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Báró Korányi Frigyes beszéde 
a ióvátételi bizottságban 

A magyar delegáció emlékiratot ad ál a bizottságnak 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
rárisból jelentik: A keleti jóvátételekkel fog-
lalkozó bizottság ma délután fél 4 órakor 
Áron francia munkaügyi minisztériumi osz-
tályfőnök elnöklésével ujabb ülést tartott, 
amelyen báró Korányi Frigyes a magyar kor-
mány képviseletében behatóan ismertette Ma-
gyarország pénzügyi és gazdasági hehzetét. 

A beszámoló több mint egy óra hosszat tar-
tott. Az ülésen magyar részről jelen volt még 
Nickl Alfréd követségi tanácsos és Lakács 
György követségi titkár. 

Az Havas Iroda szerint a keleti jóvátétel 
kérdésében a magyar delegáció rövidesen em-
lékiratot fog juttatni a bizottsághoz. 

Méra Farenc és Ssafoé Bmmé 
regényét kitiltották Jugoszláviából 

CBudapesti tudósítónk telefonjelentése.) | Ferenc, Ének a búzamezőkről, a másik: 
Belgrádból jelentik: A szerb diktatúra kor- . Szabó Dezső, Elsodort falu. 
mánya ma két magyar regényt tiltott ki Jugo- | A kitiltó rendelet indokolása szerint mind-

^szlávia területéről. Az egyik regény: Móra i két könyv *sérti a jugoszláv állam érdekeiU. 

K ö m é n megoldhatónak látszik 
a Püspök-telken felépítendő hullámfürdő terve 

Fényű tanácsos részletesen kidolgozza a terveket 
(A Délmagyarország munkatársától.') Részletesen 

ismertette tegnap a Délmagyarország azt az érde-
kes tervet, amelyet Fenyő Lajos műszaki tanácsos 
dolgozott ki a szegedi hullámfürdő és fedett uszoda 
problémájának megoldására és amely valószínűleg 
egészen uj vágányokra tereli ezt a régóta vajúdó 
kérdést Fenyő tanácsos elgondolásának az a lé-
nyege, hogy a oáros először a hullámfürdőt te• 
remise meg, még pedig a város szivében és a hul-
lámfürdő várható jövedelméből építtesse azután 
fel a fedett uszodát, mert a polgármester és a kiü-
tuszmüiiszter által elfogadott Pacsirta-uccai nyilt 
uszoda terve nem elégítheti ki a sportúszás fontos 
érdekeit Fenyő tanácsos azt javasolja, hogy a 
város a Püspök-telek körűi épített bazárok ha-
talmas udvarát jelölje ki a hullámfürdő és a fedett 
uszoda céljaira. Ez a terület mindenféle szempont-
ból előnyösebb a Pacsirta-uccai telekrésznél, 
amelynek használhatósága elsősorban attól függ, 
vájjon a város meg tudja-e szerezni a vele szom-
szédos telkeket, amelyek nélkül gondolni sem lehet 
itt. az uszoda felépítésére. A Püspök-telek udvara 
viszont minden telekvásárlási, vagy kisajátítási 
kötelezettség és költség nélkül áll a város rendel-

kezésére, jóval nagyobb és jobb fekvésű a Pacsirta-
uccai teleknél, alig száz méternyire van a hőfor-
rástól, a város szivében fekszik és igénybevétele 
esetén megmaradhatnak körülötte a püspökbazá-
rok ís, amelyből a városnak tekintélyes bérjöve-
delme van. Később majd a fedett uszodát körül 
lehet épiteni valami monumentális bérpalotával, 
tehát a város a telket kétszeresen kihasználhatja. 

