevétel és kiadás 
ideje több helyen megjelölve nincs, hiányzik az 
utalványozási számra vald hivatkozás. A be-
érkező pénztári okmányok a testület iktató-
könyvében feljegyezve nincsenek. 

Megállapítási nyeri, hagy ax uialvtI-
ayezds és a klfiztiés nem tariaiatt be 

agyailaa agy eselbia sem. 
— Megállapítom, hogy sz alapszabály 17. 

bíróinak —, a jövő héten úgyis dolgom van a 
földművelésiben, lecaalom a minisztert, nézze meg 
a cirokját a maga szemével. 

FOl is ment harmadnap Pestre, szót is érlelt a 
miniszterrel, meg is egyeztek benne, hogy másnap 
találkoznak a szalonkocsiban. Reggelre azonban 
beállított egy torontáli szolgabíró az alispánhoz a 
Pannoniába. 

— Ne fáradjatok, nagyságos uram, megvolt már 
a cirok szüret. Megszüretelte a cirok önmagát. 
Ebben a<* őszi kánikulában fölpattantak a bunkók 
és annyi magot kirástak magukból, hogy kátyút 
lehetne velük tölteni. Hoztam is egy zacskóval, 
deputáljátok meg, ez-e az az izé. En inkább 
kölesnek néáném, de annak se becsületes. 

Tallián vitte a zacskót Széchenyinek. 
— Ez-e az olasz cirok, kegyeimesem ? ' 
— Annak kell lenni, fiam, mert az termelte. 

Különben a jó fene jobban tudja, én sohse láttam. 
Majd keritünk va'amí okos embert hozzá. 

Hívatott is egy két földművelési tanácsost, de 
azok azt mondták, ez nem az ő resszortjuk, as 
olasz-cirok kereskedelmi cikk. 

— No hiszen elég közel van a kereskedelmi 
minisztérium. A 

Olt se vállalta a cirok bíróságot senki. U ó'jára 
az egyetemről kerítettek valami botanikust, aki 
kiderítette, hogy az olasz cirok — szerecsen köles, 
a maga hasija nevén dnrrah. Az elváltozás ma-
gyarázata az tehet, hogy az olaszok elcserélték a 
vagonokat s azt küldték Magyarországra, amit 
Tripoliszba kellett volna küldeni. 

— Különben a szerecsenek igen tápláló kenye-
ret sütnek belőle, — vigasztalta a tudós a két 
nagy urat. 

De azért a szerecsen kölest mégse honosítot-
ták meg Magyarországon. Amit igen okosan tet-
tek, mert akkor most ránk fognák a i ellenségeink, 
bogy minálunk szerecsenvüág van. 

§ a d) pontja alapián az elnöki jogkörből foly 
utalványozásnál a szabály nem tartatolt be 
amennyiben a hivatkozott szskasznsk az az in-
tézkedése, hogy a közgyűlís által elfogadott 
költségelőirányzat keretéhen és as ott megba-
tározott célokra korlátlanul, halasztást nem 
szenvedő esetekben azonkívül 500 korona ere-
jéig utalványozhat az elnök és erről a legkö-
zelebbi előljárésági gyűlésen számot adni tar-
tozik, félreértésre vizeletl, mert az elnökOt 
ugyan felhatalmazza a költségvetés keretén be-
int korlátlan utalványozási joggal, ellentétben a 
25. § a azabályszerű utalványozásra vonatkozó 
rendelkeiéseivel, de az elnöki jogot azzal kor-
látozza, hogy erről a legközelebbi eiöljárősági 
gyűlésen azlmot adni tartozik, vagyia más szó-
val utólag utaiványozlatni köteles. Eszel szem-
ben minden kiadási tétel, akár volt annak a 
költségvetésben fedezee, akár nem, alaiki alá-
írással kifizettetett, bármily nagy issteg valt is 
az, anélkül, hagy az elöljdriságnak ulóltgas 
hotzájárulása végeit bejeleniélati vslna. 

