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Kinevezték 
dr. Rákóczy Imrét, 
az ui saitófítaököt 

Budapest, január 2j- Darányi HáiniAn nő-

psutereliiök. dr. Rákóczy Tmre miniszteri taná-

csost -i miniszterelnöjaégi sajtÓQSZlú'x vezeté-

sével a mai m/Ktn mvgbizla. 

Láncú és rákóczi dr. Rákóczy Imre miimszler-
elnökségi miniszteri tanácsos 1893-ban született, 
evangélikus, a bölcaéuettudon lányok doktora, 
emléklapos tüaéríőhadnagy. Tanulmányait a ko-
lozsvári egyetemen végette. A világháború leg-
különbözőbb harctereit végigküzdötle ós vitéz-
ségéért többször kitüntették. \z össroomlá* után 
Erdélyben a román csapatok hewtwuilésáig » Lud-
manu tüzérezmlos által létesített tiszti zászlóalj 
tagja volt. Az idegen impérium berendezéséig, 
1919-ig tudományos munkásságot folytatott. 
Megírta, a Wvi ájrosult önkényuralom korát, a 
1 társadalom művelődéstörténetét, amelyé, a ko'ozs-
vári magyar egyetem summa cum taude-val tün-
tetett ki Ma jd a* elnémult erdélyi irodalom éJet-
rekollé-úu fáradozott. Az egyetlen kritikai lap-
nak, az Erdélyi Szemlének szerkesztője lelt. 
Ugyaiifkkor publicisztikai tevékenységet fejlelt ki 
a nemzeti ellontállás érdgkében, emiatt 1910 te-
lén a román hadbíróság felségsértési perbe fogta 
Ek'ior Magyarországra menekült. Budapesten po-
litikai lapot indított az 1848-as Erdélyi Unió 
védelmére, az. általa szerl;>/tett KeVt Wagyar-
örszqsz lelt hivatalos orgánuma a száirknetetfc 
erdélyi magyarságnak és székelységnek. 1922-ben 
került a miniszterelnökségre», ahol a Bethlen-
kormány alutt elóbb mint sajtoelőadó, 1923-ban 
a vidéki osalál; vasetöje, 19^8 óta pedig a sajtó-
osztály vezetőjének álUuulú he'yett*»eként mű-

ködött és beosztását, mint a sajtóosztály admi-
nisztratív üdveinek vezetője mind Károlyi Gyula 
gróf, mind Gömbös Gyula, valamint a Darányi-
kormány alatt is megtartotta- 1931-bein a kor-
jnánvjtó elismerésével tüntette ki. 1933-ban A 
kormányzat szempontjai ós a jogalkotó tevé-
kenysége az állami élet feladatának mogoldásá-
ban* címmel politikai tanulmányt irt, amelyben 
ismertette az akkori kormány működését. 1933 
óta miniszteri tanácsos. A sajtóosztály uj veze-
tője kineveaett minisztere4n.<>kségi tisztviselő, aki 
jelenlegi hivatali Tankját fokoaafoian érte el az 
állami szolgálatban. 

|)r .Rákóczy- Tűire kinevezése általános szim-

pátiát ó- tetszést kellett. Kiváló ismerője 

h sajtó életének, hosszú évek óta ki-

fejtett működésével, srakké| .. ével, »¿1« 
látókörére), felkészültségével és egyéniségével 

mindenütt megbocs ülést és elismerést váltott ki. 

Jól ismeri a vidéki sajtó működését és annak 
jelentőségét számos alkalommal értékelte és ki-

emelte. kinevezését mindenütt meleg rokonszenv-

vé fogadták: a miniszterelnökségi sajtóosztály 

élére ohan vezető k-rült, aki hosszú évek óta 

működött együtt a magyar sajtóval teljes meg-

értéssel, tárgyilagossággal. Kinevezése a'kalmá-

ból a magyar sajtó meleg jókívánságokkal kö-

szöntötte a miniszterelnökségi sajtóosztály u j ve-

wlöjét. 
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Kiárusítjuk összes téli cipőinket hihetetlen olcsó Arakon, valamint a raktáron ieTŐ egyes 
pár cipőket P. 6.90-től. Ü8ST Unió könyvek érvényesek. Ü3KI Széchenyi tér 16. 

Kárpótlást kérnek a várostól 
a városi tisztviselők 

a stefániai vár átadásáért 
(A Délmagyarország munkatársától.) Még 

Móra Ferenc éleiében került napirendre először 
a gondolat, hogy a muzeumot a stefániai várral 
bővítsék ki. A mult óv őszén a mu/eumi szak-
bizottság ülésén is szóba került ez a terv és a bi-
zottság akkor elhatározta, ho?y jainslalot tesz a 
oolgármesterwk a Stefinián lény vármaradvány 

igénybevételén'. 

Foglalkozott a dologgal az őszi közgyűlés is, 
amely olhalározla, hogy felmond a városi tiszt-
viselők egyesületének. Január elsején azután a vá-
ros a közgyűlés határozatának megfelelően fel-
mondott. V felmondás április elsején jár le, 
addigra az egyesületnek át kell adnia a várat 
a város mideikezéséro. A következő heteidben át-
olakií ják a vár helyisegeit és már a nyáron a kul-
túrpalota régészeti osztályának vgyrészét ide he-

lyezik át. 

A városi tisztviselők egyesülete nem szívesen 
mond le a várról és sió volt arról, hogy til-
takozni fognak a köza-vülés határozata miatt. A 

tiltakozás azonban nagyon helyesen elmaradt, «* 
egyesület tudomásul vette « felmondást. 

