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Szenedre érkezten 
a tarifa-konferencia taggal 
Csütörtökön kezdődik a tanácskozás, amelyen 
nagyfontosságú bejelentéseket várnak 

C.\ Pélmagyarország munkalársálól.) Csü-
lörlökön délelőtt nagyfontosságú vasúti d í j -
szabási konferencia kezdődik Szegeden, ame-
Iven rendkívül jelentős előterjesztéseket vár-
nak. A konferencia résztvevői — mintegy har-
mincan — szerdán este Szegedre érkeztek. Az 
értekezleten képviselteti magát mindegyik ma-
gvar vasúttársaság, valamint az összes forgal-
mi és kereskedelmi érdekeltség. Szegedre érke-
zett az államvasutak képviseletében dr. Ve -
r e s s Gábor igazgató, valamint U d v a r h e -
l y i és H e g y i igazgatók, a magánvasutak ré-
széről dr. U r b a n o v i c s Zoltán, a vámpoliti-
kai központ képviseletében dr. S i d ó Zoltán, a 
debreceni kereskedelmi ós iparkamara részéről 
dr. R a d ó Richárd főtitkár, a miskolci kamara 
részéről H o 1 e s' Kálmán. Dr. S e n n Oltó, az 

államvasutak elnökigazgalója csütörtökön reg-
gel érkezik Szegedre. 

A konferencia tagjai szerdán este vacsorán 
vetlek részt, ahol a szegedi kamara képviselő-
iében K ö r m e n d v Mátyás országgyűlési kép. 
viselő mondott üdvözlő beszédei. Az üdvözlésre 
dr. V e r e s s Gábor igazgató válaszolt, hangsú-
lyozva, meg van győződve arról, hogy a kon-
ferencia igen jelentős tarifális intézkedéseket 
fog eredményezni Szeged és az alföldi halárhá-
romszög megsegítése érdekében. A nagy tet-
széssel fogadott beszéd után a megjelentek még 
sokáig maradtak együtt. 

A konferencia csütörtökön délelőtt kezdődik 
a kamarában, ahol fél 10-től 1 óráig zárt ülé-
sen tárgyalják a napirendet. 

Helyszint szemle 
a nemzetközi aufióut szegedi bejárásánál 

A miniszter nagyobb összegű hozzájárulást kiván a várostól 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt a kereskedelmi minisztériumból egész 
kis különítmény érkezett Szegedre Dálnoky 
Kováts Gyula államtitkár és Benke István mi-
niszteri tanácsos vezetésével, hogy a helyszínen 
tanulmányozzák a tranzkantinentális autóut 
•szegedi megoldásnak műszaki lehetőségeit. A 
kereskedelmi miniszter — mint ismeretes — 
végérvényesen eldöntötte a kérdést, hogy Sze-
ged milyen módon kapcsolódik bele a nagyfon-
tosságú nemzetközi útvonalba és elvetette a 
szetgedi államépitészeti hivatalnak azt a tervét, 
amely szerint az ut Szegedet elkerW.né. Elhatá-
rozta a miniszter, hogy az utat a város belterü-
letén vezeti keresztlll és így a calais—istanbuli 
autóut magyarországi szakaszának Szeged lesz 
a délvidéki belépő, i'letve kilépő állomása. 

A miniszter megbízottai azt vizsgálták most 
Fzegeden, hogy milyen módon oldhatnák meg 
az wt városi betorkolásának műszakilag nehéz 
kérdését. A helyszíni szemle után, amelyen 
resztvettek az államépilészeli kirendeltség 
képviselői is, a bizottság megjelent dr. 
Prfífy József pdlgármasterhelyett esnél, akit 
részletesen táiékoztattak a helyzetről és aki er-
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ről a megbeszélésről a ''.ö vetke? őket mondotta a 
Délmagyarország munkatársának: 

— A kereskedelmi miniszter szakértői megál-
lapították, hogy a nemzetközi autóut szegedi be-
torkoflásáboz a rókusi felüljárót nem használ-
hatják, mert az szerintük életveszélyes. Meg-
állapították azt is, hogy ezt a kérdést egyetlen 
módon lehet csak megoldani, még pedig ugy, 
ha uj felüljáró épiH pontosan a rókusi vasútál-
lomás felett a Kossuth Lajos-sugárut egyenes 
folytatásaképen. Ez a felüljáró az állomással 
együtt egyenes vonalban, tehát kanyarodó nél-
kül hidalná át az egész vasúti pályatestet. Ez a 
megoldás rendkívül költséges és nagymértékben 
megdrágítja a szegedi megoldást. Közölték a 
miniszter megbízottai! azt is, hogy Szegednek 
valószínűleg részt kell vállalnia ebből a többlet-
költségből, mivel elsősorban szegedi érdek az, 
hogy az ut a város bdéerületén haladjon ke-
resztül. 

— Hogy a miniszter milyen aránya hozzájá-
rulást fog kívánni, í z a részletes tervek és a 
költségvetés elkészítésié után derül ki. Dálnoky 
Kováts Gyula államtitkár bejelentette, hogy 
most sürgősen megkezdik a tervek és a költség-
vetés készítésiét ós a város rövid időn belül le-
iratot kap a minisztertől, aiki közölni fogja, 
hogy milyen aránvu hozzájárulást kiván a vá-
rostól és közölni fogja azt is, hogy a hozzájáru-
lás megajánlásáról közgyűlési határozatot k í -
ván. Bejelentette végül az államtitkár, hogy az 
útépítést 1935 vécéig feltétlenül be akarják fe-
jezni, ezért az előkészületek a leggyorsabb 
ütemben történnek meg. 

