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Végeredményben tehőt a magyar párt keve-
sebb szavazatot kapott, mint a liberális párt, 
mandátumainak száma azonban kettővel mégis 
több, mint a liberális párté, aminek oka az, 
hogy a magyar párt három megyében abszolút 
többséget ért el és igy a választási törvény ér-
telmében a megye valamennyi mandátuma a 

magyar pártnak jutott. 
Holnap tartják meg az egész országban 

a szenátusi választásokat, amelyeken minden 
30 éven felüli román állampolgárnak szava-
zati joga van. A választások egyszerű relatív 
többség alapján történnek, úgyhogy azoknak 
eredménye még holnap este ismertté válik. 

Hat hét óla 
elszámolási pör folyik a tőzsdebsróságon 
az összeomlott Belvárosi Bank ügyében 

Januárban végre kifizetik a negyvenszázalékos kvótát ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több 
mint három éve folyik a küzdelem az össze-
omlott Belvárosi Bank körül és azóta várják 
kvótájukat a kisemberek, akik elvérezlek az 
összeomlásban. Nemrégiben már ugy volt, 
hogy a -10 százalékos kényszeregyezségi ösz-
Kzcgeket kifizetik a hitelezőknek, nagynehe-
zen elintéződött a Vörös-féle követelés ügye, 
Öe közben ujabb akadályok állottak elő. A 
Boc/t-család ugyanis a 47Ö milliós úgynevezett 
Ravasz-féle követelés megváltása után külön-
böző differenciák miatt pört indított a bank 
ellen a budapesti tőzsdebiróaág előtt. Ez a kö-
vetelés időközben hatalmasan megnőtt a ka-
matokkal és költségekkel, — az egyik állás-
pont szerint 700 millióra, a másik szerint 1100 
millióra. 

A bonyolult pör már hat hete folyik a | 

tőzsdebiróságon, eddig minden két hétben volt 
tárgyalás, de döntés még nincs. A vita a 
pörben azon kérdés körül forog, hogy rendel-
kezésre áll-e a kifizetéshez szükséges 40 szá-
zalék, vagy nem. A legközelebbi tárgyalást 
28-án tartják meg és remélik, hogy ezen már 
-döntésre érik meg a pör. 

Mivel pedig a tőzsdebiróság Ítélete megfeleb-
bezhetetlen, a pör nem húzódhat tovább. 
Ezek 6zerint valószínűnek látszik, hogy ja-
nuárban végre megkapják követelésük 4-0 szá-
zalékát a három év óta várakozó, tönkrement 
és sokszor nyomorgó kisemberek. A tőzsde-
biróság Ítélete után az összegeket ugyanis egy 
hét alatt k i lehet fizetni, mert már semmi sem 
áll ennek útjába. Remélhetőleg igy ez a tőzs-
debirósági pör lesz az utolsó felvonása a 
Belvárosi Bank összeomlásának. 

Szombaton reggel Szegedre érkezik 
Klebelsberg kultuszminiszter 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszter a kormápyzó 
képviseletében szombaton reggel érkezik Sze-
gedre, hogy vasárnap résztvegyen az egye-
temen a sub aspiciis Gubernaloris doktorrá-
avatáson. A miniszter két napot tölt Szegeden 
és itt tartózkodására a következő programot 
állították össze: 

Pénteken este tizenegy órakor indul el 
Budapestről cs szombaton hajnalban félnégy-
kor érkezik meg Szeged-állomásra. Az éjszaka 
hátralévő részét az állomáson, szalonkocsi-
jában tölti. Reggel kilenc órakor száll ki sza-
lonkocsijából, a kormányzó képviseletében fo-
gadja az állomásra kivonuió díszszázad tisz-
telgését, majd dr. Glattfelder Gyula megyés-
püspök vendége lesz reggelire. 

Délelőtt tizenegy órakor a fogadalmi temp-
lomban ünnepélyes külsőségek között át-
nyújtja a megyéspüspöknek a fogadalmi temp-
lomnak szánt értékes ajándékát, egy diszes 
miseruhát, amelyet a püspök magára ölt és 
abban celebrálja a misét, azután átadja a 
miseruhát megőrzés végeit Várhelyi József 
pápai prelátusnak, mint a fogadalmi templom 
plébánosának. 

Egy órakor a megyéspüspök ad ebédet a 

miniszter tiszteletére. A miniszter látogatá-
sának szombaton délután és este nincsen prog-
ramja. A miniszter a délutáni órákban való-
színűleg megtekinti az egyetemi építkezéseket, 
este pedig valamelyik vendéglőben barátságos 
sörözésre ül össze az egyetemi tanárokkal. 

Vasárnap reggel kilenc órakor résztvesz a 
miniszter a fogadalmi templomban rendezendő 
püspöki misén, féltizenegy órakor látogatást 
tesz Újszegeden és részlvesz a reformátusok 
ujszegedi uj imaházának felvatásán, amelyen 
megjelenik Balthazár Dezső református püs-
pök és nagybányai vitéz Horthy István tábor-
nok, a tiszántúli egyházkerület főgondnoka. 

A sub auspiciis Gubernatoris doktorráava-
tás tizenkét órakor kezdődik az egyetem aulá-
jában. Az ünnepélyes aktuson a kultuszmi-
niszter a kormányzót képviseli. 

Két órakor az egyetem tanácsa díszebédet ad 
a Kassban a miniszter tiszteletére, félhatkor 
a miniszter előadást tart a Tisza nagytermé-
ben a Katolikus Kör adventi délutánján, este 
nyolc órakor pedig dr. Aigner Károly főis-
pán ad vacsorát a miniszter tiszteletére. ' 

A miniszter hétfőn reggel háromnegyed-
| nyolckor utazik tovább Kiskunfélegyházára. 

