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Gróf Széchenyi Viktor lesz 
az ui népjóléti államtitkár ? 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Néhány nap óta olyan hirek terjedtek el po-
litikai körökben, hogy Széchenyi Viktor gróf 
székesfehérvári főispán megválik állásától 
Ezek a hirek arra vezethetők vissza, hogy 
állítólag Széchenyi Viktor gróf van kisze-
melve népjóléti államtitkárnak. Az államtit-
kári szék betöltésének ügyében szerdán lesz 
döntés. 

Hz Újságírók Egyesülete 
tiltakozik a kolportázsjog meg-

vonások ellen 
Budapest, október 13. A Magyar Újságírók Egye-

sületének elnöki tanácsa Márkus Miksa elnöklete 
alatt ülést tartott, amelyen a Debreceni Független 
tJJság kolportázsjogának indokolás nélküli megvo-
násával foglalkozott. Az elnöki tanács ismételten 
leszögezte elvi álláspontját, mely szerint » sajtóval 
kapcsolatos intézkedések megtételén csak függet-
len bíróság illetékes és nem a közigazgatási ható-
ság. Az ülés felkérte az elnököt, hogy az illetékes 
hatóságoknál ezt az álláspontot fejtse ki és a sé-
relem mielőbbi reparálását szorgalmazza. 

A francia kereskedelmi minisz-
ter Budapesten 

Budapest, október 13. Vasárnap este Buda-
pestre érkezett Pierre Flandin francia keres-
kedelmi miniszter, aki Közép- és Keleteurópa 
francia kereskedelmi attaséit vizsgálja felül és 
a gazdasági viszonyokat tanulmányozza. A mi-
nisztert a pályaudvaron Bud János kereske-
delmi miniszter fogadta. 

Flandin miniszter hétfőn délelőtt a fran-
cia-magyar kereskedelmi kamara ülésén vett 
részt, délben kihallgatáson jelent meg a kor-
mányzónál. Kedden este utazik el Buda-
pestről. 

Asz algyői csatornánál dolgoszó 
kubikos munkások — 

grói Klebelsberg Kunó&osz 

A Fészek Klub 19-1 matinéira belépődíj nincs. 
Jegyigínylések Harmóniánál. 
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Nagyméltóságú Miniszter Url 
örömmel olvastuk, hogy Nagyméltóságod 

mostani ittléte alatt meg fogja tekinteni az 
elkészült algyői csatornát is. 

Ugy gondoljuk, hogy magas érdeklődését 
nem fogja teljesen igénybe venni a csatorna 
megtekintése, hanem azok felé is jut belőle, 
akik verejtékes munkájukkal a csatornát meg-
építették. Érdekelni fogja Nagyméltóságodat 
bizonyára, hogy hogyan élnek azok, akik a 
forró nyári napokon végezték a legnehezebb 

,Pa iola~kapu k é s z ü l 
a Bo ldogasszony-sugá ru l torkolatához 

A kultuszminiszter Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.') Kle-

belsberg Kunó kultuszminiszter vasárnap este 
Kiskunfélegyházáról Szegedre érkezett dr. 
Denhof Antal miniszteri tanácsos társaságá-
ban. A miniszter a Horthy-internátusban lévő 
lakosztályában szállt meg. Megérkezésekor 
nem volt semmiféle hivatalos fogadtatás, csak 
hétfőn reggel tett nála tisztelgő látogatást dr. 
Aigner Károly főispán, dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester és dr. Kováts Ferenc pro-
fesszor, az egyetem rektora. A kultuszminiszter 
háromnapos szegedi tartózkodásának ismere-
tes programja szerint az első napon a buda-
pesti újságíróknak mutatta be az egyetemi és 
a Templom-téri építkezéseket. 

Az újságírók délelőtt féltizenegy órakor ér-
keztek meg Szegedre. A miniszter a Horthy-
internátusban fogadta őket és onnan azonnal 
megkezdte velük az egész napot betöltő szem-
leutat az egyetemi építkezések színhelyén. 
Először a Templom-térre kalauzolta a társa-
ságot, ott bemutatta a három árkádos épüle-
tet, majd a Pantheon szobrait mutatta meg. 
A térről fölvezette az újságírókat a foga-
dalmi templomba, ahol tizenkét órakor dr. 
üohnányi Ernő vezényletével megkezdődött 
a Szegedi mise zenekari próbája. A próbát 
végighallgatták, utána a klinikákat tekintették 
meg, látogatást tettek a sebészeli klinika he-
lyiségeiben is. 

