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flz ipari minisztérium 
javaslata a felsőház előtt 

Budapest, junius 5. A felsóház szerdai ülésén 
letárgyalta az iparügyi minisztérium feállitásáról 
szóló törvényjavaslatot. Napirend előtt Sa.sich 
József gróf megemlékezett azokról az érdemekről, 
amelyeket Kánya Kálmán külügyminiszter a mar-
seiBei ügy sikeres befejezésével szerzett és rámu-
tatott arra, hogy a külügyminiszter lehetővé tette 
ewnek a kérdésnek kiküszöbölése révén, hogy Ma-
gyarország és Jugoszlávia között jobb szomszédi 
viszony keletkezhessék. 

A vitában Hoefner Guidó előadó után Székács 
Antal, Chorin Ferenc, yarsányi Emil és Wittner 
János vettek részt. 

Bornemisza Géza kereskedelmi miniszter rámu-
tatott arra, hogy az uj minisztérium felállításá-
nál ai az elvi szempont vezette, hogy a két nagy 
foglalkozási ág)na|k, a mezőgazdaságnak és az 
iparnak külön kormányzati szerve legyen és a 
kereskedelmi minisztérium az értékesítés és közle-
kedés intézésével mindkét gazdasági ágat egyaránt 
és függetlenül szolgálja. Elvi szempontokon kívül 
gyakorlati szempontok is indokolttá teszik az nj 
minisztérium felállítását, mert az eddigi keres-
kedelmi minisztérium gondozása alá tartozó ügy-
kör ölte munkája részben megnevekedett, részben 
nj ügykörök keletkeztek, mint az autó- és repüln-
gépiközlekedés, az energia gazdálkodás és az ide-
genforgalom. Az nj minisztérium sokkal nagyobb 
gazdasági előnyt jelent a gazdasági élet számára, 
semhogy számba jöhessenek a felállításával kap-
csolatos költségek. Amikor az állam nagy vám-
delmet biztosit a magyar ipar számára, akkor a 
kormánynak kötelessége az árkérdést állandóan 
ellenőrizni. Az iparügyi minisztérium feladata lesz 
felülvizsgálni a vámvédelmet és a szükséghez ké-
pest változtatni az eddigi helyzeten. A kormány 
csak addig a mértékig kiván beavatkozni 
a gazdasági életbe, ameddig ezt a megreked' gaz-
dasági élet szükségessé teszi. 

A felsőház többsége ezután a javaslatot etfo-

Elrendelték az újrafelvé-
teli ffitárgvalást Szekula 

József ügyében 
Budapest, junius 5. Megírta a Délmagyaror-

szág, hogy S z e k u l e s z József, volt szegedi 
bankigazgató ismeretes ügyében újrafelvételi 
kérelmet terjesztett a budapesti törvényszék 
elé. A törvényszék Kovács-tanácsa szerdára 
tűzött ki az ügyben tárgyalást, hogy döntsön: 
a bizonyítékok elegendők-e az uj főtárgyalás-
ra. 

A szerdai tárgyaláson Szekulesz József nem 
jelent meg; dr. V á s á r h e l y i Ferenc képvi-
selte. Kovács elnök ismertette az ügyet, majd 
az uj tanuknak a vizsgálóbíró előtt tett vallo-
mását. A bejelentett tanuk megerősítették mind-
azt. amit az újrafelvételi kérelem felhoz. 

Az iratok ismertetése után dr. Vásárhelyi 
Ferenc védő terjesztette elő indítványát. 

— A Schadl-tanács ítélete — mondotta —, 
amely megállapította a külföldre szökött Z a l a 
Andor bűnösségét, jogerőre emelkedett, mert 
Zala maga utasította ügyvédjét, hogy a felleb-
bezést vonja vissza. A továbbiakban hangoz-
tatta, hogy a valutarablást minden kétséget ki-
záróan Zala követte el. Kérte, hogy az újrafel-
vételi kérelem anyaga alapján tűzzenek ki fó-
tárgvalást. 

Negyedórai tanácskozás után hirdette ki az 
elnök a törvényszék döntéséi. A törvényszék 
elrendelte S z e k u l e s z József ügyében az 
újrafelvételi főtárgyalás megtartását. 
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A színigazgató tudomásul vette 
a polgármester határozatát, 

az uj szezonban nem fog a Király Színházban vendégszerepelni 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pálfy pol-

gármester — mint ismeretes — a szinügyi bi-
zottság legutóbb hozott határozata értelmében 
kérdést intézett Sziklai Jenő színigazgatóhoz, hogy 
hajlandó-e az uj szezonban csak a szegedi szín-
házban játszani. A szinügyi bizottság ülésén ugyan-
is kifogásolták azt, hogy a színigazgató az elmúlt 
szezonban megosztotta társulatát a szeged! Városi 
Színház és a budlapesti Király Színház között. 
A szinügyi bizottság álláspontja szerint a szerző-
dés arra kötelezi a szegedi színigazgatót, hogy 
minden munkaerejét a szegedi színháznál érvénye-
sítse és kötelezi arra is, hogy a szegedi színházban 
komplett énekes- és drámiatársulatot tartson. A 
Király Színházban történt hosszabb ideig tartó 
vendégjátékok hatása itt-ott megnyilatkozott, a 

bizottság ezért a szerződés szigorú betartását tar-
totta szükségesnek és azt javasolta a polgármes-
ternek, hogy a színigazgatót kötelezze a szerző-
dés betartására. 

