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14 nqpra megvonták 
a „ 8 Orai Újság" kol-

portázsjogát 
Budapest, julius 9. A belügyminiszter ren-

deletére a „8 órai Újság" uccai terjesztési en-
gedélyét 14 napra megvonták. A végzés indo-
kolása ezerint a terjesztési jogot azért vonták 
meg a „8 órai Ujság"-tól, mert julius 5-i szá-
mában „Sötét hatalmak" eimmel cikket irt és 
abban azt állitotta, hogy Magvarországon a 
köztisztviselőknek a sorsa, előléptetése, áthe-
lyezése, nyugdíjazása, — egy jogszigorló dik-
tatórikus kénye-kedvétől függ. „Ez a valótlan 
állitás — mondja tovább a végzés — alkal-
ma« arra, hogy a tisztviselői karban nemcsak 
nyugtalanságot, megütközést és elégedetlensé-
get váltson ki, hanem azt a hitet is, hogv 
sorsát nem arravalóság és érdemek alapján, 
hanem illetéktelen egyének önkénye intézi." 

A „8 órai Ujság"-nak tehát 14 napra el 
kell tűnnie az uccáról. 

A magyar sajtó egyöntetű felfogása az, hogv 
a sajtószabadság eszménye nem engedi meg, 
hogy lap fölött közigazgatási uton bíráskod-
hassanak. Mert akármilyen jóhiszemű is a köz-
igazgatási uton való bíráskodás, mégis hiány-
zik belőle a kontradiktatórikus eljárás, vád és 
védelem mérkőzése, a védekezés lehetősége. 
Minden adminisztratív bíráskodás Ítélettel 
kezdődik. Sai'óűgyekben csak a pártatlan bí-
róságnak lenne szabad eljárnia, nem pedig a 
politikai hatalomnak. És mentől inkább poli-
tikai cikkről van szó. annál inkább csak a pár-
tatlan birósásnak. Végzés helyett birói Ítéletet 
kér a magyar 6ajtó. 

A Magyar Ujságirók Egyesülete 
elnöki tanácsa és választmánya csütörtökön 
délután ülést tartott, amely egyhangúlag a kö-
vetkező határozatot hozta: 

„ A Magyar Újságírók Egyesületének elnöki ta-
nácsa és választmánya megdöbbenéssel értesült 
arról, hogy a 8 ó r a i Ú j s á g uccai terjesztését betil-
tották. Anélkül, hogy a betiltás törvényes alapjá-
val vitába szállnánk, a szóban forgó cikk tartal-
mával érdemben nem foglalkoznánk, megállapít-
juk, hogy a sajtóval szemben a független magyar 
bíróságon kívül va ló ilyen közigazgatási büntető 
intézkedés a sajtószabadság súlyos sérelme." A 
Magyar Újságíró Egyesület elnöksége és választ-
mánya távirati lag kéri a belügyminisztertől ennek 
megváltoztatását. 

Foglalkozott a Magyar Újságírók Egyesüle-
tének elnöki tanácsa és választmánya azokkal a 
sérelmekkel is, amelyek az újságírókat hivatásuk 
gyakorlása közben érték az egyes vidéki hatósá-
gok részéről. Ezek miatt a sérelmek miatt is táv-
iratban fog tiltakozni a belügyminiszternél. 

Az amerikai lifthullám 
Newyork. julius 9. A hőhullám elborította 

az Egyesült Államok területének kétharmad-
részét. Newyork államban 42 fok Celsiust mu-
tat árnyékban a hőmérő. A középnyugati álla-
mok lakosságának szenvedései leirhatatlanok. 
Itt a halálos áldozatok száma meghaladja a 
1-íO-ef. Amit az izzó napsugarak meghagytak, 
azt elpusztították a sáskák miirárdjai. 

Hajúkat slilyesztett 
a viSiar 

Madrid, julius 9. St. Ander magasságában 11 
halászgőzös heves viharba került. Három hajó sze-
mélyzetével együtt elsiilvedt. Az egyik' hajó sze-
mélyzete 11 főből állott és csak a kapitányt sike-
rült megmenteni. Attól tartanak, hogy a másik 
két hajó személyzete i s elpusztult. 

A San-Francisco nevü gőzhajó szintén a hullá-
mok játékszere lett és az ár négy embert lesodort 
a hajó fedélzetéről, akiket nem sikerült megmen-
teni. 

II bolgár király 
Rómába utazott 

Szófia, julius 9. B o r i s királv kis kísérettel 
csütörtökön a Simplon-expresszel Olaszország-
ba utazott, ahol rövid ideig az olasz király 
vendége lesz. A királv rangrejtve utazik. 

a sokféle árnyalatú színes arckrém. Próbacsomag 24 fillérért, normáltubus 1.80 P-ért fcapüatő a 
MANTSHEIM-drogériában, Kárász-ucca 2. és a SZÜCS-drogériában Széchenyi-tér 8. 