Balthazár püspök és Horthy István Szegeden 
Vasárnap délelőtt avatják fel ünnepélyes 

keretek között a szegcdi református egyház 
ujszegedi imaházát. Az ünnepélyen résztvesz 
a Tiszántúli Református Egyházkerület el-
nöksége képviseletében dr. Balthazár Dezső 
püspök, nagybányai vitéz Horthy István egy-
házkerületi főgondnok, Harsányi Pál, a bé-
késbánáli egyházmegye esperese. Az érkezés, 
a íogdatatás cs az egyházkerületi elnökség sze-
gedi tartózkodásának programját most állí-
tották össze. A részletes program a következő: 

Szombaton délután 3 órakor Szeged-Rókus-
állomásra érkezik Harsányi Pál, a békés-
bánáti egyházmegye esperese. Fogadja a sze-
gedi és az ujszegedi egyházközségek elnök-
sége. 

Fél 6 órakor Szeged-állomásra érkeznek dr. 
!Balthazár Dezső Düspök és vitéz nagybányai 

Horthy István egyházkerületi főgondnok. Az 
egyházkerületi elnökséget az állomáson ünne-
pélyesen fogadják: az ujszegedi és a szegedi 
egyházak presbitériuma, a Lorántfy Zsuzsána 
Egyesület stb. Üdvözlik: Harsányi Pál espe-
res és dr. Bartók György egyh. községi fő-
gondnok. Kocsikon és autókon bevonulás a 
szegedi református egyház székházába, ahol 
6 órai kezdettel a tanácsteremben közös, ün-
nepi presbiteri gyűlés. A szegedi és az ujsze-
gedi egyházak együttes presbiteri gyűlésén az 
egyházkerület elnökségét, az egyházmegye es-
peresét üdvözli dr. Széli Gyula egyh. községi 
főgondnok, egyh. m-i gondnok, majd Bakó 
László lelkész röviden elmondja az ujszegedi 
református missziói egyházközség megalakulá-
sának a történetét, rámutat jelenlegi állapo-
tára. nagy hivatására, végül pedig bejelenti, 

hogy »Az uj magyar hajnal temploma« szim-
bolikus névvel az uj esztendőben a második 
szegedi református templom építésének a 
gondoláiával lépnek a gyülekezet, de Szeged 
városa elé. Az ünnepi presbiteri gyűlést dr. 
Balthazár Dezső zárja be. 

Vasárnap délelőtt hármonegyed 10-kor in-
dulás Újszegedre. A szegedi református temp-
lomnál, a Kálvin-téren az elemi iskolások, 
az ujszegedi felavatandó imaháznál pedig a 
középiskolások serege köszönti az egyházke-
rület elnökségét. 10 órai kezdettel ünnepi is-
tentisztelet: Imádkozik: Harsányi Pál esperes. 
Kéler B.: Templomavatás. Előadják: Homo-
lay Gyula (I. hegedű), Császár Imre (II. Iie-
gedü), Sugár Zoltán (gordonka\ Árokszállásy 
János (harmónium). Az Igét hirdeti, imád-
kozik és áldást mond: dr. Balthazár Dezső 
püspök. Árokszállásy J.: »Mi Atyánk...« Szóló-
ének. Árokszállásy János kántor. A keresztség 
sakramentumál kiszolgáltatja dr. Balthazár 
Dezső püspök. 

Azoknak a számára, akik az imaterembe 
nem jutnak be, párhuzamos istentisztelet a 
Vakok Intézete tornacsarnokában. Szolgál dr. 
Godács Imre vásárhelyi lelkész. 

Fél 12 órai kezdettel az egyházkerület el-
nöksége küldöttségeket fogad az ujszegedi pa-
róchián. 2 órakor közebéd a Tisza-
szálló nagytermében. 5 órakor a szegedi re-
formátus templomban a KIE vallásos ünnep-
sége, amelyen bibliát olvas és áldást mond 
dr. Balthazár Dezső püspök, imádkozik Har-
sányi Pál esperes és a KIE munkáról előadást 
tart" Töltéssy Zoltán lelkész, a Keresztyén Ifjú-
sági Egyesületek Nemzeti Szövetségének fő-
titkára. Az egyházkerület elnöksége Szegedről 
az esti fél 8-as gyorssal utazik el. 

Meár és S z a b t a professzorok 
a budapesti egyetem tanárai 
Budapest. decepiber 14. A kormányzó a 

budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem 
jog- ós államtudományi karán üresedésben 
lévő jogbölcseleti tanszékre dr. vitéz Moór 
Gyula Ferenc József Tudományegyetemi ta-
nárt egyetemi nyilvános rendes tanárrá, dr. 
Szandtncr Pál Ferenc József Tudományegye-
temi lanárt a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem jog- és államtudományi karán 
megüresedett politikai tanszékre egyetemi nyil-
vános rendes tanárrá és dr. Tury Sándor Kor-
nélt a szegedi Ferenc József Tudományegye-
temen a kereskedelmi és váltójogi tanszék 
nyilvános rendkívüli tanárát ugyanezen tan-
székre egyetemi nyilvános rendes tanárrá ne-
vezte ki. 
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El ne 
mulassza 
megtekinteni 
gyönyörűen beren-
dezett modern portálos ki-
rakatainkat ós szerezze be 
karácsonyi és újévi szükségleteit 
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Uri divatcikkok, fohörnomüok, se-
lyem nyakkendők, kalapok, 

sportsapkák, koztyük, leg-
elegánsabb női divat-

áruk, kötött- és 
szövöttáruk 

olcsón. 
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