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Végleges megegyezés Carol és Helena közöli
A román királyi pór nem állilja vissza az életközösségei és Helena külföldre
költözik
CBudapesti

tudósítónk

telefonjrlentése.)

Bukarestből jelentik: Károly király és elvált
felesége, Helena között — magánforrások szerint — végleges megegyezés

jött létre,

amely

szerint a volt házastársak nem állítják visssa
nz életközösséget

és Helena

külföldre

zik. Jogában áll háromszor évente meglátogatni Mihály trónörökőst. Helena 700 millió
lei végkielégítést kap, amit egy angol bankban
helyeznek letétbe. A magánforrásból eredő
hirt eddig nem erődítették meg.

költö-

Súlyos méltánytalanságok történtek
az adókivetéseknél

1931 funius 11.

A szegedi választás főbiztosa:
Skultéty István táblai tanácselnök
(A :)élmagycirorszá

i munkatársától.)

A sze-

gedi Ítélőtábla tegnap dr. Láng Miticzky Ernő
elnökletével teljes ülést tartott, hogy a választási
törvény rendelkezései alapján kijelölje a körzetébe tartozó választókerületek választási főbiztosait, főbiztoshelyetteseit és választási biztosait.
A teljes ülés határozata szerint Szegeden
a főbiztos
helyettese

Skultéty István táblai
tanácselnök,
Curry Richárd táblibiró,
a válasz-

tási biztosok pedig Sáfár Sándor, dr. Szabó
József, dr. Szkicsák István és Csillag László
táblabírák lesznek.
Hódmezővásárhelyen a főbiztos dr. Elemy
Sándor
táblabíró, a főbiztoshelyettes Bodnár
A nyári szünet elöli szerdán illési tartott az ipartestületi elöljáróság
Gábor járásbirósági elnök, a biztosok dr. Nó(A
Délmagyirország
munkatársától.)
Az. jezte ki.
vák Jenő tőrvényszéki biró és dr. Molnár Jóipartestület elöljárósága szerdán délután ülést
Bejelentették ezután, hógy az ipartestület zsef törvényszéki biró.
t,:r!ott. Az elnöki előterjesztések során el- székházát terhélő kölcsön konvertálása a köA nyiltan választó kerületek közül a dorozsutasították az országos iparosdalárda segély- zeli napokban megtörténik.
mai kerület főbiztosa dr. Hubay Lászlő táblakérelmét, viszont a Szegedi Polgári Dalárdá— Persze, mert jönnek a választások! Miért bíró, helyettese dr. Apczy Ernő törvényszéki
nak 25 pengő utazási segéh-t szavaztak meg.
nem jöttek vele őt évvel ezelőtt?! — kiáltották biró, a kiszombori "kerület főbiztosa ParaszA magyar szabóipari szakosztály bea h ánya
közbe.
kav Gyula járásbirósági elnök, helyettese dr.
alapján panasz tárgyává teszik, hogy az idei
A püspöki taiioncőtthon négy, vagy öt ta- Kulir Rezső tőrvényszéki biró, Makón a főbizadókivetések
méltánytalanul
sulyosin
történnonc ellátási diját kéri az elöljáróságtól. A tos Wild Károly tanácselnök, helyettese dr.
tek. Az elöljáróság a pénzügyigazgatóságot fel- kérelem felelt napirendre tértek, a jövő évi
Schwepler János törvényszéki biró, a szőregi
kéri, hogy az igazságtalan kivetéseket vegye költségvetésbe illesztenek be majd megfelelő
kerületben Brommer Ödön járásbirósági elrevízió alá.
összeget.
nök, helyettese dr. Bölcsházy Zoltán törvényelhatározták, hogy az elöljáróság nyári szü- • Cserép Sándor ezután azt kérdezte, hogy széki biró.
netet tart és a legközelebbi ülést szeptember- hógvan történhetik meg az, hogy ipartestületi
ben tartja meg.
tagdíjakért
végrehajtják
az iparosokat,
főleg
olyan összegekért, aminőkkel nem is tartozA vásárt irottság részletes jelentésé', dr Gyu
ris István terjesztette elő. A vásáron 900 ipa- nak.
ros vett részt, a látogatók száma mintegy
Állandó zajban folyt tovább az ülés, mire
10.000 volt, helypénzből 1290 pengőt, látoga- az elnöklő Takács Béla kijelenti, hogy ha
A szegedi Független Balpárt (Rassay-párt)
tási dijból 1890 pengőt vettek be, utazási iga- nem maradnak csendben, felfüggeszti az ülést
megkezdte a képviselő jelölésekhez szükséges
zolványokért 140 pengőt. Az összes bevétel Karácsonyi Sándor állandóan zavarja Cserép
ajánlások összegyűjtését, amely célból a párt
3300 pengó volt, az összes kiadás 2129 pengő, : Sándort, aki erre az elnök helyett leintette
megbízottjai a hitelesített ajánlási iveket alá-;
Körülbelül 7—800 pengő haszonnal zárult teKarácsonyit.
irás végett a választók elé terjesztik.
,
hát a harmadik ipari vásár. Az elöljáróság
Több tagdijesökkentési kérelem tárgyalása
Felkérjük a választókat, hogy a párt győa vásártrendező bizottságnak elismerését fe- után az elŐljárósági ülés véget ért.
zelme érdekében tartsák szem előtt az alábbiakat:
1. Az aláírásgyűjtők a pártelnök által aláirt
égy jobb jövő záloga és az az összeg, amelvet a
igazolvánnyal vannak ellátva, amelyet kívátaostani költségvetésbe beiktattunk, állandóan szenatra felmutatni tartoznak.

