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Ellenzéki kCrökbm beizélnek írről, hogy a 
belügyi térci betöltésével koycsolotbaa mtilltk 
fii ellentétek a kormány tagját kMtl, éppen 
azért airi számítanak, h3gy a válság megoldása 
hoisiabb időt fog igén/bevenni. 

Függetlenül azonban, hogy a le mondáira as 
okot n i adta, az ellmzék asm tulajdonit 
semmiféle különösebb ieltn'ösigti a kormány 
lemondásának is ezt puszta formalitásnak te-
kinti, amelyet Bethlen István már a frankügy 
pirlamenli lárgyaiáia során b {Jelentett: Leg-
feljebb az keltatt meglepetést, bogy Be hlen 
nem a nemzetgyűlés elölt vitette fel a bizalmi 
kérdést, hanea as államfőnél. Esi a megoldást 
az ellenzék szerint Bitben aséri választolta, 
meri eszel kapcsolatban akarja végrehajtani a 
kormány réges-régen várt rekonslrukciójái, amely 
azonban semmiféle politikát i dntv&ltoiásl nem 
fog maga u'án vonni. 

A kormány le.no adásával kapcsolatban a 
Délmagyarország rcunkatársa kérdést inézeti 
az egyesült balpárt és a szociáldemoira'a párt 
vezetőihez, akik a kivetkezőképpen nyilatkoztak: 

Rassay Károly: 
— Semmiféle konkrét jelentőséget a kor-

mány lemondásának ne a tulajdonítok. Az egész-
nek politikailag csak annyi a Jelentősége, hogy 
legális formát adlak a sokai cáfolt kormány-
rekonstrukciónak, 

Peyer Károly: 
— A lemondás lénye nem érdekes, Iegfel|ebb 

a megokolis. A bizalom f elvetésé aek ciak akkor 
leüt volna értelme, ba azt Bithlen nem a kor-
mátiyxó elölt veti fel, hanem a bizalmi 
kérdíst a nemzetgyűlésre, még inkább a 
nemzetre bízta volna. As egész nem egyéb, 
minthogy botnap megyünk azon az alon, 
amelyen bit év úta Járnak. 

A kormány lemondásával egyidejűleg termé-
szetesen az össres politikai államtitkárok is le-
mondtak, igy Kiszó István dr. belügyi állam-
titkár is, akinek lemondása hir szerint végleges, 
mert Scitovszkynak erre a méltóságra más je-
löltje van. 

Értesü ésünk izetint az a] belügyi állam-
titkárjelölt Fischer Ferenc pécsi főispán, mig 
Petrichevich Horvá b bárót Dréhr Imre fogja 
követni a népjóléti miniszter mellett. 
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Vámbéry Rusxt«m«t, Pichler Gyulát, Horváth 
Zoltánt é o Buza Barnát i s meg idézték Gonffbo 

Mudipssl, október 14. Nigy Vince nemzet-
gyűlési képviselő ma kiváltotta svájci vízumát, 
taoiy a Juszh Iván-féle tárgyalásra Qenfbe 
utazzék. Rajta kivit Vdmblry Rasziem, Pichler 
Gyúl*, Horváth Zoltán és Buta Barna kaplak 
mtghivdsl a iárgyalitra, mig arról nem tui -

nak, bogy Ptidl Q/ulát és Andrássy Q/ula 
grófot megbirták volna. 

A Kossuth párt holnap dönt arril, hogy tag-
jii (Jeniben megjelenhetnek e a tárgyaláson és 
tanúvallomást (ebeinek-e. 

Kimerült a fogadalmi templom idei költségvetése 
(4 Délmtgyarerszóg munkatársitól.) A foga- 1 

dalmi tevp'om továbbépítésére a köigyülés 
ebben az évben bárom és lélailliárd koronát 
állító t be a költié (vetésbe. A lerv az volt, 
hegy abból a pénzből befsjtzlk a tornyok épí-
tését. felépítik a homlokzatot és elkészittitik a 
bomlokzit f ingott kődiszeit Is. Metzentzey 
Domokos műszaki főtanácsos, a város mérnöki 
biva'aláoak vezetője bejelentette a csütörtöki 
tanácsülésen, bogy a fogedalmi templom épí-
tésére előirányzón hátam és félmilliárd koronn 
elfogyott. Pó hitel kellene, hogy a munkának 
az idei programba felveit ié;zit befejezhessél. 

A polgármester kijelentette, bogy a városnak 
eh ben az évben már nincsen több pinze a foga• 
dalmi templom épllislri. A munkát félbe kell 
szakítani és ciak a jivő évben lehet loljia'nf, 
a jövő évi költségvetésen ugyanis kél és fél-
mii Mrd koronát vesznek fel erre a cifra. A 
tanács egyszer már kiao.idota, hogy p5thiteli 

semmire sem engedélyez, miri nincs fedezet a 
pótbitere. 