Fenyő tanácsos terve, amely csak kedden jutott 
nyilvánosságra, általános tetszést és helyeslést kel-
tett mindenütt, különösen sportkörökben örültek 
meg neki, mivel éppen a sportemberek nem tud-
tak megbarátkozni a Pacsirta-ucc^í megoldás tervé-
vel. A Délmagyarország munkatársa kedden dél-
előtt érdeklődött ebben az ügyben dr. Somogyi 
Szilveszter polgármesternél, aki kijelentette, hogy 
a Fenyő-féle elgondolást igen tetszetősnek tartja 
és legközelebb, ha Szegedre jön a kultuszminiszter, 
be is mutatja neki Fenyő addig részletesen kidol-
goznád terveit a Püspök-telekkel együtt. Minden-
esetre a kérdést alaposan meg kell fontolni és 
meg kell tárgyalni, de igy, első pillanatra, igen 
jónak és könnyen megoldhatónak látszik. 

pókban nem lenne szabad ideje, hogy Ma-
gyarországra jöjjön, utazását a tavaszra ha-
lasztja el. 

Pedig Szegeden lázasan dolgoztak a minisz-
teri látogatás előkészítésén. A folyamatban 
lévő egyetemi építkezések vállalkozói nem-
régen utasítást kaptak az építkezés vezetősé-
gétől — mint ismeretes — a munka tempó-
jánál: fokozására és arra is. hogy az építkezé-
sek színhelyét a lehetőséghez képest hozzák 
rendbe, a fölösleges holmit és anyagot szál-
líttassák el. A Templom-teret az utasítás alap-
ján meg is tisztították, még a nélkülözhető 
állványokat is leszerelték. Most azután kárba-
veszett ez a sok munka. Becker miniszter 
— ha igaz — csak tavasszal látogat el Sze-
gedre, ha addig valami közbe nem jön. 

f.ny'he Idő 

A Meteoroiogiai Intézet jelend sste 10 óra-
kor: Hazánkban a nyugati részeken erősebb 
felhősödés mutatkozik, a hőmérséklet külö-
nösen nyugaton emelkedett, maximuma itt 
20-24 fok volt. 

Prognózis: Felhős, enyhe idő, esőhajlammal,-

Ófmiiliés sikkasztás 
gyantria miatt letaroltatlak et 
szabadkai vasúti alkafmazsüat 

Szabadka, október 1. A szabadkai vasutigazgató-
ság néhány hét óta nagyobbszabásu panama ügyé-
ben folytat vizsgálatot A nyomozás egyes adatok 
tisztázására még folyik, de annyit már sikerült 
megállapítani, hogy a vasutigazgatósághoz tartozó 
egyes vasúti alkalmazottak nagyarányú visszaélé-
seket követtek el. A szabadkai vasutigazgatóság 
egyik ügyosztályának vezetőjét már régebben fi-
gyelmeztették arra, hogy fordítson külön figyel-
met a vinkoveii vasúti vonal felügyelőinek műkö-
désére, akik közül többen visszaélnek a bizalom-
mal és' hivatalos hatalmukkal. A sikkasztásokat 
és visszaéléseket állítólag ugy követték el, hogy 
nemlétező neveket irtak be a fizetési lajstromba 
és ezek nevére hamis aláírások segítségével hóna-
pokon keresztül felvették a fizetéseket. 

A nyilvánosságra került nyomozati adatok sze-
rint a legtöbb sikkasztást és szabálytalanságot a 
Belgrád—Zágráb közötti ket'ős sinpár építése alkal-
mával követték el. A lelkiismeretlen tisztviselők, 
mintegy ötmillió dinárral károsították mea az 
államkincstárt. 

A vasutigazgatóság feljelentése alapján öt vasúti 
alkalmazottat letartóztattak. Még több letartózta-
tás várható. 

Egy teherautó belerohant 
a kövezőmuaikásokba 

Kéí súlyos szerencsétlenség Budapesten 

Budapest, október 1. Két súlyos szerencsét-
lenség történt ma a kora délutáni órákban. 
Mindkét szerencsétlenség alkalmával több su-
lyos sebesülés történt, az egyiknek halálos 
áldozata is van. 

