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A velszi herceg 
hétffin délután elutazott 

Budapestiül 
.szeptember 16- A velszi heree* 

hétfőn délután elutazott Budapestről- Vasárnap 
a kormányzó társaságában végignézte a lóver-
senyt. majd a Jámoshegyen sétált- Később 
resztvett az angol követségen tiszteletére ren-
dezett tea délutánon-

Hétfőn délelőtt a herceg kísérete külön repü-
lőgépen a Hortobágyra rándult- A herceg dél-
előtt 10 órakor magányosan jelent meg a Duna-
palota halljában-

A herceg délelőtt a Gellért-szálló gyóigyvi-
zében fürdött- Fél 1 órakor magához kérette a 
Dunapalota igazgatóját és elbúcsúzott tőle- Ki-
jelentette. hogy mindennel nagyon meg volt 
elégedve), pompásan érezte magát- Megígérte, 
hogy még ebben az évben visszatér Budapest-
re- Kezet fogott Fehér Tiborral, aki gépkocsiját 
Budapesten vezette- A búcsúzásnál jelen volt 
az angol követ is- Az uccán sokezer főnyi tö-
meg gyűlt össze, amely viharosan éljenezte a 
herceget, aki két hölgy kíséretében gépkocsijá-
ba iilt és elrobogott Bécs felé-

A kíséret az esti óráikban tért vissza a H o r 
t o b á m ó l Budapestre és éjszaka gyorsvonaton 
utazott a herceg után 3écsbe-

A kormányzó 
hadparancsa 

Budapest• szeptember 16- Horthy Miklós 
kanmáifyzó a hadgyakorlatok befeezése után a 
kővetkező hadparancsot adta k i : 

-Hadparancs-
A lefolyt napokban alkalmam volt haderőnk 

részeit harcszerüen végrehajtott összefüggő 
gyakorlatokon láthatni A látottak alapján meg-
állapíthatom. hogy változatlanul él ma ls a 
csapatokban az a szellem, amely a magyar 
harcost mindenkor a katona mintaképévé teszi 
és hogy a haderő a kiképzés és vezetés terén 
a korszerű harcszabta helyes követelmények-
nek is teljesen megfelel- Amikor ezt örömmel 
megállaipkom. hálásan emlékezem vissza mind-
azokra a kiváló férfiakra, akik mint a hon-
védség vezetői- a fegyveres véderő fejlesztésén 
a múltban lankadatlan munkával fáradoztak és 
ezzel a haderő mai magas értékét megalapoz-
ták- De köszönetet mondok a fegyveres erő 
jelenlegi vezetőinek és a gyakorlatokon részt-
vett mmden rangú tagjainak — tisztnek ós 
legénységnek egyaránt — azért az odaadás-
ért és a fáradalmak ellenére el nem lanyhuló 
lelkesedésért, amelyről e gyakorlatok alatt ta-
núságot tettek- Bízom benne, hogy ha a had-
sereg az eddig járt uton halad tovább és a 
haderő tagjai a hazafiu legszentebb kötelessé-
gét a jövőben is ugy teljesitik mint eddig, a 
nemzet véderejében csalódni sohasem fog" 

Kelt Gödöllőn, 1935 szeptember hó 14-én-

Horthy s- k-
Gömbös s- k 

II szociáldemokrata párt 
kongresszusa 

Budapest- szeptember 16- A magyarországi 
szociáldemokrata párt vasárnap és hétfőn tar-
totta kongresszusát- Peyer Károly elnöki meg-
nyitójában ezeket mondotta: 

— Végzetes volna az ország jövője szem-
pontjából. ha a hatalmat gyakorlok megszédül-
t n e k a nyilvánwdóan csak átmeneti jellegű 
európai diktatúrák láttán és megsemmisítenék 
a még meglévő mintmálks közszabadságokat te 
Nincs akadálya annak, hogy együttes munká-
val az ország újjászületésének alapján tevő 
tisztességes titkos választójog törvénybeikta-
tása érdekében együttmüködjiink más pártok-
kal 

