
Szerda, 1937. október 27. 

hogy első kötelessége termelő és épitő erőket 
egyesitő munkában összefogni azokat az érté-
keket, amelyekkel a nemzet rendelkezik, fel-
oldani azokat a szociális feszültségeket, ame-
lyeknek megszüntetése módunkban van. 

Ismertette ezután a miniszterelnök az álta-
lános közigazgatás javítására irányuló progra-
mot. Megoldani kívánja a nem kívánatos ele-
mek beszivárgásának a mainál hatékonyabb 
ellenőrzését és megakadályozását. 

— Valuta- és hitelpolitikánkban továbbra is 
fenntartani kívánjuk eddigi jól bevált rendsze-
rünket. 

A közszolgálati alkalmazottak 

helyzetéről szólva azt mondotta, ha a helyzet 

nem is teszi lehetővé, hogy anyagi megsegítés 
terén vérmes reményeket nyújtson, bejelenti, 
hogy az államháztartás helyzetét mérlegelő 
pozitiv lépést fog tenni, amelynek előkészítése 
a pénzügyminiszter részéről folyamatban van. 
Az iparügyi miniszter folytatni fogja a munka-
idők szabályozására irányuló tevékenységet, 
továbbá megfelelő munkabérek megállapításá-
ra irányuló törekvéseket. Sürgős kormanyfel-
adatnak tekinti az u j munkaügyi törvény vég-
rehajtási utasításának kiadását. 

A miniszterelnök beszéde végén utalt szege-
di beszédére, amelyben részletezte a kormány 
programját, akkori bejelentései és Ígéretéi 
nagvrésze beteljesedett — monlotta. 

Női kabátok és ruhák 
óriási választékban Délmagyarország legnagyobb női divatáru üzletében 

P . Reich lEvvzsl 
Unió könyvek érvényesek. Főpostával szemben. 

Meglepetés a képviselőház 
első ülésén 

Bobory államtitkár a Ház -ale'nöke lett, — az uj belügyi államtitkár 
Tahy László 

Budapest, október 26. Élénk érdeklődés mel-
lett ült össze a képviselőház kedden délelőtt a 
nyári szünet után első őszi ülésére. Az ülést 
S z t r a n y a v s z k y Sándor elnök nyitotta 
meg. Felolvasta a kormányzói kéziratot, majd 
kegyeletes szavakkal parentálta el H o r t h y 
István tábohiokot, a kormányzó testvérbátyját. 
Horthv István emlékét a képviselőház jegyző-
könyvben örökítette meg. Az elnök ezután el-
parentálta G a á l Sándort. P é k á r Gyulát és 
R á d a v Gedeont, majd bejelentette, hogy a 
képviselőház u j tagjaiul T h u r á n s z k y 
Pált és P e r e z e l Bélát választották meg. 

Ezután került sor nz alelnök választásra. A 
képviselőház K o m i s Gyulát 191 és Tahy 
László helyett meglepetésre B o b o r y Györ-
gvöt 184 szavazattal a parlament alelnökévé 
választotta. A háznagy ismét P u t n o k y Mó-
ric lett. 

H ó m a n Bálint kultuszminiszter törvényja-
vaslatot terjesztett be a százéves Német i 
Színházról, a magvar—eszt és a magyar—finn 
ku 1 turegyezmény bee ikkelyezéséről. 

L á z á r Andor igazságügvnyniszter a felső-
ház u i jogköréről, valamint az Országos Mező-
gazdasági Kamara felsőház! képviseletéről szó-
ló javaslatot nvuitotta be. B o r n e m i s z a Gé-
za iparügvi miniszter az arad-csanádi eevesi-
lett vasúinkról szóló iavaslatot terjesztette he. 

Ezután megválasztották a parlament bizott-
ságait. a kénvíselőház 'ogkőzelcbbi ülését etfi-
törtökön délelőtt tartják. 

Gróf Széchenyi Bertalan elnöklésével kedden 
délelőtt 11 órakor ült össze 

a felsőház. 