Felhívás
a Rassay-párti választókhoz

II pécsi egyetem
alapkőletétel! ünnepsége

Pécs. junius 10 A pécsi Erzsébet Tudomány,
egyetem jogi és bölcsészeti kara u j épületének
alapkőletételi ünnepségét sze-dán tartolták m^g,
amelyen résztvett Klebelsb-rg kultuszminiszter is.
Az ünnepség az egyetemi templomban misével
kezdődött. Tiz órakor az egyetem aulájában díszközgyűlés volt. Bozóky Géza rektor mondott megnyitó beszédet, amelyben vázolta a város törvényhatóságának az egyetem továbbrej'esztése ügyéhen
elfoglalt álláspontját. Ezután dr Nindvirht Andor polgármester ismertelte, hogy az egyetem el-,
helyezésekor a város képviselője fogadalmat tett,
hogy az egyetemet Pécs minden időhen magáénak
tekinti és boldogulását minden erejével igyekszik
előmozdítani.
;
A polgármester beszéde után a kultuszminiszter
beszélt.
— Ha visszatekintünk a históriára — mondotta
—, mindig a*t tapasztaljuk, hogy nagy uralkodóink
egyetemalapítók voltak és a nemzetnek mindig
volt annyi ereje, hogy az elpusztult ecvétemekst
ismét újjáépítette.
— Hangzanak el támadások, külörtó-.en sok tá :
madás éri a vidéki egyetemeket. Erre azonban
az'al is felelhetnék, hogy a technikai kultura m i i
helyzetében, a rádió és repülőgép világában szinte
felesleges is az egyetem, mert "hiszen felállítunk
egy nagy rádióleadóállomá>t, a tandíj helyeit az
egyetemi hallgatók a rádiót fizetnék elő és egyetlen
nagy audilórum-eg\eteme lehetne az egész országnak. Mindenki átlátja ennek a lehetetlenségét, nem
ts beszélve arról, hogy a modern egyetemi tanítás
teljesen kizárja a nagy tömegeket. A modern egyetemi tanításnál a szemináriumokra, az intézetekre,
a laboratóriumokra van szükség, ahol az egyetemi
tanár közvetlen közelségébe kerül csekély számú
hallgatóságának és azok alapos kiképzésére is gondot fordíthat Aki ezt nem érzi át, az nem érti
meg a modern egyetemi oktatás szükségességét
— Az volt a gondolatom 1923-ban is, amikor itt
az egyetemet megalapították — folytatta Klebelsberg —, hogy legyen itt egy magyar Held lber-j
• Mt-esék alján, amelv specializálja magát a szellemi tudományok terén, az orvosi tudományok
mellett. Azt kivánom, hogy ez a munka legyen