Beizencsey Domokos előidla ezu'án, hogy a 
folyamatban leró munka egy tészé', a kőfaragó 
muikit nem igen lehet abbibagyai, mert azo-
kat a kipróbált és bevált szobrászokat, akik 
most a templom homlokzatán dolgoznak, el 
Isbet ugyan bocsátsni, de nigyon valószinűt-
ien, bogy lövőre itmít össze lehetne toborozni 
őket. Ezért ajtnlatosnak tartaná, ha a tantci 
legalább a szobrász munkák folytatásának lehe-
tőié jéi biztosítaná. 

A polgármester lavislalira a tanáci ugy 
határozott, hogy Scnlté'y főszám vevőből, a 
pínzögyi főtanácsosból éi a műszaki főlaná-
cioibil bizottságot alakit és arra bisza a kér* 
dés pénzűn! megoldását. Ha ei a bitollság 
alkalmas megoldást falát, a tanáci elrendeli a 
kőfaragó munka folytatását. 

a W M M M M M W M Í M Í M Í ^ ^ 

s z ö g e d a k a m a r a föl iratot in téz 
kkodolani min i sz terhoz a z algyői 

g y o r s k ibőví tése ügyében. 
Tel j e s ü l é s a kereskede lmi é s iparkamarában. 

(A Dilmagyarország munkatársától) A sze-
gedi kereikedelmi és ipirkamsra csütörtökön 
délelőtt 11 órakor Wimmer Fülöp elnöklétével 
leijei ülést tartol', amelyen nagyszámban jelen-
tek m«< a kaaaara tegjii. As ülés megnyitása 
alán Wísmer Ffllöp meleg szsvakktl amUkszetí 
meg a m»gv«r kereskedelem vezériről: Sándor 
Pálról, aki 25 éve áll a magyar ipar és keres-
kedelem szolgálatában. 

Az elnöki oejelentések letárgyalása éi el-
fogadása nfán dr. Toielli S indjr főtitkár be-
jelentette, hogy a kamara elnöksége a leijw 
ülés öl kapót felhatalmazása alapján 1650 
millió koreaiért megvásárolta a kamara melleili 
szomstédos telket és épületet, hzijy meivásárolt 
ház földszinti helyiségeiben árunintaktállitáil 
esarnokot (életi enek, mig az emeleti belyitégekel 
tisztviselői lakásokká á tad ják ál. A kamira 
teljes űléie a bejelentést egyhiagu\ag eljoiadie. 

Az algyői hid tárgyában dr. Toaeili Sándor 
lőliikár ocjelenictte, hogy a két várost: Szegedet 
és VJsdihelyi öiszeköö hidat as állim lezárta 
át jelenleg csak a v.snli forgalom lebonyolítá-
sára szolgái. A személy- és teherforgalom kom-
pon bonyolódik le, ami a forgalmat meg-
drágítja, hosszadalmassá és vsszéyeiebbé teizf. 
A folyton fejlődő kereikedelmi éntben lehetetlen 
állapot, hogy Szeged és Hódmczőváiá hely 
között a személy- és teherforgalom eiy szeszélyes 
ás migbiihitalian kompon boayolédjék la. 

• Különösen a foloiódá antáforgalom lebonyolítása 
' szenved igy nagy hátrányi. 

A kamara teljes ülése elfogadta az alőkiszitő 
bizo'tság azon határozatát, hogy a kamara 
sürgőién felír a kereskedelmi mifliistérinmhoz 
és kérni fogja a hid klszilestUsU, hogy azon 
a kocsi- és szmityftrgalmal is le lehessen 
tosyolttanl. Mivel es ai épi késés hossza Időt 
vesz igénybs, a kamara arra kéri az államépi-
tészeli hivatalt, hogy a Jelenleg Járhatatlan komp • 
lejárét hal&dlktalanul htzza rendit, 

Plck Jenő kamarai béliig hoziásiólásában 
azt indítványozta, bogy a három és félmillió 
aranykoronába kerülő hidkibSvitési munkálatok 
helyeit a hidat ugy ke lene átalaküani, bogy az 
szemilyforgalon lebonyolítására legyen alkal-
mai, meri esek a munkálatok cstk 400—500 
ezer aranykoronába kerülnének. 

A kamsra teljes ülése végűi i i ugy ba'áro-
zot', hogy a hid kibőriiéae űgyésen előterjesz-
tést tesz a kereikedilai miniiztérinmnak a ka-
mara javaslata éneimében éi az érdekeit ható-
lágokit baionló állásfoglalásra kérf fel. 

A pincérek és kávéházi alkalmasollsk ügyé-
ben ugy határozott a kamara, hogy a kaució 
nagysága a kávéhiz háionnapi bevitelit nem 
haladhatja meg, A jogyasziási aió kérdésével 
kapcsolatban Pxk Jenő elmondotta, bogy a 
fogyasztási adá körül a magyar városok kőiül 

Ssigedan vannak legrendszirtelenebb álla-
pítok. 