A polgármester elfogadta a bizottság javaslatát 
és határozatáról értesítette a színigazgatót, aki 
most Írásba foglalt nyilatkozatban közölte, hogy 
a polgármester határozatát tudomásul veszi. Tu-
domásul veszi, hogy a jövőben nem kap engedélyt 
arra, hogy a szezon alatt a szegedi társulat más 
városban is tartson előadásokat, hogy a sziniga»-
gató más társulat igazgatásában, illetve más vá-
rosban tartandó előadás rendezésében részt vegyen 
olyan időben, amikor a várossal kötött szerződése ér-
telmében a szegedi színházban köteles előadásokat 
tartani. 

A szegedi Idegenforgalom 
és a nemzetközi autóut építése 
Augusztus végéig csak kerülővel lehet Szegedre autózni, de 

a kerülőt jelentékenyen megrövidítik 

(A Délmagyarerszdg munkatársától.) A város 
idegenforgalmi hivatala, mint ismeretes, nemrégen 
felterjesztést intézett a kereskedelmi miniszté-
riumba, dr. Benke István miniszteri tanácsoshoz, 
az útépítési osztály vezetőjéhez és felhívta figyel-
mét arra, hogy augusztus első felében rendezik 
meg Szegeden a szabadtéri játékokat, amelyek 
nagy idegenforgalmat irányítanak Szeged felé. 

Szeged megközelítése azonban a trans-
kontinentális ut építése mia\tt igen 
körülményes, az autósok csak közel 
hatvan kilométeres kerülővel juthat-

nak el a városba. 

Mivel országos érdek, hogy minél több külföldi 
és belföldi érdeklődő megtekinthesse a szabadtéri 
előadásokat a szegedi Dóm-téren, az idegenfor-
galmi hivatal azit k*rte, hogy változtassák meg 
az ntépités technikai lebonyolításának program-
ját. építsék ugy a kérdéses útszakaszt, hogy an-
nak egyik oldala a szabadtéri játékok idejére el-
készüljön, ebben az esetben ugyanis 

kerülő nélkül juthatnak el az autós 
idegenek Szegedre. 

Benke miniszteri tanácsos az idegenforgalmi 
hivataí felterjesztésére most az alábbi levélben 
válaszolt: 

„Folyó évi május hó 22-én hozzám intézett leve-
lére van szerencsém közölni, hogy a Kecskemét — 
Szeged közötti állam-utszakasz átépítését, tekin-
tettel arra, hogy e szakaszon éppen az autófor-
galom igényiéin elk messzemenő figyelembevétele 
céljából nagy földmunkák mellett betonbvrkolat 
készül, félszélcsségben az átmenő forgalom fenn-
tartása mellett nem lehet végrehajtani. A Szeged 
felé irányuló átmenőforgalom, bár tényleg tetemes 
kerülővel, nem járhatatlan utakon bonyolódik le. 
amennyiben a terelő ut gyanánt szolgáló útvonal 
végig kifogástalan állapotban lévő állami, illetve 
kis részben törvényhatósági útszakaszokból áll. A 
kerülő hosszának mielőbbi csökkentése végett 
egyébként gondoskodtunk arról, hogy 

junius első napjaiban a Kecskemét— 
Tiszaug közötti útszakasz áthengerlé-
se után a forgalom már a Budapest-

Kecskemét —Alpár— Kiskunfélegyháza 
vonalon bonyolittassck le, ami lénye-
gesen kisebb kerülőt jelent és ugyan-
csak intézkedtünk a Kiskunfélegyháza 

utáni mintegy három kilométer hosz-
szu, ki nem elégitő állapotban lévő 

útszakasz helyreállításáról is. 

A Kecskemét—Kiskunfélegyháza közötti IWcmút-
szakasz munkálatéi éppen a munkálatok nagy-
szabású voltára való tekintettel, bár teljes erő-
vel folynak, de csak augusztus középJn fogaik 
befejezést nyerni s így a legsürgősebb szakasz elő-
reláthatólag augusztus végén a forgalomnak már 
átadható lesz, aminek megtörténtével csupán a 
Kiskunfélegyháza, kiskunmajsa—szegedi útrész 
fog minimális kerülőt jelenteni. Kérem a város 
Idegenforgalmi Hivatalát, hogy az átépitéshrr el-
sősorban az autóforgalom szempontjából fűződő 
nagy igények messzemenő kielégithetése érdeké-
ben a fentieket megnyugtatás céljából az érdekel-
tekkel közölni szíveskedjék." 

Amint Benke miniszteri tanácsos leveléből kitű-
nik, az idegenforgalmi hivatal jogos akciója si-
kertelen maradt. Az épités alatt álló útszakasz a 
legjobb ese*ven csak augusztus közepén készül el. 

Egyiptom feldmivelési 
minisztere Szegede' 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tegn ip 
délelőtt Szabadka felől egy idegen rendszámú 
személyautó érkezett Szegedre. Három utasa vnli 
az autónak, mindhárman igyekeztek megőrizni 
legteljesebb inkognitót. C'.sak nagyon kevsen tud 
ták meg, hogy az idegen autó egyik utasa Ali 
Sernj Omán bej, Egyiptom földmüvelésügyi mi-
nisztere. aki a magyar mezőgazdasági viszonyo-
kat jött tanulmányozni. Vele volt a felesége és a 
titkára. Szegeden pedig a székesfővárosi idegen-
forgalmi hivatal kiküldötte, csatlakozott hozzájuk. 
Egyiptom földművelésügyi minisztere Szegeden 
néhány paprikamalmot nézett meg, majd az. e ;\ik 
környéki gazdaságban lett látogatást. Néhány órá-
val később a vendégek tovább mentek Kecske-
métre, onnan Budapestre autóval. Egyiptom föld 
müvelésügy! miniszterét Szegeden hiwitalusur 
senki sem fogadta, mert mindvégig akarta 

őrizni inkognitóját és mint magánember utazik 
M a gyarors záeon. 


