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ta azoknak meghiúsulását. 

Mialatt a tárgyalások folytak, nagy néptö-

meg gyúlt össze a miniszterelnökség körül. 

Az Ewening Standard szerint a legfőbb kér-

dés, amelyben a kormánynak határozatot kell 

hoznia, az Olaszország ellen esetleges megtorló 

intézkedések kérdése. A lap szerint ebben a 

kérdésben a nézetek megoszlanak a kormány 

kebelén belül. 

Szeptember 15 ? 
Páris, augusztus 21. Az Oeuvre párisi jelen-

tése szerint olasz illetékes körök többé-kevésbé 

biztosra veszik, hogy a keletafrikai hadmüve-

letek szeptember 15-én megkezdődnek és az 

oíasz fegyverek mind j á r t a kezdetben nagy si • 

(A Délmagyarország munkai ár sótól.) Az egye-
temi építkezésekből kifolyólag a város 260.000 
pengővel tartozott a kultuszminisztériumnak. Egy 
esztendővel ezelőtt az állam megsürgette a tar-
tozás megfizetését, akkor a város a belügymi-
nisztertől kért államsegélyt, hogy az építkezések-
ből eredő tartozását törleszthesse. A belügymi-
niszter 150.000 pengőt folyósított és ezt a város 
befizette a kultuszminisztériumba. 

Mindeddig a város abban a hiszemben volt, 
hogy tavaly a 150.000 pengőt segélyként folyósí-
totta a belügyminiszter. Most azután nagy meg-
lepetést keltett a belügyminiszternek az a leirata, 
amelyben felhívja a várost, hogy a múltévben fo-
lyósitott 150.000 pengő kölcsönt fizesse vissza. 
Erre egyáltalán nem számított a város, hiszen 
tavaly a minisztériumi tárgyalásokon ís foly-
ton államsegélyről volt szó és ezen a címen fo-
lyósították a város részére a 150.000 pengőt. A 
polgármester azonnal felirt a belügyminiszterhez 
és kérte, hogy segélyként számolja el a tavaly 
kiutalt másfélszázezer pengőt, mert a város nincs 
abban a helyzetben, hogy ezt az összeget meg-
fizesse. 

A dolog ugylátszik, sürgős a minisztériumnak, 
mert már meg is érkezett a belügyminiszter vá-
lasza, hogy államsegélyként nem lehet elszámolni 
a 150D00 pengőt, de beleegyezik abba, hogy 2 
éren át - 1936-ban és 1937-ben - két egyenlő 
részletben fizesse vissza a város az összeget. 

Most készül a város 1936. évi költségelőirány-
zata, a számvevőség megállapítása szerint 
nem lehet a költségvetést ilyen nagy összeggel 
megterhelni- A polgármester most újból kérni 
fo&a a belügyminisztert, hogy segélyként szá-
MoJja el a 150.000 pengőt. Megjegyzi feliratában 

kereket fognak elérni. Abesszínia teljes meg 

hódítása — fenti körök számítása szer it — 

hat hónapot vesz igénybe. Addis-Abeba elfog 

lalására már az ellenségeskedés megkezdésétől 

számított három hónapon belül kerül sor. 

Az esti eláll. . . 
Páris, augusztus 21. Addis-abcbai jelenté-

sek szerint Abessziniában az esős évszak végé-

hez közeledik. Erifrea határában at esőzések 

úgyszólván megszűntek. 

A négus váratlan olasz támadással számolva, 

készenlétben áll arra, hogy a népet fegyverbe 

szólítsa, de ezidőszerint minden elhamarkodott 

lépéstől tartózkodik és a mozgósítást egyelőre 

bizonyos korlátok közé szorítja. 

a polgármester, hogyha erre nem volna mód, 
akkor egyezzen bele « belügymtíniszJter, hogy 
1937-től kezdve, 10 esztendőn ál,' évi 15.000 
pengős részletekben törleszthesse a város a se-
gélyként folyósított és később kölcsönre változ-
tátott összeget. 

A város most még 110.000 pengővel tartozik * 
kultuszminisztériumnak az egyetemi építkezések-
ből kifolyólag. Ennek a tartozásnlak a megfi-
zetését is sürgeti az állam, erről azonban egye-
lőre hallani sean akar a város hatósága. Az 
egyetemi építkezéseket ugyanis nem fejezték he 
Szegeden, a központi egyetem és a bonctani in-
tézet felépítése még hátra van és ha ezeket a 
vállalt építkezéseket teljesiti az állani, akkor 
hajlandó a város a 110.000 pengős hozzájárulást 
megfizetni. 

