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rendezésben, az épületekben, mint az anyag-
ban. 

A tűzvészről pénteki számunkban a munka 
izgalmában megirt tudósításnak egyik része 
azonban — amiként azt megáll apitottuk — 
sajnálatos félreértésekre adhat alkalmat. Meg-
ittuk, hogy tudósítónk autón ment ki a tűzhöz 
és ennek nz autónak is szerep jutott a mentési 
munkálatok körül, amennyiben refleKtoranak 
fénye mellett dolgozlak halált megvető bátor-
ággal a gyár munkásai. Amikor aztán munka-
ársunk kénvtelen volt eltávozni, hogy bemen-
ien a szerkesztőségbe, a szolgálatot teljesítő 
rendőr egv másik autót akart odaállítani, hogy 
megvilágítsa a mentés munkahelyét. Mintegy 
száz méternyire állt a legközelebbi autó, amely-

ben a gyár egyik főtisztviselőjének fiatal fele-
sége ült és azt szólította fel a rendőr, hogy áll-
jon az eltávozott autó helyére. Az it'ju hölgy, 
aki szejnmelláthatóan a borzalmas tűzvész ha-
tása alatt állt, azt felelte, hogy nem mer arról 
a helyről elmozdulni, inert a sofőr elment és 
mert nem tudja, hogy férjének melyik pillanat-
ban lesz szüksége az autóra, de azonnal elkül-
dött valakit, hogv egy gyári autó áll ion nyom-
ban a megüresedett helyre és világítson a 
munkásoknak. Ez azonnal meg is történt. Ttóbb 
azután azt is megtudtuk, hogy G e l l e r igaz-
gató rendelkezett ugy, hogy az autó ne mozdul-
jon helyéről, mert azt szükség esetén orvos, 
gyógyszer-, esetleg betegszállításra akarta ké-
szenlétben tartani. 

Szombaton kántorpróbát tartanak 
a jelsőuáros' templomban 
A vizsgaéneklés után választják meg a felsöközpotlti kántort 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nem-

régen megüresedett a felsőközponti kántori ál-

lás, amelyre a kegyúr város pályázatot irt 

ki. A kántori állásra tizen nyújtották be a 

pályázatukat és a tiz pályázó közül dr. G l a t t -

f e l d e r Gyula megyéspüspök törvényes jogá-

val élve ötöt jelölt. A kegyúri bizottságnak a 

jelöllek közül kell megválasztania Felsőköz-

pont u j ka'oliku* kántori t . 

A választás lebonyolítására igen érdekes el-

járást állapit meg a szabályrendelet. A jelöl-

teknek nem csak okmányokkal kell igazolniok 

alkalmasságukat a kántori teendők ellátására, 

hanem gyakorlati bizonyságot ls kell szilgál-

taniok arról. Ezért alá kell velniök a vá-

lasztás előtt magukat a próbának. A kántor-

jelöltek próbaéneklését szombaton délelőtt fél 

tiz órakor tartják meg a felsőváros templom-

ban. A kántorpróbára meghívót kaptak a kegy-

úri bizottság tagjai, a kegyúr város képvisele-

tében pedig dr. Tóth Béla polgármeslerhelyet-

tes vesz részt a próbán. 

A próbaéneklés után összeül ma jd a kegyúri 

bizottság és az öt jelölt közül kiválasztja azt, 

akit a legalkalmasabbnak tart a felsőközponti 

kántori állás betöltésére. 

A képviselőház megkezdte 
az öntözési javaslat tárgyalását 

Budapest, junius 11. A képviselőház pénteken 

először a területenkívüliségről és az öntözőgaz-

dálkodás fejlesztéséről szóló törvényiavaslatot tár-

gyalta. 

Antal István szólt a javaslathoz. Az alsófoku 

hatóságokra re n lehet rábízni a területenkívüliség 

kérdésében való konkrét döntéseket, hanem azt a 

kormány részéie kell fentartani. A magyar ható-

ságok p éldául egy magánjogi tartozás fejében le-

foglalták a görög követség épületét és ezzel za-

varokat okoztak a két barátsáeos állam iőviszo-

nvábau. 

Bcrczelly Jenő igazságügyi államtitkár vála-

szait a felszólalásra. Hangsúlyozta, hogy főképpen 

a közigazgatási hatóságok szántára volt fontos 

a területenkívüliség kérdéseinek törvényben való 

összefogása. A javaslattal kapcsolatban semmi-

féle alkoUnányjogi aggodalomnak nincs helye — 

mondotta. 

A javaslatot általánosságban elfogadta a Máz, 

.fiajd vita nélkül elfogadták a rendkívüli fahasz-
ná!at engedélyezéséről szóló törvényjavaslatot 

Ezután gróf Te'eki Mihály előadó ismertette 

az öntözést javaslatot. A javaslat szerint négy nagy 

öntözési te üleíet létesítenének. A legnagyobb te-

rület a tiszántúli lenne amelynek vízellátását duz-

zasztóművel ellátott óriási csatorna biztosítaná. 

Ez a csatorna 400.000 katasztrális hold öntözésére 

lenne alkalmas. 

Dinnyés Lajos hangsúlyozta, hogy elsősorban 

az öntözési terveket kell elkészíteni. Meg kell 

állapítani a vízhasználati dijak összegét is. Fel-

említette, hogv n pestvármegyei Atok-csatornát 
a tö-vény „ megsértéséve', minden műszaki tudás 
n^ikiil építették meg. Az Atok-esatorna minden vi-

ze: felszív, de nem tárolja a vizet. Vigyázzon a 

földmivelösügyi miniszter, hogy 

a Berettyó melletti öntözőcsalor-

nából ne legyen második 'Atok-
csatorna, a könnyek csatornája. 