A megnyitó utárt a külföldi küldötteik beszél-
tek. majd BucMnger Manó a fisiuamus elleni 
küzdelem programjáról beszélt- A vita sortm dr-
Bárd Imre kifogásolta, hogy a Jelentés nem em-
lékezett meg a parlamenti választásról-

Hétfőin délelőtt folytatták a vitát. Propper 
Sándor kijelentette, hogy a pártot a választá-
sdk során nem érte vereség, mert a választás 
nem becsületes mérkőzés, hanem hajtóvadászat 

Vasárnap délután e'u'aztak Szegedről 
a francia képviselők 

(A Délmagyarország mnnkatársdtto ) A fran-
cia képviselőik, akik szombaton este Szegedre 
érkeztek, vasárnap reggel a belvárosi temetőbe 
mentek ki. ahoi a hősi halottak emlékmüvét ko-
szorúzták meg- Innen autókon Röszkére utaz-
tak ós megtekintették a megdöbbentő trianoni 
határt- Dr- Tóth Béla helyettes polgármester, 
dr- Kogulowitz Károly, dr- Zolnay Béla egyete-
mi tanárak a törvényhatósági bizottság ré-
széről dr- Kertész Béla és dr- Grüner István ka-
lauzolták a trianoni határszélen a francia ven-
dégeket. akik egy darabon* végigautőztak a 
határvonal mentén és állandó érdeklődéssel 
hallgatták a felvilágosításokat Mindenről pon-
tosan tájékoztatták őket. de a francia képvise-
lők gondos ismeretekkel felszerelve éirkeztek 
Szegedre; látszott- hogy alaposan előkészültek 
utazásukra és részletesen foglalkoztak a kérdé-
sekkel- A helyzetet jól ismerték, igen figyelem-
reméltó volt kirándulásuknak az a része, ami-
kor a határvonal mentén megállítottak egy-egy 
tanyai magyart. akiktől személyesen kívánták 
hallani helyzetüket- a lehetetlen határ adottsá-
gait és megáöbbentő eseményeit Részletesen 
kikérdezték ezeket a röszkeá és nagyszéksósi 
embereket — sok anyagot gyűjtöttek össze", 
amelyek bizonyára értékes bizonyítékul fog 
majd szolgálni munkájukban-

Késöbb délelőtt az alsóvárosi templom mu-
zeurnát nézték meg a francia képviselők, maid 
a kultúrpalotában tettek látogatást, ahol a 
képtárat és a gazdag néprajzi anyagot tekin-
tették meg- A muzeumban Szőke Mihály könyv- J 
táros kalauzolta a társaságot és francianyelvü 

előadásban ismertette a kuTftrrpafola kfncsdfl! 
és szépségeit- A francia képviselők részletesen 
érdeklődtek a muzeum anyaga iránt, különösért 
a néprajzi rész tetszett nekik- Igen érdekes 
volt az a kirándulás is» amikor a képviselők 
Tápét szemlélték meg-

Délben a város a Tisza-szálló éttermében lát* 
ta vendégül a francia képviselőket és kíséretü-
ket- Az alső felköszöntőt dr- Tóth Béla polgár 
mesterhelyettes mondotta és miután szívélyes 
szavakban üdvözölte a vendégeket, rámutatott 
arra a nagy fájdalomra, amely a trianoni bé-
keszerződés folytán érte a magyar nemzetet-

A polgármestórhelyettes hosszantartó tapssal 
fogadott beszéde után Paul Creyssel francia 
képviselő állott fel szólásra és kifejtette, hogy 
feltétlen jelentős hely jut Magyarországnak a 
kooperációban- Magyarország nagyságára ürí-
tette poharát a beszéd végén a többi francia 
képviselők is lelkesen éltették Magyarors^'xrot 
Dr- Kertész Béla a vendéghölgyeket köszöntöt-' 
te szellemes francianyelvü beszédben- A dél-
utáni órákban a francia képviselők megl i^r^t-
ták a fogadalmi templom orgonahangversenyét 
látogatást tettek az egyetemi klinikákon és egy 
alsóvárosi paprikamalmot te megnéztek-