A polgánmesterhelyettes elmondotta a Délma-
gyarország munkatársának, hogy a kereske-
delmi miniszter képviselői előtt hivatkozott a 
város súlyos pénzügyi helyzetére, amely szinte 
kizárja a nagyoibbarányu tehervállalás! lehe-
tőséget. 

Náci rektor 
a bécsi enyeíem élén? 

(Budapesti tudósilónk telefon jelentése.) Bécs. 
bői jelentik: A szerdára kitűzött rektorválasz-
tást péntekre halasztották. A rektorválasztás 
eredményét Bécsben nagy izgalommal várják, 
mert valószinünek veszik, hogy dr. S p a n n 
Ottmár jogtudóst választják meg, aki közis-
mert nemzeti szocialista érzelmeiről. 

flz evangélikus egyház 
iskolaépitési segélve 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi evangélikus egyházközség öt évvel ezelőtt, 
1929-ben uj népáskoiát épített az Osztrovszky-
uccában, armak a mégi evangélikus iskolának a 
helyén, amely közel ötven évvel ezelőtt. 1885-
ben épült, de időközben annyira megrongálódott, 
hogy már-már hasznavehetetlenné vált. Az uj, 
•modern iskolaépület 63.000 pengőbe került, mi-
vel pedig a szegedi evangélikus egyház megle-
hetősen szegény, az iskolaépítés költséigeinek 
egynészét az egyházi adó 100 -százalékos fel-
emelésével biztosították, a mástik részét pedi'-c 
a várostófl kérték segély elmén. A közgyűlés an-
nakidején meg is szavazott az evangélikus egy-
ház számára húszezer pengő Iskolaépitési se-
gélyt azzal, hogy azt az összeget öt év alatt 
évi négyezer pengős részletekben utalja ki. Az 
evangélikus egyház az idén vette fel az utolsó 
négyezer pengős részletet a várostól. 

Az egyházközség elnöksége most ujabb bead-
ványt intézett a város hatóságához. Beadvá-
nyában részletesen közili az iskolaépitésre fel-
használt ö®7,egek elszámolását, amellyből kitű-
nik, hogy a közgyűlés által megszavazott városi 
segélyre az egyház annakidején húszezer pen-
gő bankkölcsönt vett I és ezt a kölcsönt tör-
lesztette az évi négyezer pengős segélyrészte-
tekkel. Az elmúlt öt év alatt azonban az eredeti 
tőketartozásból mindössze négyezer pengő tör-
lesztődött le. a többit a kamatok emésztették fel 
és így az egyháznak még mindig fennáll tizen-
hatezer pengő tartozása. Erre a tartozásra az 
evangélikusok már nem tudnak fedezetet terem-
teni, mert az egyházi adók további felemelésére 
gondolni sem lehet, hiszen az egyház tagjai a 
jelenlegi adókat is csak a legnagyobb erőfeszí-
téseik árán fizethetik meg. Az egyház vezető-
sége beadványában azt kéri a várostól, hogy 
1935-től kezdve további három évre folyósítsa 
a négyezer pengős iskolaépitési segélyt. 

Az evangélikus egyház beadványa a juniusi 
közgyűlés élé kerüli, dr. Pálfy József oolgár-
mester előzetesein fetárgyaltatja a pénzügyi bi-
zottsággal. Valószinünek látszik, hogy a Pénz-
ügyi bizottság teljesíthetőnek minősíti a kérel-
met és ha ahhoz a közgyűlés ís hozzájárni, ak-
kor a négyezer pengős segélyt a jövő évi költ-
ségvetésiben előirányozzák. 

Magyar vivesikerek 
Varsóban 

Varsó, junius '20. Az európabajnoki vivőver-
senyek során Magvarország a női tőrcsapatban 
10:3 arányban győzött Olaszország ellen és 9:3 
arányban Németország ellen. A magyar—len-
gyel mérkőzésben a magyarok győztek 9:0 
arányban. Még hátra van a magyar—angol 
mérkőzés, ha Magyarország ezt is megnyeri, a 
magvar lányok veretlenül lesznek Európa ha j . 
nokok. 

A férfi tőrcsapat mérkőzései során Krancía-
ország Magyarország ellen 9:0 arányban győ-
zött. A magyar—román meccsel Magyarország 
9:1 arányban nyerte. 

Az éjszakai órákban jelentik: A nrtl tőrcsa-
pat mérkőzésének utolsó találkozójában Ma. 
gvarország 9:5 arányban győzött Anglia ellen 
és győzelmével veretlenül nyerle meg a női 
tőrcsnoatvivás Európaba jnok*i'*»óf. 

A férfi tőrcsapat mérkőzés' 1 "fn 'exö mér-
kőzésében Németország 9:4 ír "vl-m győzött 
Magyarország ellen. Franciaország 9:5 aránv-
ban győzött Magyarország ellen. 

A végső sorrend a következő: EurAoahaj-
nak Olaszország, 2. Franciaország. 3. Németor-
szág, 4 Magyarország. 