A kormányzói kézirat felolvasása után, az el-
nök elparentálta a felsőház halottait, majd kö-
zölte, hogy szerdán délelőtt 10 órakor ülést 
tartanak a megalakulással járó ügyek elin-
tézése ügyében. 

Az ülés mindössze 10 percig tartott. 

Bobíiry György helyeit 
Tahy Lász'ó a belügyi 

államtitkár 
A belügyminiszter és államtitkára közötti 
ellentéteik miatt Bobory visszatér a képvi-

selőház alelnöki székébe 

Budanest, október 26. Politikai körökben már 
napok óta beszélnek azokról a politikai ellen-
tétekről amelvek S z é l i József belürrvminisz-
ter és B o b o r v György belügyi államtitkár 
között felmerültek. Az ellentétek ismeretében 
is azonban váratlanul érte kedden délelőtt a 
kormánypárt értekezletére gyülekező képvise-
lőket az a hir, hogy Bobory Gvörgv államtit-
kár visszatér a kénv'selöház alelnöki székébe, 
az eddigi alelnököt, T a h y Lászlót pedig Bo-
bory utódjául nevezik ki. 

Még nincs végleges megegyezés 
Londonban 

A módosított farostotokat Ismét a kormányok elé feriesztették 
Pénteken újból összeül a semlegességi bizottság 

London, október 26. Az angol lapok aZt a fel-
tűnést keltő hirt közölték kedden, hogy Fran-
co támadást tervez a Baleári-szigetcsonorthoz 
tartozó Minorca sziget ellen, amely a köztársa-
ságiak kezén van. Franco tábornoknak azért 
.sürgős a sziget elfoglalása, mert a nagvhatal-
niak meg akarják szállni a semlegességi bi-
zottság kudarca esetén. Franco repülői már 
meg is ielentek a sziget felett és felszólították 
a lakosságot, hogy adja meg magát. 

A semlegességi bizottság 

keddi ülésén a szovjelmegbizott kiveteíével. 
valamennyi megbizott megegyezett a nénteki 
ülés után a kormányok elé teriesztendő hatá-
rozati javaslat elvi feltételeiben. -A szovietde-
legáriő csak három lényeges fenntartással fo-
gadia el a javaslatot. 

A francia nagykövet felhívta a bizottság fi-
gyelmét arra, hogy, a szárazföldi ellenőrzést 

csak" az önkéntesek* elszállítására kitűzendő 
határidő megállapítása után lehet visszaállí-
tani. 

A módosított határozati javaslatot uiból a 
kormányok elé terjesztik. A bizottság péntekjen 
újból ülést tart. 

CTkóVóhfcal védik meü a fraucto 
hafók blzfousftöftf a kalóztáma-

dások ellen 

Páris, október 26. A francia fővárosban nagy 
izgalmat okozott a Földközi-tengeren elköve-
tett ujabb kalóztámadás Amikor a „Qued Mel-
lan" elsülvesztéséről a tengerészek értesültek, 
szövetségi ülést tartottak és elhatározták, hogy 
most már sürgős intézkedéseket kérnek a kor-
mánytól a kereskedelmi hajózás biztosítására. 
A szövetség memorandumot nyújtott át a ten-

gerészeti minisztériumban. A memorandumban 
azt kéri a tengerészszövetség, hogy a kereske-
delmi hajókat a Földközi-tenger nyugati ré-
szén hadihajók kisérjék. 

Érdekes előadások 
a pedagógiai tanfolyam 

második napján 
(A Délmagyararsrág munkatársától) Á szegedi 

tankerület továbbképző pedagógiai tanfolyamának 
második előadásán kedden délután ismét nagy kö-
zönség gyűlt össze az egyetem bölcsészetkari inté-
zetnének nagy előadótermében. Elsőnek vitéz dr. 
Surányi-Unger Tivadar egyetemi tanár tartott 
nagy érdeklődéssel kisért előadást „Tervgazda-
ság" cimen. Előadásában a mai gazdasági élet 
élet legfontosabb problémáival foglalkozott. 