A halálos autógázolás a Falk Miksa-ucca 
és a Klolild-ucca sarkán történt. Itt egy te-
herautó fordult ki a Klotild-uccából és a 
soffőr nem vette észre, hogy az úttest kö-
zepén kövezőmunkások dolgoznak. A mun-
kások később ugrottak fel, mint kellett volna 
s ketten közülök a teherautó kerekei alá ke-
rültek. Az egyik kövezőmunkást, Nagy Ká-
rolyt a kerekek összelapították s mire a men-
tők kiérkeztek, már kiszenvedett. A másik 
szerencsétlenül járt kövezőmunkást, Turza 
Mihályt súlyos sebesüléssel a Kun-uccai kór-
házba szállították. 

A Vágány-uccában történt a másik autó-
szerencsétlenség. A Vágány-ucca 12-es számú 
házban van az Óceán konzervgyár. Ide for-
dult be a gyár egyik teherautója, amelyet 
Schindler József soffőr vezetett. A teherautóba 
hátulról beleszaladt a 20-as jelzésű autóbusz, 
amely a kistipusu teherautót felborította. 

Az autóbusz utasai között nagy riadalom 
támadt, de senkinek komolyabb baja nem 
történt, ellenben a felborult teherautó alól 
három sebesültet emeltek ki. 

Becker porosz kultuszminiszter 
tavaszra halasztotta el szegedi látogatását 
Nagy készülődéssel váriák a minisztert, amikor az utolsó percben megérkezett 

a lemondás 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged hatósága és a szegedi egyetem — mint 
ismereles — hónapok óta készülődik Becker 
porosz kultuszminiszter szegedi látogatására, 
amelynek október első napjaiban kellett vol-
na megtörténnie. A mult hónap elején már 
fix napról is beszéltek a fogadtatás előkészí-
tői. Ugy volt, hogy a miniszter elseje kö-
rül érkezik meg Budapestre, hogy visszaadja 
Klebelsberg Kunó mult évi látogatását és 
Budapestről október 8-án utazik Szegedre, ahol 
megtekinti az uj egyetemi intézeteket és épít-
kezéseket. Később azonban bizonytalanná vált 
a dátum, olyan hirek érkeztek, hogy a porosz 
kultuszminiszter néhány nappal korábban in-
dul útnak, mivel tizedike körül különböző 
politikai okok miatt vissza kell utaznia Né-
metországba és onnan Hollandiába. 

Kedden délelőtt dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester hivatalos értesítést kapott ar-
ról, hogy a porosz kultuszminiszter pénte-
ken délután indul el Kieöeisberg Kuno kul-
tuszminiszter és két porosz miniszteri tiszt-
viselő társaságában autón Budapestről Sze-
ged felé és ide körülbelül este hat óra felé 
érkezik meg. Becker és Klebelsberg Szejeden 
dr, Glattlelder Gyula me&yOymspök rezideu-

ciáj íban szállnak meg. Eate Klebelsberg Knnó 
ad vacsorát Szegeden porosz kollégája tisz-
teletére. Szombaton délelőtt tizenegy órakor 
egyetemi díszközgyűlés lesz. amelynek kere-
tében Becker minisztert díszdoktorává avatja 
a szegedi tudományegyetem. F.zen a díszköz-
gyűlésen megjelenik a pécsi és a debreceni 
egyetem tanácsa is. A díszközgyűlés után az 
egyetem ad ebédet, délután hat órakor pe-
dig Becker miniszter előadást tart s város-
háza közgyűlési termében. Közben a szabad 
órákat arra használják fel a fogadtatás ren-
dezői. hogy megmutassák a porosz minisz-
ternek az egyetemi építkezéseket és a már 
kész klinikák belső fölszerelését. A két kul-
tuszminiszter este, vacsora után utazik vi&z-
sza autón Budapestre. 

Alig fejezte be a polgármester a sajtó kép-
visclői előtt a program ismertetését, meg-
szólalt a telefonja és az egyetem rektori hi-
vatala közölte a polgármesterrel, hogy Becker 
porosz kultuszminiszter látogatása végérvé-
nyesen — elmarad. A porosz minisztertől 
ugyanjs távirali értesítést kapott a kultusz-

\ minisz.érium, hogy váratlan megbetegedése 
i miatt le kellett mondania magyarországi lá-
| logatásáról, mivel pedig a következő hóna-