— Megállapiitatott továbbá, bogy folyó évi 
augusztus hó 16-ig 

apuglaivdayak és szabályszerű ulalvá. 
nyazás nilkül tetemes isszegek fizet-

tettek ki. 
— Ulasilom az elnökséget, hogy ezek átvételét 

igazoló szabályszerű nyugtatványok pótlólag 
szereztessenek be és a szibilyszerű utalványok 
az okmányokhoz csatoltasssnsk. Utasító a a 
pénz'árnokol, hogy a kiadásokat szabályszerű 
utalvány és nyugta ellenében fizesse ki és 
nagy gondot fordilson arra, hogy a pénztári 
okmányok mellől a közgyűlés, vagy az előljá-
rósági előzetes, vagy utólagos jfváhágyás soha 
ne hiányozzék. 

— Megállapítást nyert a vizsgálatkor, 
hogy több olyan tétel is kifizetésre ke-
rüli, amelynél nincs meg|elöl*a, hogy 
milyen célt siolgál és milyen alkalom-
bál merült fel a kérdéses költség, ki 

támasztotta a követelést, 
Egyszerűen e«y ssámolópspirra feljegyzett szám, 
példiul 417.000 korona a pénztárkönyvön ke 

resztül vezettetett. Megállapiitatott továbbá áz 
is, bogy a kiküldetésekről szerkesztett uiissám-
iák elszámolása előljirósigi határozattal nints 
alátámasztva. Ezen utiszámiák utólag az elöl-
járóság előtt elazátnolandók. A postaköltségek 
elszámolása körüli biiaayialansdg rendezendő. 

Ugysncsak megállapíttatik, hogy sz el-
aggott iparosok javára rendezett kugli-
verseny beviteléből folyó évi május 
5 in 984 ezer koronát, juniui hó 7-én 
2892.000 koroná', összesen 3,876.000 
koronát az iparegylet vendéglöae ál-
tal előmutatott elszámolási könyvbe pí-
ros ceiuzával beirt nyugta ellenében 
az ipartestület elnBke átvett, meiyisz-
szegel asanban falyi évi augusztus hó 
16-ig az Ipartestület pénztárába a 
pénztárkinyv iaautága szerlat nem ftze-

telt be. 
— Utasítom az ipartestület elöljáróságát, 

hogy alapos és részletes vizsgálat során de-
rítse ki a ténykörülményt és ennek eredményét 
hozzám jelentse be. 

Egyidejűleg felhívom az ipar'eiiü'el el-
nökét, hogy az esetre vonalkozálag 

ugyancsak táján Ignzaló jelenléti. 
A határosat egyea utssitátok után a körei-

keső figyelmeztetéssel végződik: 
— Figyelmeztetem az ipartestűlat elnökségéi, 

pénztárnokát, valamint a számvizsgáló bizottsá-
got, hogy az egy salat vagyonának szabályta-
lan kezeléséért mindsnnyian anyagilag Is fele-
lősek éa az egyesület vagyonának kezelésével 
mindannyiokiöl a legnagyobb pontcsiágot 
várom. 

— A jegyzőkönyvben észlelt hiányok, valz> 
mint a határozatban foglalt utasítások minden-
ben be'ariandók, mert az ezeiben, hs jelen 
vizsgálat következtében keletkezett határozatom 
folytan 

a szabályos állapotok a legrövidebb idó 
alatt helyre nem állanak, kénytelen 
lennék megtartó IntézkedésekeI tenni, 

eselleg az au'onómia felfüggesztése iránt a ma-
gyar kir. keietkedelemügyi miniszter úrhoz elő-
terjesztéssel élni. 

^Ttgyttok ffélra minden politikáig 
hiszen úgyis kevesen vegyünk I" 

A DEFHE megalakulásának ötéves emlékünnepély* » egyetemen. 
(A Délmagynrarszág munkatársától.) A sze-

gedi sgyetess halltatéi szombaton űnnepsllék 
az egyetemen a DEFHE megalakulásának 0> 
éves jubileumát. Az ünnepély reggel kilenc 
órakor keidfidött, amikor a jubiláns egyesület 
a vendégekkel együtt a fogadalmi templomba vo-
nult istentiszteletre, amelynek tiz óra után Istt 
vége. Tizenegy óra elölt a Tudományegyetem 
kapujában disz-sspkás egyetemi hallgatók vár 
iák a DEFHE lanári elnökéi, dr. Vtdakatlls 
Kamill eebész- professzort. 