Két órakor a Horthy-internátus társalgójá-
ban a miniszter ebédre látta vendégül az 

újságírókat. Ebéd után Pogány Móric építész, 
a Boldogasszony-sugárut torkolatában építen-
dő palota-kapu tervezője mutatta be és ma-
gyarázta el terveit, amelyek szerint a sugár-
ut torkolatában egy olyan palota épül, körül-
belül hétszázezer pengő költséggel, amely a 
Gizella-teret lezárja és amely alatt három ha-
talmas bolthajtás lesz a villamos-, autó- és 
gyalogforgalom számára. A kapu fölé három-
emeletes palota épül internátusi célokra. Az 
érdekes gondolat kivitelét a helyszínén is 
szemléltette a kultuszminiszter és Pogány épí-
tész. Ezután ismét a fogadalmi templomba 
ment a társaság, ahol Antos Kálmán orgona-
művész bemutatta az orgonát és azon kis 
hangversenyt rögtönzött. A templomból Rer-
rich Béla építész kalauzolásával a püspöki 
palota belsejét tekintették meg. 

A kultszminiszter öt órakor az egyetemre 
ment, ahol az egyetem tanáraival tartott bi-
zalmas megbeszélést, azután pedig résztvett 
a Dohnányi-mise próbáján, amely az uj ipa-
roslanonciskola nagytermében folyt le Dohná-
nyi vezényletével. 

A kultuszminiszter tiszteletére este szűkebb-
körű vacsorát adott a megyéspüspök. A mi-
niszter kedden a tanyai gazdákkal, a gazda-
körök és népkörök, az iparosok és a kereske-
dők képviselőivel tanácskozik, szerdán meg-
tekinti az algyői csatornaépilési munkála-
tokat. 

kubikosmunkákat, hogy a kár/ékony vadvize-
ket megfékezzék". 

Nem vagyunk biztosak benne, hogy Nagy-
méltóságod fog-e kérdéseket intézni hozzánk 
élet- és munkaviszonyaink iránt, ezért ezúton 
mondjuk el, hogy a csatornaépítésnél 70—75 
éves emberek verejtékeztek, akiknek jutalma 
egy élet munkájáért az, hogy még ebben a 
korban is a legnehezebb munkát kénytelenek 
végezni, ha nem akarnak éhenhalni. 

A munka átalányban folyt és folyik. A1 

munka kezdete virradat, vége a sötétség be-
állta. A munkabér kezdetben köbméterenként 
66 fillér volt, később leszállította az építés-
vezetőség 65 fillérre. (Ugy tudjuk, hogy köb-
méterenként 100 fillér volt előirányozva.) 

így érthető, hogy a legnehezebb munka mel-
lett napi keresetünk akkor sem tett ki többet 
2 és fél—5 pengőnél, amikor még 15 órát dol-
gozhattunk naponta, most pedig, mert a nap 
rövidebb, 2-i- pengő a napi keresetünk. 

Heti 12—2t pengős kereset, családunktól kü-
lön élve és az a kötelesség, hogy, róluk is 
kell gondoskodnunk, elég bizonyíték, hogy ho-
gyan élünk. Méltóztassék megnézni a regge-
linkent, az ebédünket és vacsoránkat, hogy, 
miből áll? Lehet-e ilyen élelem mellett mun-
kánkat végezni és szervezetünket fentartani. 
Arról nem is beszélünk, hogy otthonlévő csa-
ládunknak még ilyen sem jut. Pedig vannak 
közöttünk, akiknek 4—5, sőt 8 tagu családról 
kell gondoskodni. Juthat-e ilyen keresetekből 
lakbérre, ruhára, tüzelőre? 

Kétségbeesve gondolunk a télre, az első 
hóra és fagyra, mert amelyik' napon be kell 
szüntetni a munkát, a következő napon nem 
lesz sem a magunk, sem a családunk számára 
betevő falat. Mi lesz akkor? Ne vegye tőlünk' 
senki rossznéven, ha nem akarunk éhenhalni. 

Arra kérjük ezért Nagyméltóságodat, ke-
gyeskedjék hatalmával közbelépni, hogy addig 
is, mig munkánkat folytathatjuk, a munkabé-

Szerdátói 
A nők kedvence 

Ramon Novarró 
a dal iás f i lmamorósó 

6 gyöayörü dallal 
elti rreo a pzlvelel. 
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