Kt egyesület jövőjéről és a vár átadásával kap« 
osolatos egyéb körümiónyekről az elnökség a tó-

vetkező lel világosítást adta: 

— A várat felmondta a város az egyesületnek 
és a felmondást tudomásul vettük. A vár elvéte-
lével elveszti eddigi otthonát még vagy egy fél-« 
tucat társadalmi egyesület. A várban van ugyan» 
is a városi nyugdijasok egyesülete, a Pusztaszeri 
Árpád Egyesület, a MOVE Lövészegylet, a Se« 
gédhivataü Tisztviselők Országos Szövetségének 
szegedi csoportja, a futballislák egyesülete és a 
szoígáatonkivöli vo.t tisztek csoportja. 

— A városi tisztviselők egyesülete 34 esztendő 
óta bírja a várostól a stefániai vármaradványL 
Ezért az urbérjog elismerése cimén csupán 10 
aranypengőt fizettünk éven kint, viszont jelentős 
beruházásokat tettünk, amiért számítunk arra, 
hogy a város résiéről valamilyen kárpótlásban 
fogmik részesülni. 

Kézműiparotok cs kiskereskedők vacsorája. 
A Kézmű iparosok és Kereskedők Országos 
Szövetségének szegedi csoportja hétfőn este a 
Raffay-vendéglő különtermében társasvacsorát 
rendezett, amelyen a szegedi kereskedelmi és 
ipari élet számos vezető tagja megjelent. Az 
ipartestület részéről megjelent K ö r m e n d . y 
Mátyás elnök és dr. G v u r i s István titkár, az 
iparhatóságot dr. R ő t h Dezső tb. tanácsnok 
képviselte, a kereskedelmi és iparkamara ré-
széről dr. G s e r z v Mihály és P1 e s k ó András, 
az előljárósági hivataltól dr. T e m e s v á r v 
László aliegvző ielent meg. A vendégeket 
S c h m u t z l e r Ferenc üdvözölte. Vázolta, 
hogy a szegedi csonort tagiai miiven nehéz 
küzdelmet folytatnak a megélhetésért. R ó t h 
Laios arról beszélt, hogy érzi, egész munkás-
ságával a kézmüiparosoknt és a kereskedőket 
támogatnia kell. 

K ö r m e n d v Mátvás azzal kezdte, hogy há-
rom logon szólalhatna fel: mint a kamara osz-
tályelnöke, mint ipartestületi elnök és mint 
tőrvénvliatósáni bizottsági tag, 

- Kn azonban a negyedik iogon szólalok 
most fel — mondotta —, a barát ingán, rtszinte. 
igaz barát ia vagvok ennek a társadalmi réteg-
nek ós azt szeretném látni egvszer. hoev \z én 
ir>aros- és kereskedőtór^a'm igazin boldogok 
legyenek. ígéretet teszek, hogy mindenkor tá-
mogatóin, pártolója lesze1-- ennek a becsületes, 
dolgos társadalmi rétegnek. 

Dr. G s e r z v Mihály azzal kezdte felszóla-

lását, hogy a piacon áruló iparosok" és keres-
kedők munkája mennyire fontos, ezzel s í m -
ben a piacok elhelyezése nem a legszerencsé-
sebb. A piacok közéli elhelyezése fenyegeti en-
nek a tisztes társadalomnak az egzisztenciáját. 
Fontosnak találja, hogy a piackérdést Szege-
den végre nyugvópontra helvezzék és erről aa 
érdekellek képviselői érdemileg tárgyaljanak. 

Még több felszólalás hangzott el a vacsoráit, 
nmHvnek résztvevői még sokáig maradtak 
együtt. 

Rikov népbiztost 
letartóztatták 

Kopenhága, január 25. Mllnt a Politíken-neJc 
Moszk ábló jelentik, fiikor szovjelvezért, aki hat 
esztendőn keresztül elnöke volt a népbiztosok ta~ 

ndccának, ma váratlanul Iclar'ózta'ták. RikovvaB 
együtt börtönbe korült a moszkvai he'yőrség két 
magasrangu tisztje, továbbá a moszkvai volt fő* 

polgármester, Dimitrov bizalmas munkatársa. 
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Wia-sirai Sirehieh Sándor és György fájdalomtól megtört szívvel jelentik a többi csa-
ládtagok nevében is, hogy a szeretett apa, testvér, após és rokon 

dr. kis-sirai SIRCHICH GYÖRGY 
kir. k0rmányfőtanácsos, kir. közjegyző, a szegedi kir. ko^jegy^ői k-ania-

1 elnöke. Szeged sz. kir. város törvényhatósági bizottságának tagju 

iklásos életének R9-ík évében, a halotti szentségekkel megerősítve, 1037. évi január üi-én 
este fél 8 ómkor hosszas szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat január 26-án. kedden 
d. u. 3 órakor temetjük a róni. kat. anyaszentegyház szertartásai szerint a belvárosi teme-
tő kupolacsarnokából. Az engesztelő szentiniseáídozatot a fogadalmi templomban januái 
h.'i 27-én, szerdán d. e. 9 órakor fogjuk az Egek Urának beírni taItatni. 

S/cged. 1937 január 21. 
Drága halottunk emlékét soba el nem muló szeretettel örizzijk: 

Külön villamos Indul a Dugón les-térrel délulájj fél 8 órakor. 

IV,'¿V 

A 8ÜEGEDI METEOROLOGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása —4.4, a 
legalacsonyabb — 15.0 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redu-
kálva reggel 769.4, este 767.2 mm. A 
levegő páratartalma reggel 90, délben 
70 s'zá/iilék. A szél Iránya kolrti. erős 
sége 2—3. 

A Meteorológiai luté/et jelenti este 
10 órakor. IDÖJÓSLAT: Élénk keleti, 
délkeleti szél. Dunántúlon hófúvás, ha 
vazás főként a nyugati és a déli uie-
g- ékbou. u hideg tovább tart. 
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