A gyógyszerárak kö'elező kamarai Illetéké-
nek kérdésénél Tonslli Sándor bejelentette, 
hogy a kamara e kérdésbea olyan előterjesz-
tést teiz az illetékes minisztériumba, hogy azok 
a gyógyszertárak, amelyek ípiri cikkaket is 
álllanak elö vagy ármitanak, kötelesek legye-
nek ipstigazolványt váltani. 

A teljes ülés még foglalkozott Riga Ouiztáv 
indítványával, amely az rgylásiiu forgalmi adó-
rendszer általános biveieiéiét aürgeit és Bed* 
B irtaimnak a vámkezelésnél előforduló nehéz-
aégek orvos'ását kérelmező pimaszával. A ka-
mara mindkét indítvány ügyében felír az ille-
tékes hitóságokhoz, A kasara ezu án levelező-
tagokat választott, majd a teljes ülés félegy 
után ért véget. 

Eltemették Lőwinger Adolfot. _ 
(A Dilmagyarország munkatársától.) Cs£ttöi> 

tökön délután félnégykor temették a ztidá-
templomből a szerdán meghalt dr. Lőwlager 
Ado f rabbit. A teirplom fö:dizintje és emeete 
zsufo'ásig megtelt hívőkkel, tisztelőkkel és ba-
rátokká. A város halóságát dr. Gadl Endre 
kulturtinácinok képv seüe. Megjelentek Homot 
István címre es főigazgató, a leánygimnázium 
tanári karának képviselni, valamint képviselhette 
magát a makói és orosházi hitközség és Jelen 
volt a gyászszertartáson Bakó László református 
lelkész. A temetésen ott volt a hatalmas gyá-
szoló tömeg között a siegedi iskolák isidó-
vailísu ifmsfga is. A piaristák főgimnáiiuma 
vallásfelekezetre való fekin et nélkül kirendelte 
a növendékeket a temetésre és lésztvett a gyáiz-
szert»rtáscn Prelogg Jóssef igazgató. 

A koporsót az oltár előtt, izemben a főbejá-
rattal állították fel. A gyászszertartás pont fél-
négykor kezdCdöl előbb a kórus, maid Lam-
berg Mór főkántor énekével. Azután dr. Löw 
Immánuel főrabbi á tolt az o tár elü ső részére, 
szemben a koporsóval és megkezdte közvetlen 
szavú, megható és költői szárnyalású gyász-
beszédé*. Ecsetel e az elbnnyt rabbi munkássá-
gát, mint pspé>, mint tanítóéi és mint a tudo-
mány lankadatlan szorgalmú munkásáét. Be-
széli éidtkes, keresetien természetéről, ismert 
egyizetüségéről és tokát emlegetett jólelküsé-
góőL Megemlékezett arió', hogy amikor befa-
jezCdatt az uj zsin gőg a épi ésr, az elhunyt 
búcsúztatta a hí községet a tégi zsimgógától 
és arról, hogy éMe legutolsó nspjaiban is a 
belegáyon odaidó és gondos mumatária volt 
egy tudománjos munkája 84 ik ivének az át-
revidialásiná'. A mélyen megható gyászbeszéd 
u'án megint Lamberg Mórkámor énekelt, amivel 
befejeződül a templomban a gyászszertartás. A 
koporsót a gyászszerlartái egész ideje alatt csak 
a Sien egyiet vezetői állták körül. A gyásitzer-
tattás befejezése után vállukra emel ék a ko-
po sM és megindult a menet. Küzve lenül a 
koporsó után meatek dr. Lőw Immánuel főr«bbv 
dr. Fnnkel J:nö rabbi ét a htközség elöljáró-
sága dr. Bledl Stmu elnökkel az élükön. A 
koporsót a templom elő t várakozó gyásxkccsira 
teiték és megindult a gyászmenel olyan hatal-
mas tömegű emberrel, aminőt Szegeden légen 
láttak egyű t és amely szorongásig ellepte a 
környező uccákat. Elöl a kántorok mentek, 
akiknek gyászéneke kisérte az elhunjt rabbi 
halottas meneté*. 

A temetőben a cinleremben az ima ulán az 
énekkar gyászdilokat énekel, majd a koporsót 
kivitiék a sirhoz. As ezernyi töméi betöltötte 
a siihoz veze ő összes u akat. A nyílt sírnál 
dr. Lőw Immánuel költői beszéddel bucsuzolt 
el a hiluttcl az e őljáríság és a (isstvise ők 
nevében. Esután Rellzer László mondott búcsú-
zót az ifjúság nevében, köszönetet mondott 
azért a nemes hagyományban folytatott mui -
kássáiért, amellyel bossiu évek során nevel.e, 
tani olta az ifjúságot, 

Az énekkar gyásidalokat énekelt, majd le-
eresz ették a koporsót a sirba és elhtníolták. 

Ugy a zs'dó hitközséghez, mint az özvegy-
hez az orizág minden résziből a részvéttávitatok 
és levelek égés: tömege értezik. 

Elsőrendű ^ 
sár-éshócipők 
megérkeztek /! 

Tartósságban, 
minőségben, árban 
felülmúlhatatlanok 
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Angol harisnyáink szenzációt kellenek^ 