B miskolci Attila 
nem vehet részt 

a Nemzeti Ligában 
Budapest, augusztus 21. Az MLSz országos 

eln'.ki ülésén szerda este megsemmisítette a 

PLASz fellebbviteli bizottságának határozatát 

és helytadott a Nemzeti fellebbezésének meg-

erősítvén az alszövetségi egyesbiró határozatát, 

amely szerint az Attila—Nemzeti mérkőzést a 

Nemzetinek ir ja javára. Az MLSz országos el-

nökségének határozata azt jelenti, hogy a Nem-

zeti L igában a Nemzeti csapata játszik. 

Éles Nep-vá!asz 
Eckhardt beszédére 

Budapest, augusztus 21. A politikai élet egyik 
eseménye Eckhardt Tibor beszéde volt, amelyet a 
párt nagyválasztmányának hétfői ülésén mondott 
el. Eckhardt olyan éles támadást Intézett Gömbös 
jxdíljkája ellen, amely a politikai közvélemény-
ben feltűnést keltett. 

Gömbös miniszterelnök nem tartózkodott Buda-
pesten, egy a miniszterelnökhöz közelálló politikus 
többek között a következőkben válaszolt Edchardt-
nak: , 

— Ami a gazdaságpolitikai fejtegetéseket illeti, 
ezek az Eckhardt által már unos-untalan elismé-
telt szólamok a gyakorlatban megvalósítatlan, ki-
vihetetlen ideák, nmelyek keresztülvitelére egyet-
len államférfiú sem vállalkozhatnék. Azoli a ré-
szei pedig, amelyek a realitás keretén belül mo-
zognak, a kormány munkaprogramjában nemcsak 
benne foglaltatnak, de máris a megvalósulás ut-
ján vannak. 

.— Politikai támadásaival kapcsolatban én sem 
tudok más magatartást tanúsítani — folytatta a 
válaszoló politikus —, mint a miniszterelnök ur, 
aat nevezetesen, hogy érdemi polémiába nem bo-
csátkozom. A független kisgazdapárt a választá-
son csak a régi állományát tudta a Házba behozni 
és ezt is csak igen erőteljes kormánytámogatás 
utján• Ez az oka annak, hogy a kisgazdavezér 
„most már végérvényesen" — de ki tudja há-
nyadszor — hadat üzen Gömbös Gyulának. Az 
nem téveszt meg senkit, hogy Eckhardt e legutol-
só „végérvényes hadüzenetének" elvi indokolást 
próbál adni: a titkos választójogban és azokban 
az alkotmányjogi aggodalmakban, amelyek a hata-
lomról lecsúszott politikusok legujaihb keletű vesz-
szőparipái, mert hiszen Gömbös Gyula már jóval 
a választások elótt, a szegedi programbeszédben 
leszögezte választójogi koncepcióját és Eckhardt 
Tibor akkor — nem akarván kockáztatni a párt-
jára nézve olyannyira fontos választási fegyver-
barátságot — nem üzent hadat Gömbös Gyulának 
és csak a választási álmok összeomlása után ál-
lott elő választójogi és egyéb kifogásaival. 

— Ismétlem és aláhúzom: Eckhardt szentistráni 
kirohanásának egyetlen inditóoka van: „az elve-
szett paradicsom" feletti — elismerem — indokolt 
düh és felháborodás és a „préda" felé való kon-
zekvens törekvés csillapithatlan szenvedélye. Ewk 
a tényezők adják egyébként az indokát E d d w d t 
ideges és kiszámíthattam kapkodásainak, pálfordu-
lásainak, barátságkötéseinék, szakításainak, had-
üzeneteinek és békekötéseinek, amelyek csak legelső 
láftásra jelennek meg az inkonwfcvfflKia jegyében, 
mert lényegükben egyetlen konzekvensen és cél-
tudatosan keresztülvitt politikának, a moat. már 
nyfltan bevallott hatalomratörésnek különböző 
megjelenési formái és taktikai hadmordulatai. 