A délutáni gyorsvonattal utaztak el Szegedről 
a francia képvi síelők, akiket az állomáson ielkes 
beszéddel dr- Tóth Béla polgármesterhelyettes 
búcsúztatott a város nevében- A vendégek va-
lamennyien kifejezést adtak annak, hogy a 
szegedi kirándulással nagyon meg voltak elé-1 

gedve- rendkívül sok értékes adattal bővült is-
meretük a helyszíni látogatás sor:»n-

\ Tisza-szálló hangversenyérmében 
L hó 21-én szombaton délután 5 órakor 

divatbemutatót 
fartők a vezető cégek őszi és léil modelluldonsöaalból Belépés kizáró-
lag névre szóló meghívóval történik, p R p i p h F r 7 C i 
am\i az nzlefhen Igénnelnl szíveskedtek w C • u H »• • * * i 

1058 iskola és 3121 tanerő 
a szegedi tankerületi főigazgatóság 

hatáskörében 
Megkezdte működését az u) főigazgatóság 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szep-
tember elsejétől az átszervezett tankerületi fő-
igazgatóság működik Szegeden. A főigazgató-
ságot egyelőre a régi helyéi : a reálgimnázium-
ban helyezték el, pár hét múlva, ha az á l lami 
felsőkereskedelmi iskolában elkészülnek az át-
alakítási munkálatokkal, a tiszaparti iskola 
épületébe költözik át a főigazgatóság, amely-
nek dr. K i s p a r t i János a vezetője. A munka 
azonban már megkezdődött Szeged u j intézmé-
nyénél, amely most állította össze a hatáskőre 
alá tartozó testületek jegyzékét 

A szegedi tankerületi főigazgatóság alá ke-
rül mindenfajta iskola: népiskola, középisko-
la, szakiskola. A legfőbb felügyeletet ezentúl 
is a kultuszminisztérium látja el, de a tanítás 
ellenőrzését és főkép az ügymenet rendezését 
és igazgatását a tankerületek vezetői végzik 
sokkal nagyobb hatáskörrel, mint a régebbi 
főigazgatóságok. 

A szegedi tankerületi főigazgatóság hatáskö-
re alá a következő tanintézetek kerültek: 

147 óvoda 172 tanerővel 

604 elemi iskola 1879 tanerővel 

2 felső mezógazd. isk. 16 tanerővel 
14 önálló gazd. népisk. 45 tanerővel 
91 gazd. továbbképző 197 tanerővel 
40 iparostanonc Ide. 129 tanerővel 

4 keresk. tanonciskola 26 tanerővel 
5 gyógypedagógia 32 tanerővel 

36 polgári iskola 266 tanerővel 

8 tanítóképző 41 tanerővel 
4 kereskedelmi iskola 36 tanerővel 
2 keresk. szaktanf. 16 tanerővel 

16 gimnázium 265 tanerővel 

összesen tehát Csongrád vármegye és a 
szomszédos megyék területéről 1058 iskola 8121 
tanerővel tartozik a szegedi tankerületi főigaz-
gatóság hatásköre alá. Ezek a számok kidom-
borítják. hogy milyen fontos működést fejt k i 
az átszervezett tankerületi főigazgatóság. Tud-
valevőleg 8 tankerületre osztották az orszá-
got, a budapestin kivül a szegedi főigazgatóság 
területe a legnagyobb. 

Legutóbb a kultuszminisztériumban értekez-
let volt a nyolc tankerületi főigazgatóság be-
vonásával. A főigazgatói értekezlet — amelyen 
Szegedről résztvett dr. K i s p a r t i János fő-
igazgató — az oktatásügyi és a felügyelet n j 
rendjének alapvető problémáiról tárgyalt, to-
vábbá letárgyalták azokat az intézkedéseket is, 
amelyek az a j tanrendszerre való áttérést cé-
lozzák. 

Feloszlatták a mönsteri 
katolikus munkásesvsslilefeket 

Münster• szeptember lő- Mint az államrend-
őrség közli, a münsteri kerületiben államellenes 
tevékenység miatt azonnali hatállyal feloszlat" 
tdk a katolikus munkaegyesiUeteket- A munka* 
egyesületek vaarvonát elkobozzák 