Surányi-Unger professzor kifejtette, hogy a 
modern gazdasági élet strukturális változásainak 
jelentékeny részét technikai ismereteink gyara-
podása okozza. Legújabb technikai vívmányaink 
közül, mondotta Surányi-Unger Tivadar, főleg a 
mesterségesen előállított kőolaj, gumi, gyapjú és 
gyapot, valamint a televízió és a függőleges irány-
ba való repülés állanak az európai érdeklődés 
középpontjában, mig a földnélküli földmüvelés, a 
gyapotarató gép, a villamos szem, a mesterséges 
hűtés, a gépkocsilakás és a házgyártás elsősorban 
az amerikai gazdasági körök figyelmét vonják 
magukra. Az ezekkel a technikai vívmányokkal 
kapcsolatos eagy gazdasági átalakulások simáb-
ban bonyolíthatók le, ha a tervgazdálkodás szem-
pontjait figyelembe vesszük. 

A hosszantartó tapssal fogadott előadás után 
dr. Kogutowicz Károly egyetemi tanár „Magyar-
ország gazdasági birtokbavétele" c imü előadásá-

ban a modern földrajzi kutatás uj módszerei alapi-
ján mutatta be hazánk gazdasági birtokbavételét. 
Már a legrégibb időkben fennállott a kapcsolat 
Nyugateurópa és a Balkán, az Adria medencéje és 
Európa északi területei között. A magyarság hon-
alapitása után a termelés már igen sokirányú, 
amit különösen Esztergom és Pozsony dunai for-
galma bizpnyit- A birtokbavétel az alacsonyabb 
belső területekről a völgyek mentén a peremi 
hegységek felé haladt. A professzor ezután a ma-
gyar történelmen áttekintve a nagy gazdasági át-
alakulások földrajzi okait ismertette. Kifejtette, 
hogy az áj'.alakulás korszakában élünk, amikor 
az extenziv gazdálkodást a helyi viszonyok töké-
letes ismeretére alapított belterjes gazdálkodás-
nak kell felváltania. 

Mindkét előadást a termet teljesen megtöltő 
közönség nagy érdeklődéssel kísérte és utána me-
legen megitapsolta az előadókat. 

» Ha egy nép nem fogadja el 
az európai civilizációt, az még 

nem vad" 
Érdekes előadás az afrikai négerek életéről 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Kola 'Afayl 

néger mérnök kedden este a Korzó Moziban 
nagysikerű előadást tartott esperantó nyelven Af-
rikáról és hazájáról: Nigértáról. Az érdekes elő-
adást dr. Erdey Ferenc esperes tolmácsolta ma-
gyarul. 

Kola Ajayi megkapó részleteket beszélt el a 
jorubanégerek életéről, bemutatta törzsének szo-
kásait. 

— A fehér ember szerint a néger vad, — 
mondotta tovább. Ez ellen lillakq^nom kell. Ha 
egy nép nem fogadja el az európai eivilizdciót, 

azt még nem lehet vadnak tartani. Az európai 

nemzetek kőzött is vannak különbségek. Afriká-
ban mindenesetre mások a szokások és az erkölcsök". 

Ezután szemléltetően mutatta be Kola Ajayi 
Nigériát, a néger népiszokásokat és a népvisele-
teket érdekes eredetiségükben. Az ötszáz külön-
böző nyelven beszélő néger törzs között az espe-
ranlónak felbecsülhetetlen jelentősége volna, — 
mondotta. 

A sikeres előadás végéri néger dalokat énekeli. 
Befejezésül Erdey professzor az eszperantó nagy 
jelentőségéről beszélt-

A mindvégig érdekes előadást', valamint a htt 
tolmácsolást a közönség — amelynek sorában dr. 
Pálfy József polgármester is megjelent — _. hosz-. 
szantarfö tapssal jutalmazta, ̂  


