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1000-1500 slrhelv tesz a fogadalmi tempóm alatt B^fQrdOrnhŰh 
Csak a plébánosok lemelésére ad engedélyi a kánonjog, mások csak a szentszék 

hozzájárulásával lemethelők a templom kriptájába 
(A Détmnqyarország munkatársától.) Dr Gtatl- pápatót a kegyúr vríro„ po(gdr mesterei számára, de 

Úder Gyula meffvéspúspók elnökletével szombaton engedélyt Kér egy olyan bizottság megalakítására 
- - • • » -• a, amely az előre megszabott irányelvek szerint 

mis esetekben is mecarl hatja a szentszék előzetes 
felhatalmazása alapján az engedélyt 

Ha RómálV.1 ezek az előzetes engpdélvek meg-
érkeznek, akkor véglegesen megszövegezik a 
templomi temetkezés szabályait 

J A Détmngyar^rszág nunkitársától.) Dr. Glatl-
der Gyula megvéspúspAk elnökletével szombaton 

délután öt órakor fiit össze a püspöki pnMában 
ax a vegyes bizottság, amely azért alakult, hogy 
kidolgozza a fogtdalmi templom pincéjében való 
temetkezés szaMh/zatát. A bizottság ülésén a várost 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester és dr. vitéz 
Szabó fiéza kulturtanáesnok, valamint Kövér Ti-
bor városi főmérnök képviselte, a belvárosi plé-
bániát Raskó Sándor főesreres, de résztvettek 
• megbeszélésen a belvárosi egyházközség kép-
viselői is. 

A kérdést elsősorban Icdnonjrtgi szempontbői vi-
tatták meg és megállapították, hogy a templom 
pincéjéből készítendő kriptákba elsősorban azok 
temethetők, akiknek a t«mpfom alá való temitését 
a kánonjog minden engedélykérés nélkül meg-
engedi. Ezek elsősorban a felszentelt papok, a 
templom plébánosai. Mindenki másra külön enge-
délyt kell kérni a azentnzékől. Mivel az engedély 
megadása hosszadalmas kjss^, a bizottság iicrv hatá-
rozott, hogy rjenerá ix engedélyt kér előzetesen a 

A bizottság megbízta Kövér Tibor főmérnököt, 
a kriptat€rvek elkészítésével. A templom pincéjé-
ben JXX)—1500 fülkét készítene*, még pedig úgy-
hogy három-három fülke egymás föle kerüL 

Sző esett a bizottság fllésto arról is, hogy a 
templom első két halottjának, Várhelyi József pre-
látusnak és Bezdán József püspöki hetynöknek 
a sírja igen elhanyagolt, szinte ke.ggetetsertő álla. 
pótban van. Elhatározták, hogy ezt a két sír-
helyet ideiglenesen rendbehozzák valamennyire, a 
végleges rendezést azonban arra az időre halaszt-
ják, amikr>r elkészül majd a kriptacsarnok egységes 
tervr 

Sem kerül pénszbe a 
D É L M A G Y A R O R S Z Á G , 
mert elköltőit pénszének5°!0-dt vissz-
sszatériti a kiadóhivatal, fia taka-
rékossági sszerveszetének üszletei-
ben sszersi be szükségleteit. 

„Fel kell rázni a szegedi gazdákat 
mai közömbösségükből" 

A Szegedi Gazdasági Egyesület közgyűlése — Fodor Jenő ny. polgármester-
helyettest választolták meg elnöknek 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A Szegedi Gazdasági Egyesület az elmúlt hét szom-
batján határozatképtelenség miatt nem tarthatta 
meg közgyűlését, amelyet így egy héttel elha-
Jasztottak Most szombaton a megjelent egyesü-
leti tagok számára való tekintet nélkül megtar-
tották a tisztujitó közgyűlést, amelyen az egye-
sülét tagjai közül mindössze tizenheten jelentek 
meg. 

A közgyűlésen Fodor Jenő ny. polgármester 
helyettea elnökölt Az egyesület mult évi műkö-
déséről szóló jelentést Tar József igazgató ol-
vasta fel. Beszámolt róla, hogy az egyesület anya. 
gi helyzete nagy mértékben gyöngült, mert sem 
"t állam, sem pedig «* mezőgazdasági *amara 
nem irtatta * í a 800—300 pengős évi támogatást, 
amelyre a korábbi években biztosan számithatott 
** egyesület. Nem kaptak segítséget a várostól 
sem, a ta/fok szánra viszont veszedelmes arany, 
ban csökkent Ma már alig szaz tagja van az 
egyesületnek. ami elenyészően _is taglétszám te-
kintettel arra, hogy Sze-jcden körülbelü* 45000 
gazda él 

Szomorúan ui'.anjtja m« . <»z igazgatói jelentés, 
hogy az egyesület által kezdeményezett akciók leg. 

