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Nem lesz koncentrációs kabinet 
Végelérlek a kormányzói kihallgatások 

Budapest október 8. Azok a politikusok, 
akik meghívást kaptak a kormánvzóhoz, ked-
den és szerdán, Sztranyavszky Sándor kivéte-
lével megjelentek az államfőnél. Sztranvavszkv 
csütörtökön délután fél 1 órakor jelentkezett 
a kormányzónál kihallgatáson. A kihallgatás 
félóra hosszat tartott és ezzel véne tértek a 
kormányzói audienciák, 

Politikai körökben az a felfogás, hogy a 
miniszterelnökjelölt Darányi Kálmán, akit 
Gömbös Gyula temetése Után dezignál az ál-
lamfő. Darányi Kálmán megbízatása esetén 
minden valószínűség szerint rövid idő alatt 
összeállítja kormányát. 

A kihallgatások után szétfoszlottak azok 
a kombinációk, amelyek koncentrációs kabinet 
alakítására vonatkoztak, noha a keresztény-
párt két vezére, Zichy 'János gróf és Ernszt 
Sándor azt az álláspontot képviselték, hogy 
a kereszténypárt szívesen résztvenne eny kon-
centrációs kabinetben. A független kisgazda-
párt tegnapi ülése megdöntötte a koncentrá-
ciós kabinet eshetőségét. 

Eckhardt Tibor a. nagyválasztmányi értekez-
leten határozottan leszögezte a oárt álláspont-
ját; a párt továbbra is elvi alapon áll. köreteli 
a titkos választójogot és nem kirán részt.-
venni semmiféle kormányalakításban. 

M oszírdk korntánu ientartia 
a silling stabilitását 

Bécs, október 8. A tegnap és ma megtartott 
minisztertanács azokkal a gazdaságpolitikai 
kérdésekkel foglalkozott, amelyek több ország 
valutájának értékcsökkentéséből adódnak. A 
minisztertanács ismét megerősítette azt a ha-
tározatát, hogy a silling stabilizálását fenn-
tartják. 

D r a x I e r pénzügyminiszter a csütörtök 
este tartott s? jtóértekezleten ismertette az osz-
trák kormány álláspontját „Az egész Európát 
megmozdító valutakérdések tekintetében" cim-
mel és többek között ezeket mondotta: 

— A szövetségi kormányt abban az elhatá-
rozásában, hogy ragaszkodik a sillingnek 
az aranyhoz való mostani érték viszonva fenn-
tartásához, kényszerítő okok irányítják. Ausz-
tria, amely nagy mértékben a legkülönfélébb 
áruk behozatalára van utalva, nem teheti ki 
magát az árforradalom veszélyének. Az osztrák-
nép életszínvonalának az értékcsökkentésből 

folyó leszorítása súlyos szociális válságra ve-
zetne, amiért a kormány nem vállalhat/Ja a 
felelősséget. Ezenkívül a tőkeképződést sem 
szabad ujabb bizalmi válságnak kitenni. 

A esek korona 
Prága, október 8. A kormány és a többségi 

pártok képviselői között csütörtökön lefolyt 
tárgyalások megegyezésre vezettek a cseh ko-
rona értékcsökkentése kérdésében. A megegye-
zés szerint a cseh kormány az aranytartalék 
legkisebb mértékét 30.21 mil l igramban, legna-
gyobb értékét 32.21 mil l igramban állapította 
meg. ami az eddigi aranytartaléknak 10.3 szá-
zalékkal, illetőleg 18.8 százalékkal való csök-
kentését jelenti. 

A törvényjavaslatot ebben a szövegezésben a 
képviselőház két olvasásban elfogadta és így a 

javaslat most a szenátus elé kerül. 

0 városnak nines 50 ezer pengőie 
a repedező ősrégi lápéi templom 
restaurálására 

(A Délmagmrorsz&g munkatársától.) Csü-
törtökön délben nagyobb tápéi küldöttséget ve-
zetett dr. Pálfy József polgármester elé dr. 
Dózsa István főszolgabíró és Bogos Béla es-
peres-plébános. A küldöttség a tápéi templom 
ügyében járt el. 

A tápéi templomnak Szeged város a kegy-
ura. A kegvuri kötelezettségek vállalásáért 
kapta meg Szeged annakidején a tápéi rétet. 
amelyen jelenleg a Szilveszter-major néven 
gazdálkodik a város. Ezek közé a kötelezett-
ségek közé tartozik a tápéi templom fenn-
tartása. A templom műemlék, szentélye még 
az Árpádok korából való és belső vakolata 
alatt evekkel ezelőtt ősrégi freskók nyomait 
fedezte föl Móra Ferenc. Az évszázadok nem. 
röpültek el nyomtalanul az öreg templom fö-
lött. 