Antal István igazságügyi államtitkár 
Szegeden 

Meglátogatta a szeged! igazságügyi intézményeket 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
Antal István igazságügyi államtitkár, dr. 
Ghyczy Dénes miniszteri osztályfőnök, Alg/ya 
törvényszéki biró és Pató miniszteri titkár 
társaságában csütörtökön délelőtt Szegedre 
érkezett, hogy meglátogassa a szegedi igaz-
ságügyi intézményeket. Az államtitkárt és a 
kíséretében érkező igazságügyminiszteri tiszt-
viselőket a pályaudvaron az igazságügyi intéz-
mények vezetői, valamint dr. vitéz Imecs 
György főispán és dr. Tóth Béla polgármester-
helyettes fogadták. A szegedi ut főcélja a Csil-
lagbörtön meglátogatása volt. A pályaudvar-
ról egyenesen a börtönhöz hajtottak, ahol fe-
lülvizsgálták az adminisztrációt, megtekin-

tették a cellákat., a foglalkoztatómühelyeket, a 

börtön egész szervezetét, 
Antal államtitkár ezután a szegedi bírósá-

gok vezetőinél tett látogatást. Meglátogatta 
dr. LánfjrMiticzky Ernő táblaelnököt, dr. Pa-
raszkay Gyula törvényszéki elnököt, Lukács 
Ignác járásbirósági elnököt, valamint dr. Zom-
bory .Tenő főügyészt. 

Délben Imecs főispán vendégei voltak ebé-
den. Antal István államtitkár délután négv 
órakor résztvett Burghard\t, Lajosné temetésén. 
Az elhunyt nagynénje volt az igazságügymi-
niszteri államtitkárnak, aki a délutáni gyors-
sal utazott vissza Budapestre. Dr. Ghvczv 
Dénes miniszteri osztályfőnök pénteken utazik 
vissza Budapestre, Szegeden még néhány hi-
vatalos elintéznivalója van. 

M püei fő termes 
nem hoz változást a varos |övö évi 

Költségvetésében 
Minden népjóléti kiadást az inségalap terhére állitanak be 

a készülő uj költségvetésben 

(A Dél magyar ország munkatársától.) A vá-
rosi számvevőség hetekkel ezelőtt kezdte már 
meg a jövő évi költségvetés összeállítását. Az 
előkészítő munkálatok során az első lépés a 
szakhivatalok költségvetéseinek beszerzése 
volt. A szakhivatalok a számvevőség felhívá-
sára bemutatták saját szükségleteik jegyzékét. 
Ezeket a- jegyzékeket azután felülvizsgálta a 
számvevőség, a beállított tételek közül azo-
kat, amelyeket feleslegesnek ítélt, törölte, a 
többit beillesztette a költségvetéstervezetbe. 

A költségvetési tervezet nagyjából elké-
szült. csak a végleges összegezés maradt hátra, 
de egy-két héten belül ezzel a munkával is 
végeznek és Scultéty Sándor főszámvevő az-
után — valószinüleg már julius huszadika kö-
rül — benyújtja a számvevői tervezetet a pol-
gármesternek. így semmi akadálya sem lesz 
annak, hogy a pénzügyi bizottság augusztus 
végefelé, vagy szeptember elején letárgyalja a 
költségvetést, amelv azután a szeptemberi köz-
gyüJés elé keriü. 

Értesülésünk szerint a város jövő évi költ-
ségvetése és az idei költségvetés között 

lényeges eltérés nem, lesz. 

A számvevőség most Í6, mint, a múlt évben, 
gondoskodott a tervezet rugalmasságáról. hogy 
a pénzügyi bizottság a költségvetési egvensuly 
megbolygatása nőikül is nagyobb változtatá-
sokat vezethessen keresztül a tervezeten. A 
számvevőség minden sürgősnek itélt szükség-
letet felvett a tervezetbe és kijelölte a. fedeze-
tet. is rá az idei keretek között. Fontosabb 
változás lesz az, hogv a számvevőség minden 
olvan kiadási tételt, amelvnek valamilyen nép-
jóléti vonatkozása, van. az inségalap terhére 
számol el készülő tervezetében. Ennek a mód-
szernek az a célja, hogy minden népjóléti ki-

adás egy csoportba kerüljön és igv biztosítva, 
legyen az elszámolás könnyű áttekinthetése. 

Scultéty Sándor főszámvevőnél érdeklőd-
tünk aziránt, hogy 

az idei jó termés hatása 

megérződik-e majd a jövő évi költségvetésen. 
A főszámvevő érdeklődésünkre a következőket 
mondotta: 

— A jó termésnek a jövő évi költségvetés 
összeállítására semmiféle hatása nem lehet, ez 
a hatás az idei költségvetési év zárszámadá-
sában nyilatkozik majd mee. A jó termés kö-
vetkeztében ugvanis a gazdák fizetőképességi 
fokozódik, csökkenthetik földbérhátraUkaikat. 
ez pedig az idei bevételek emelkedését idézi 
elő. A jó termés fokozni fogja a gazdák vá-
sári ¿képességét., aminek pedig az lesz a követ-
kezménye. hogv emelkedik a forgalmi és k.ertr 
seti adó bevétel is. ami szintén az idei heve-
teleket emeli. Ezeket a remélhető emelkedése-
ket a jövő évi költségvetés tervezetének össze-
állítása. során azért nem vehetjük figyelembe, 
mert hiszen egyelőre senki sem tudhatja, hogy 
miiven arányú emelkedésre lehet, számítani, 
de azért sem, mert a tervezetben nem feszít-
hetünk ki teljesenl minden Húrt', erükséges, 
hogy a költségvetés bizonvos fokú rugalmas-
sá srgal rendelkezzék. Fa a bevétel több lesz az 
előirottnál. az csak a város teljesítőképessé-
gét fokozza. 

Széchenyi Mozi Ma utolj&ra 

Rem iimKnieRaz esHQoOmre... 
Joan Crawford legújabb filmi*. 7. 9. 
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