Fotóanyag...? 
Angol 
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nagyobb része eredménytelenül végződött, mert 
a legjobb szándék is megtört a gazdák maradi-
ságán. így nem váltak be a tanyakerúlcti minta-
gazdaságok létesítéséhez fűzött reménye sem. Az 
egyesületnek az volt a terve, hogy minden tanya-
kerületben mintagazdaságot szervez, amelyben a 
gazdák az egyesület mezőgazdasági programja és 
előírása szerint gazdálkodna. Arra számítottak, 
hogy ezeknek a mintagazdaságoknak az eredmé-
nyes működése jő példa lesz az avult módszerek 
szerint gazdálkodó tanyaiak számára. A mintagaz-
daságok működésének azonban semmi megfogható 
eredménye nem látszik a szegedi tanyákon. Ha. 
sonió balsikerrel végződött több Uyen akciója is 
az egyesületnek, csupán a szőlősgazdák egyrésze 
látta be, hogy ajánlatoa, ha a bortermelésrőt fo-
kozatosan a csemegeszőlő termelésére tér át A 
gyümölcstermelés megreformálása érdekében in-
dított mozgalomnak is van, de igen kis mértékű 
eredménye 

* 

Tar igaiL^ató bejelentette ezután, hogy mivel 
igazgatói tisztségérői másirányu elfoglaltsága miatt 
kény^Icn lemondani, az egyesület jövő évi mun-
kaprogramját nem terjesztheti elő. 
•A jelentés tudomásulvétele után a közgyűlés 

megtartotta a tisztújítást. Az elnöki tisztséget Do. 
ránszky Károly, mint korelnök vette át és be-
jelentette, hogy dr. Algner Károly főispán az egye. 
sülét elnöki tisztségéről lemondott, az egyesület 
vezetőségévei közölte azt is, hogy tovább sem-
mi esetre sem vállalhatja ezt a terhes elfoglaltsá. 
got jijentő megbízatást. A korelnök bejelentet-
te, hogy a kiküldött jelölőválasztmány az elnöki 
tisztségre Fodor jenő ny. polgármesterhelvcttest, 
gazdasági főtanácsost ajánlja. A közgyűlés >odor 
Jenőt egyhangúlag elnökké választotta 

Fodor Jenőt, aki időközben eltávozott a köz-
gyűlés színhelyéről, küldöttség hivta meg a te-
rembe, ahol nagy éljenzésset fogadták. Az uj el-
nök rövid programbeszédet tartott, megköszön-
te az egyesület bizalmát, elmondotta, hegv az 
egyesület nehéz feladatok előtt áll, amr-lvnek meg-
oldására csakis akkor vállalkozhatik, ha sikerül 
megteremteni a gazdák közölt az őrfreiogást Fel 
He' rá:ni a szögeli gazdákat mai k.zömbóssé1. 
gukböl, mert az egyesület csakis ugy végezhet 

színben, minAséjfben és ;irl>aan 
ntólórhelotlenok 

Lompel Hegyinél 
eredményes működést, lia legalább ó—10.000 tagja 
van. Ebben az esetben olyan erőt reprezentál 
majd, amelyet a gazdasági kérdések elbírálása, 
nái figyelembe keli vennie mindenkinek és nem 
történhetik meg a jövőben az, hogy mezőgazda-
sági kérdésekről » gazdák megkérdezése nélkül 
határozzanak az illetékesek. Mint elnök, az egye-
sületet erős küzdelembe kívánja vezetni, mert erő-
sen kell küzdeni a magas kamatok, a kartellek 
túlkapásai, az ipari cikkek állandó drágítása ellen. 
Végül kijelentette, hogy az elnöki tisztséget el-
vállalja ugyan, de csak abban az esetben tartjá 
meg, ha sikerül az egyesületet akcióképessé tenni 
Javaslat-ipa ezután az egyesület örökös tiszte1"tbcU 
elnökévé választotta dr. Aigner Károly főispánt 

Megválasztották ezután szintén egyhangú határo-
zattal alelnökké Kiss Ferencet, Korom Mihályt, 
Masa Miklóst és Wagner Adolfot, igazgatóvá a le-
mondott Tar József helyett Kamocsay Gábor gaz-
dasági tanácsost, titkárrá dr. Széli Bélát pénztá-
rossá Kopasz Lajost, főellenőrré Kaszó Eleket fő-
ügyésszé dr. Tóth Imrét, ügyésszé dr. Hunyadi-Ynss 
Gergelyt, választottak ezenkívül egy ötventagu igaz-
gatóválasztmányt. 

A közgyűlés utolsó pontjaként a benyújtott in-
dítványokat tárgyalták. Ifjú Ecsedy Ferenc indít-
ványára elhatározták, hogy mozgalmat indítanak a 
város hatóságánál a piaci hely pénzek, a híd. és a 
kompvámok sürgős nrtrs-'k'ése érdekéten, a gazda-
adósságok és a kamatok csökkentétét felíratilag 
ké-ik a kormánytóf. Gbermayer Ernő fővegyész 
indítványára azt határozták ei, hogy mazgalmat 
indítanak azegyesü'eti élet élénkítéséért 

Az igazgatóvá választott Kamocsay Gábor tartott 
eztuán rövidebb beszédet. Ismertette azokat az ered-
ményeket, amelyeket Hódmezővásárhelyen ért et 
az ottani gazdasági egyesület keretei között kifejtett 
munkájávaf. Bejelentette, hogy mint Vásárhelyen, 
ugy Szegeden is meg akarja szervezni a bolgár' 
rendszerű kertészetél, mert ez a művelési mód 
a legalkalmasabb a homokos talajok termőképes, 
sédének eredményes kiaknázására 

Széchenyi Mozi 
vasárnap, Jolim hó 3-én utol|»ra 

Repríz? A te rem Jégge l 
v en hOtva! 

Száműzetés Szibériába 
(Meaz love Ketjuaa 

roliztof .Faltámadás' elmfl ragényéaek filmváltozata 
9 felvonásban. 
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Elfodicok hétköznapokon 5,7, 9 Arakor. 
T»«Arn»;> 3, 5, 7, a 

«UNIQ» 
kereskedelmi hitelkuzvetitft iroda 

k e r e s k e d ő i n é l 
h a v i hitelre vásárolhat 

Nészpénzáron! 
Minden szakma képviselve van! 

105 
Prospektust és felvi-
lágosítást ad, belé" 
P'ést elfogad az Iroda: 

Klauzál tér 5. 