Az őntözőtársulat működéséből ki kell kapcsolni 
a napi politikát, mert lehetetlenség, hogy sz 
öntözötársulat alkalmazottai — noha a társulatot 

az összesség pénzéből és hozzájárulásával tartják 

fenn — választások alatt gondolkozás nélkül le-

szavazzanak a mindenkori kormánypárti jelöltre. 

Losonczy István arról beszélt, hogy az ön-

tözögazdálkcdás te ezetése nagy mértékben fogja 

fokozni a mezőgazdaság termelőképességét. 

Drózdy Győző az ellenzéket támadta és azt 

mondta, hogy ha a szennyvízcsatornák leveze-

téséről volna szó. akkor Jelen lenne az egész el-

lenzék. 

Korniss Gyula elnök rácsöngetett Drőzdyra: 

•— Ké;em a képviselő urat a tárgyilagosság 

nevében, hogy ilyen kifejezéseket «e használjonj 
mert a kormánypárt sinvv jelen. 

Berg Miksa báró és Buchinger Manó ezt kiál-

tották a d A-vpárt felé: Hol van a liormány? 

Tóth Pál utalt arra a klímaváltozásra, amelv 

az Alföldön az utóbbi évtizedekben előállott s 

amely az eddig vízben bővelkedő országrészt az 

aszály veszélyének tette ki. 

Korniss alelnök az ülést két óra előtt néhány 

perccel bezárta. A legközelebbi ülés kedd délelőtti 

lesz. 

Délmaguarország 
M ö l c s i t a l r ö K r j v l á r 
Angaga legnagyobb, 
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flz angol kormány ebédel 
adott Londonban Fabinyi 

pénzügyminiszter 
tiszteletére 

London, junius 11. Az angol kormány péntek 
! ken délben Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter 

tiszteletére a londoni Charlton-szállóban ebédeli 

adott. Conwiilee ezredes, kincstári államtitkár elő-

ször az angol királyra és a magyar kormányzóra 

ürítette poharát és beszédében meleg hangon üd-

vözölie a magyar pénzügyminisztert, aki már má-

sodízben vendége az angol kormánynak és akinek 

pénzügyi tárgyalásaihoz sok szerencsét kívánt. A 

magyar pénzügyminiszter ismert és kedvelt ba-

rátja az angol pénzügyi és gazdasági köröknek 

— mondotta —, örömére szolgál, hogy jelenlegi 

tárgyalásai sikerrel biztatnak, meg lehet győzöd* 

ve a magyar pénzügyminiszter, hogy független 

nül tárgyalásainak sikerétől, mimdig szeretettel) 

és meleg érdeklődéssel fog találkozni az angol 

pénzügyi és gazdasági világ vezető köreiben, 

örömmel látja, hogy Anglia és Magyarország ke-
reskedelmi viszonylatai elmélyülnek és térje* 

delmük ls növekszik. Conwille ezredes végül me« 

' leghangon búcsúzott el kiraldi Lukács Györgyi 

követségi ügyvivőtől, akit szolgálati kötelezettsége 

más országba szólit és egyúttal üdvözölte utód-

ját, dr. Marosi Ferenc követségi tanácsost. 

Fabinyi pénzügyminiszter szívélyes beszédben 

mondott köszönetet az üdvözlésért Különöse!! 

kellemesen érintette a megértés a mostani tár-

gyalásai során és utalt arra, amit már tavaly ia 

mondott, hogy Magyarország becsületesen fogja 
teljesíteni azokat a kötelezettségeket, amelyeket 
vállalt. Azok az eredménnyel biztató tárgyalások* 

amelyeket most is folytat, tanúságot tesznek arról 

mondotta —, hogy mennyire megbecsüli Ma-4 

gyarország azt a megértést, amellyel ezeknsk a 

kérdéseknek fokozatos rendezése tekintetében itt 

találkozik. Anglia a kölcsönös megértés szellemé-* 

ben viszi előbbre ezeknek a nehéz kérdéseknek 

a megoldását. 

Fabinyi pénzügyminiszter délután megbeszél ésí 

folytatott az angol pénzügyi körökkel, este Csízig 

Béla miniszteri tanácsos kíséretében Párisba uta-

zott. Parisból kedden este érkezik vissza Buda* 

pestre, 

Újból összeirják 
a mérnököket 

Budapest, junius l í . A hivatalos lap i zom-
bati száma közli az iparügyi miniszter rende* 
letét, amellyel az összes Magyarországon mér-
nöki cini viselésére jogosultak kötelező u j adat-
szolgáltatását rendelték el. A rendelet a mér-
nöknyugdij intézet előkészitéséliez szükséges 
statisztika felfektetését célozza. A mérnökötí 
jelentkezési kötelezettségét büntetőjogi felelős-" 
ség mellett terjeszti ki , foglalkozásra való te-
kintet nélkül minden mérnökre, még abban a j 
eselben is, ha a mérnök nem kiván a létesiten* 
dő mernöknyugdijintézet kötelékébe lépni 
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H kolozsvári tábla 
elutasította Bethlen gráf 

kártérítési keresetét 
Kolozsvár, junius 11. A kolozsvári tábla ju-» 

nius -elsején kezdte meg gróf Bethlen István kání 

térítési perének tárgyalását a román állam ellen. 

Ee'.hlen István ugyanis frátai kisajátított birtoka 

és malma kártérítési igény kielégítése fejében 

1,300.000 lei kártérítésért perelte a román államot. 
A kolozsvári tábla pénteken foglalkozott isinéti 

az üggyel és Bethlen István grófot keresetévet 
elutasította. 