— Hogy ezeket a tiszteletreméltó célszerűség* 
szempontokat, főleg pedig Eckhardtnak 

tólag jobboldali politikusnak — a baloldal felé 
történt e legújabb felajánlkozását a falusi kisgaz-
dák és földművesek megértsék és elfogadják, ah-
hoz alighanem kevés lesz az a százezer példány, 
amelyben a független kisgazdapárt Eckhardt be-
szédét terjeszteni fogja. 

— Ami végül Eckhardt személyes tamadásaö 
illeti - folytatódik a miniszterelnökhöz közelálló 
politikus válasza —, ezek enyhén szólva, gyerme-
kesek és nevetségesek. Hogy Eckhardt Tibor a im-
nisaterelnök tudását és képességeit már tajvédőko-
rában is kisebbnek és kevesebbnek tartotta, mint 
a magáét, az lehet jellemző akkort szerénységére 
és tartózkodására, mert hiszen esztendőkön keresz-
tül Gömbös Gyuláit ismerte és vallotta politikát 
zérének. Ha most több, mint egy évtized után Eck-
hardt rájött arra, hogy Gömbös Gyula annaMdeién 
a fajvédőknél csak ugy „beleült az elnöki szikbe, 
amire neki nagvobb hivatottsága lett volna, *z 
talán lehet lélektani magyarázata annak, hogy 
Eckhardt Tibor most miért törekszik Gömbös Gyu-
la széke felé, de semmiesetre sem elegendő arra, 
hogy Eckhardt mai politikai magatartásának etn 
alapjául szolgáljon- Egyébként, hogy kinek van 
nagyobb és kinek kisebb államférfiúi paritása, az 
erről való vitatkozást a magyar közélet eddig a 
magyar közvéleményre, ragy az utókorra Mrt«. 

Hz idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 

ónko r . Időjóslat: Élénkebb északi szál, 
• egyes helyeken még eső, a hőmérséklet nyu-

gaton valószínűleg kissé emelkedik, kele-
ten alig változik. 

Lényeges változások lesznek 
a város uj költségvetésében, 

mert tovább csökkennek a bevételek 
,A gazdasági helyzet nem javult, a kereseti lehetőségek vissza-

esése tovább tart" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Alig né-
hány héttel ezelőtt érkezett meg annyi sürgetés 
és utánjárás után a város idei költségvetésének 
belügyminiszteri jóváhagyása, a városi számvevő-
ség, amely nem győzte kivárni a jóváhagyást, 
már korábban megkezdte az uj, az 1936. évre 
szóló költségvetés összeállításának előkészítését. 
Az egyes városi hivatalok és intézmények által 
bemutatott költségigénylésnek alapján a" számve-
vőség összeállította a költségvetést és azt szep-
tember elsejére bemutatja a polgármesternek. 
Scnltéty Sándor főszámvevő a befejezéshez köze-
ledő költségvetéséről a következőket mondotta: 

— Az idén nem készítünk olyan elrészletezctt 
költségvetést, mint eddig, a költségvetésnek úgy-
szólván csak a kereteit határozzuk meg. Igy kí-
vánunk módot és lehetőséget nyújtani a pénz-
ügyi bizottságnak a változtatások végrehajtására. 
A költségvetés végső összegezésével még nem ké-

szültünk el, ez a munka az, amely szeptember el-
sejéig eltart és igy ebben a pillanatban végered-
ményről még nem beszélhetek. De az eddigi ada-
tokból mát! megállapíthatom, hogy a jövő évi költ-
ségvetésben lényegesebb változások lesznek, kü-
lönösen a bevételek terén. Egyes bevételi tételek-
nél sajnos nagyarányú visszaesésekkel kellett 
számolnunk, kevesebb lesz a város borfogyasztá-
si, kereseti és forgalmi-adójővedehne. ezzel 
szemben a kiadások nem igen változhatnak, vi-
szont emelkedő bevétele a városnak nincs. A jö-
vedelem csökkenésének az a magyarázata, hogy 
a gazdasági helyzet nem javult, a kereseti lehető-
ségek tovább csökkentek, nem emelkedett az üz-
leti forgalom. A pénzügyi bizottság bizonyára 
módot fog találni arra, hogy ezt a jövedelem-
csökkenést n pótadó kulcsának emelése nélkül 
egyenlítse ki a jövő évi költségvetésben-

KÖLCSÖN, VAGY SEGÉLY 
Az egyetemi építkezések és 150 ezer pengő vándorutja 