repeljen a pécsi egyetem to*vábbfejlesí!ésén?k cél2. Pártunk hívéi minden késlekedés
nélkül;
jaira mindaddig, mig én miniszter vagyok De azt
már a legelső kínálkozó alkalommal
írják alá
gondolom, ha már nem is én lennék a miniszter,
a Független
Balpárt
fRassay-párt)
ajánlási
senki sem fogja elkövetni azt a lelkiisrrteretlenséivét, mert az adott helyzetben a szükségei
get, hogy a két kifejlesztett tjszai egyetem után
aláírások gyors összegyűjtése már magát ai
a Dunántúl egyetemei is megfelelő elhelyezésben
és rrtéltó kiépítésben ne részesüljenek.
győzelmet jelenti.
Ezután a megjelentek átvonultak a központi
" 3. Óvakodni kell minden félrevezetéstől^
épület mellett fekvő telekre, ahol Virágh püspök
Mindenki gondosan vigyázzon arra, hogy valóáidottá meg az alapkövet.
. ban Rassay ajánlási ivet írjon alá, vagyis
Délben a miniszter társasebéden vett részt, ahol i olyat, amelyen Rassay Károly neve szerepe!
hangsúlyozta, hogv a kulfuszkorroánv nem ál'itotta
i a jelöltek élén (listavezető). Türelemmel bo
a második vonalba a dunántuli egyetemet az al]
kell várni, amig ilyen ivet terjesztenek eléje.
földi egyetemekkci szemben, de Sz~g derj és D*b4. Aki m&r aláirt egy Rassay ivet, ne irjort
reeenben " provjsorikus elhelvezkedés türhelrt- |
alá más ajánlási ivet is, mert ezáltal ugy a t
Ienebb volt és e^ért elsőnek ezeken az egyetmeken kellelt segíteni. Mindent meg kell tenni, hogy
első, mint a későbbi aláírás is hatályát Vesztt
legyenek a vidéken ipart és kulturális gócpontok,
5. Az ajánlási iv a pártlrodában (Kárászamelyeknek a környékre vonzó erejük van Ezért
ucca 8., I. emelet. Rosmann-ház) is aláírható,
vette fel a decentralizáció zászlaját és viszi előre.
A pártvezetőség. 1
Klebelsberg délután résztvett a Janus Pannonius
irodalmi társaság alakuló közgyűlésén. Klebe'sberg
itt is beszédet mondott és nagy elismeréssel szólt
Huszli József szegedi egyetemi tanárnak .Tanús
Pannoniusról irt életrajzáról, amely méltán sorakozik Fraknóí Vilmos és Berzeviczy Albert biográfiájához. Helytálló Huszti professzornak az a
megállapítása, hogy Janus Pannonius költészete a
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése\
legnagyobb magyar renaisance-teljesitmény Mátyás
Londonból jelentik: A "koreai öbölben elsükirály könyvtára mellett.
lyedt angol tengeralattjárónak nyolcfőnyi le-

Nyolc matróz
a tengeralattjáró börtönében

— Magasabb politikai megfontolások — mondotta ezután Klebelsberg — vezettek akkor, amikor
a vidéki egyetemek életét veszedelmes támadásokkal szemben is megvédtem és küzdőtlem azért,
hogy Pécs megmaradjon egyetemi városnak.

A profiválopatott
döntetlenre játszott Chemnitzben
Chsmnitz, junius 10. Magyar profiválogatott—Kózépnémet válogatott 33 (2:2). A magyar ósapat harmadik meccsén már fáradtabban játszott és a győzelmet nem tudta megszerezni.

génysége hiányzik.
mind

a nyolc

matróz

A búvárok szerint még
életben

van. A h a j ó 40

méternyi mélységben fekszik a tengerben.
Minden valószínűség szerint huszonnégy órai
alatt felszínre hozzák és megmenthetik a le.
génvséget.
A Dawis féle buvárharanggal megmentett
matrózok közül kettő a kiállott izgalmak következtében szerdán délután mrghilt.
U|»zegedl v i g a d ó b a " m i n d e n dél">tón
S-töl BOLDIZSÁR KÁLMÁN m u r s i k é l .
I Minden n a p t z e g e d l h n l p a p r l k A t , n a g y I
| z ö n a v A l a u i e k & <40 fillér.
Horvélh Dreher veodíglB*.