A program szerint tizenegy órára volt ki-
tflsvi az ünnepély kezdete, de tizenegy óra 
• á r régen elmúlt, amikor telefon jelentés érke-
zett a sebésteii klinikáról bogy Vidtkavllt 
prafettzar nem jihet, mert sürgős műtétei kell 
végeznla. Hosszas várakosás u an végre Ciaykns 
Bódog, a szegedi DEFHE ifjúsági elnöke nyi 
lotta meg az ünnepélyt. Odvözölle a megjelent 
tanárokat, a helyőrségi lisstikar meglelem tag-
jait és a budapesti anyaegyesület három küldöttjét 
íi, akik arra az alkalomra |0!tsk Szegedre. 

Kalasviry Bálint jogi dékán az egyetemi ta-
nács üzenetét és fldvözletát tolmácsolta a jubi-
láló egyesületnek. 

— A nagy Összeomlás után — mondta a 
dékán — ennek a nemzetnek minden reménye 
az ifjuaágban van. Ez a remény ahhoz az 
ifjúsághoz fűződik, amely ifjúság a megpróbál-
tatások kereszttűzében nőtt fel. Mégis a sok 
gyötrelem és szenvedés között ez az ifjnság 
sokkal büszkébb és boldogabb, mint a régi 
idők tanulói, mert erre az ifjusigra egy szent 
és nemes feladat elvégzése vár: az ezeréves, 
porig alázott Magyarország feltáesasilása. 

Kmg Péter a DMKE nevében üdvözöl-e az 
ünnep iő egyesületet. 

Tirik Sindar a Dtlvidikt Ollhaa üdvöz'elát 
tolmácsolta Majd rámutatott arra a tényre, 
hogy a szebb jövő caakis a munka, a kitartás 
és az együttérzés szoros kapcsolata alapján 

köszönthet erre a nemzetre. 
A budspesii otszágos kfzpont kikü'düttaí 

emlékeztet ék abalfgitósigoi az elmúlt szép idők 
aranykorára. Kijelentették, hogy clsősorb«n azt 
a gondolatot üdvöslik, amslyet a DEFHE öt 
évvel ezelőtt zászlajára lüiőtt. Köszöneiet mon-
dottak Szeged polgáraágának, bogy lehetővé 
tették az egyesületnek itteni megalakulását is. 
A megbízott szónok sírástól el elcaukíó hangon 
adott la egy kis ephódot életéből, amikor 
Bácskából mint köiépiskolás diák ment fel 
Pestre, Szegeden keresztül, amelyet akkor még 
nem tett idegenné a délvidék száeaárs semmi-
féle emberi ravaszság és erőszak. Volt török 
vész, — folytatta tovább — de a nemzet azt 
is aearencsásen kiheverte. Eteknek a keserves 
napoknsk is el kell, hogy |ő|jön a végeszaka-
dáaa, amikor egy szebb, boldogabb, szab<dabb 
hajnal fogja üdvözölni a magyar népet. Ehhez 
azonban azQkaéges annak a sokat emlegetett 
kulim fölénynek is a megőrzése. A szónok lel-
kére kölötte az ifjúságnak, bogy 

tegyenek félre minden politikái, 
mert ugy ia elég kaveaan vagyunk, 
na gyöngítsük t ehá t mógjobban 

erőnket. 
Baleman Ferenc a SzEFHE nevében fldvO-

zOlte az egyeaűletel. 
Parasxkay Oyula a MEFHOSz, Vilgyesty 

János psdig a Csabs bajtársi egyesület nsvében 
mondottak üdvözlő be>zéde*. 

Dr. Mdrky Imre a Pusztaszeri Á'pád Egye-
sület nevében mondott néhány üdvözlő szava 
után erre az alkalomra irl hatásos szonettjét 
szavalta el, amit hangos tapssal jntalmazott 
meg e hallgatóság. 

Ctaykas Bódog ifjúsági elnök s tép szavakkal 
köszönetet mondott az sdvözlőknek és a meg-
ható Onmpily a Hiszekegv szavaival éit véget. 

Az ünnepélyt eata a Kaasban táncmulatság 
zárta be, mely a kora hajnali órákban ért véget 