A falakon veszedelmes repedések 
mutatkoznak, a gerendázat erő-
sen korhad, a szakértők megállapí-
tása szerint ma már szinte életve 

szélyes az épület. 

Tápé lakossága már évekkel ezelőtt mozgal-
mat indított a templom «.ibevítése kdekében. 
Országos gyűjtést rendeztek, össze Í6 gyűjtöt-
tek tekintélyesebb összeget, de ez mind kevés a 
szükséglethez képest. Rövidesen megrendezik 
a sorsolást a tenrplomalap javára. 

Ami pénz igv összegyűl, azzal a táoéiak 
hozzáiárulnak maid a templomrenoválás, illet-

ve a templomkibővítés költségeihez. Ezek a 
költségek ugyanis nem a községet, hanem a 
kegyúr várost terhelik. A küldöttség most az-
ért kereste fel a polgármestert, hogy felhívja 
figyelmét a templom-ügyre és kérje, hogy a 
kegyúr város teljesítse keomiri kötelezettsénét. 

Á polgármester kijelentette a küldöttség 
előtt, hogv 

momentán a városnak erre a célra 
egyetlen fillérje sincs. 

B e l v á r o s i Me i l Ma 6s mindennap 

CHAPLIN 
egyetlen mindent verő filmje 

M o d e r n i d ő k 
a szezon legnagyobb eseménye 5, 7. 9 

Széchenyi Mozi Ma utó jára 

Elfelejtett arcok 
Herbert Marschal 5, 7, 9 

Nyerhet 
egyetlen osztálysorsjegy vételével 

arany 700.000 pengőt 

arany 400.000 pengőt 

arany 300.000 pengőt 

arany 100.000 pengőt 

4z I. húzásra 
már kapható osztáiysorsfegy 

P e t ő E r n ő 
főárusilónál 

Szeged, Széchenyi-tér 2/a. 

mivel azonban a templom állapotát maga is 
ismeri és tudja jól. hogv szűkség van a renová-
lásra, a városi költségvetés bízottsági tárgya-
lásán megteszi már a szükséges előterjesztést. 
A hozzávetőleges számitások szerint mintegy 
ötven-hatvanezer pengőre lesz szükség. Azt 
fogja indítványozni, hogv a város évente 
mintegy tiz-tizezer pengőt vegyen fel erre a 
célra a költségvetésbe mindaddig, amig le nem 
törlesztheti a munkálatok költségeit. 

Dr. Dózsa István foszolgabiró felhasznál-
ta az alkalmat, arra is, hogv szóvá tegve a 
leilei ut kérdését. Ez 

az ut Szenedet köti össze a tápéi 
réten. Püspöklellén keresztül Ma-

kóval, 

tehát két vármegyét Í6 érint, Csongrádot és 
Csanádot. A két megye már elhatározta, hogv 
a területére eső útszakaszt rendbehozatja, a 
munkát rövidesen meg is kezdik, most már 
oeak Szegednek és a leilei püspöki uradalom-
nak kellene gondoskodnia a saját útszakaszai-
nak rendbehozásáról. Ha az utat rendbehoz-
zák. nagy mértékben közelebb kerül Makó 
Szegedhez. 

A polgármester megipérte hopv tárgvalás 
alá veszi a kérdést. 

Kétszáz bombavető 
repülőgép 

fenyegeti M a d r i d i 
Lisszabnn. október 8. A burgosi kormánv 

jelentése szerint a felkelők előnyomultak he-
ves küzdelem árán a madridi ostromgyiirüben. 
Elfoglalták Escalont és Almaroxot. henvomult 
a felkelők egvik hadoszlopa Navalcarneba. A 
felkelők repülőgépei tegnap ismét bombázták 
a fővárost, A repülőgépek röpcédulákat ie 
dobtak le. A röpcédulákon Franco tábornok 
ultimátumot intézett a madridi kormányhoz, 
amelytől záros határidőn belül a főváros át-
adását követeli. Ha a kormánv nem teljesíti 
feltételeit, 200 hadirepülőgép fogja bombázni 
Madridot. 

Hendayei jelentés szerint nem lehet tudni, 
hogy melyik csapat birtokában van Oviedo. A 
kormány szerint a milícia Oviedo két külváro-
sát elfoglalta és a felkelők a város belsejébe 
menekültek. Ezzel szemben a felkelők azt je-
lentették, hogy a milicia támadását visszaver 
ték és a város továbbra is birtokukban van. 

A felkelők jelentései 
Rabat, október 8. Sevillai jelentés ««zerinl 

a madridi kormánv repülőgépei elhagyták 
Madridot és Valenciába repültek. Nagymennyi-
ségű hadianyagot is vittek el Valencia felé. 

Siguenzában a marxisták kétségbeejtő helv-

i 


