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lenLkező törekvés ellen és nem fog habozni a 
törvényes eszközök igénybevételétől. 

A tárcája keretében a múl tban szórványo-
san előfordult és a jövőben netán előforduló 
ilyen jelenségekkel szemben annál is inkább 
a legnagyobb eréllyel fog eljárni, mert már 
többször kijelentette, bogy 

az Iskolákban, az elemitől az egye-
temig semmiféle pártpolit ikai moz-

galmat nem tür. 

Ha periig a tanszemélyzet, vagy pedig az ifjú-
ság valamely tagja vétkesnek találtatnék, bár-
mely politikai párt irányában, a legnagyobb 
szigorúsággal j ár el. A konkrét esetekre vonat-
kozóan pedig megindította a vizsgálatot. 

— A bajtársi szövetségek felügyeleti ható-

sága a belügyminiszter — folytatta — és ez-
ért e szövetségekkel szemben támasztott pa-
naszokat a körükben állítólag észlelt agitá-
ciókról, a hozzájutott értesülésekel a belügymi-
niszter tudomására adta. 

— Teljes felelőssége tudatában teljesen fe-
leslegesnek tart ja, hogy a személyét érintő bár-

mely oldalról terjedt kósza hírekkel vitába 
szálljon, vagy akár csak cáfolatba is bocsát-
kozzék. Spirituális történetszemlélete a lapján 
kialakult nemzeti és keresztény polit ikai fel-
fogásához minden körülmények között ragasz-
kodik és megy előre ut ján addig, amíg az al-
kolmányos tényezők bizalmát birja. 

Végül H o m o n n a y Tivadar interpelláció-
jában azt kérte, hogv az állástalanok ügyeit 
intéző bizottság hatáskörét kormánybiztosság! 
hatáskörre szélesítsék. 

Az ütés fél hal óra után ért véget. 

Szeged polgársága 
százezer pengővel több adói fizelelí 

ebben az évben 
Emelkedik a járványos megbetegedések száma — Érdekes 

adatok a közigazgatási bizottság ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

délután tartotta a közigazgatási bizottság decem-

beri ülésé!, dr. Pálfy József polgármester elnök-

lésével. Á polgármesteri jelentééhez — amelyet 

dr. Biacsy Bcla tb. tanácsnok olvasott fel — elő-

ször dr. Pap Róbert szólt hozzá és a lia^zonbért-

fizeiő tanyai földbérlők kívánságát tolmácsolta. A 

tanyai lakosság azt kifogásolja, hogy a bér befi-

zetéeével feleslegesen sok időt kell eltölteni. Azt 

kérdezte dr. Pap Róbert, hogv csetteg postataka-

rékpénztárt csckklapon nem lehetne-e befizetni a 

haszonbéreket, ezáltal lényegesen megkönnyitenék 

a tanyai bérlök helyzetét a haszonbérfizetés tekinte-

tében. 

Dr. Pálfy József polgármester bejelentette, bogy 

ezt a kérdést tanulmányoz ni fogja és ha mód lesz 

rá, bevezetik a csekken való haszonbérfizetést. 

Dr. Tóth Imre azt kerte, hogy a karácsonyi 

és újévi ünnepekre vató tekintettel a zálogolá-

soknál méltányosságot gyakoroljanak t pénzügyi 

-hatóságok. Szojka Miklós pénzügyigazgatóhelyet-

tes válaszában közölte, hogy miniszteri rendelet 

értelmében december 20-tól január 't-ig szünetelnek 

a zdlogolások és a végrehajtások ig. 

Hegedűs Antal árvaszéki elnök az árvaszéki 

hivatal ügyforgalmáról tett jelentést. Dr. Sajó 

I.ajos t is/ü főorvos az egészségügyi jelentés kap-

csán közölte, hogy utóbb tömegesen fordult elő 

légcsöves, burufos megbetegedés a felnőttek és 

gyermekek körében. A vörheny és a roncgoló to-

roklob is siirübbn fordult elő, mint másidőben. 

Dr. Szivessy Lehel érdeklődésére közölte a tiszti 

főorvos, hogy a járványkórházat Újszegedről át-

költöztették a Pulc tábornok-uccai szeretclházba 

és ezév végén Újszegeden megszűnik a sokszor ki-

fogásolt járványkórház. 

Szojka Miklós helyettes pénzügyigazgaló az 

adóbevétel örvendetes emelkedését jelentette be. 

A mult évi viszonyokhoz képest százezer pengővel 

több adó folyt be Szegeden november végéig. 

A jelentéshez Pap Róbert szólt hozzá. Kifej-

tette, hogy a lakosság tudomása szerint súlyos a 

gazdasági helyzet, mégis emelik az adókat. Mi 

ennek az oka? 

A pénzügyigazgatóhelyettes válaszában megem-

lítette, hogy az idén az adókivetést körültekintőbb 

és szélcsebbkörü adatgz'eriés előzte meg és a ki-

velő hatóságoknak értékes adatok jutottak tudo-

mására. Ezeket az ada'.okal azután felhasználták a 

kivetéseknél. 

Kigs Károly tanfelügyelő az iskolaviszonyokról 

tett jelentést. Dr. Biedl Samu kérte, hogy a vá-

BELYÁROSI MOZI Ma utoljára: 

Mai lányok 

ros rendeztesse a József főherceg-telepi iskolához 

vezető utat, mert az iskola megközelithctellcn. A 

polgármester megígérte, hogy az u'.ügyi program 

keretében gondoskodnak a szóbanlévő u* elkészíté-

séről. 

Dr. Tóth Imre az összes tanitdi állások betöl-

tését kérte. December végén tiz tanítói állás üre-

sedik meg és Tóth Imre javaslatára a közigaz-

gatási bizottság a kultuszminisztertől fogja kérni 

it akar 
karácsonyra ? 

al 

D G X 4 króm vagy arany zsebórát? ' 

D O X A króm vagy arany női karórát?"^ 

D 0 X 4 króm vagy arany férfi karórát?-' 

D 0 X 4 króm férfi sportórát? 

D 0 X 4 króm nöi sportórát? 

D 0 X 4 króm vízhatlan karórát? ' 

0 0 X 4 któm dclejmentes zseb- v. karórát? 

D 0 X 4 króm törhetetlen karórát'* 

Kaphatók: 

kizárólag óra- és ékszerszaküzletekben. 

Az ótomplombára ügyeljen! 

Gyári jótállás! 

az üres tanítói állások betöltésének mielőbbi en-

gedélyezését. 

Tarnói Béla az államépitészeti hivatal jelenté-

sét ismertette. Dr. Biedl Samu szóvátette, hogy a 

transkonlinentális ut szatymazi szal:asza rossz ál-

lapotban van, pedig most járt le a jótállási ideje. 

Az államépitészeti hivatal képviselője kőzöl le, 

hogy a pzóbanforgó ut jótállási ideje 1937 novem-

berében lejárt, dc utasították a vállalkozót, hogy 

a hiányokat sürgősen pótolja. 

Dr. Biacsy Béla tb. tanácsnok olvasta fel a 

gazdasági felügyelőség jelentését, majd az. állati-

egészségügyi viszonyok ismertetése után ért véget 

a közigazgatási bizottság ülése. 

n 

Nankingban 
még mindig iavianak 

a% uccai harcok 
Anglia ujabb energikus Jegyzéke Japánhoz 

SZÉCHENYI MOZI 
Csütörtökön és pénteken 

í A spanyol légié 
l lzzó történei a titokzatos spanyol Marokkóból. 

Főszereplő: ANNABELLA. 

Tokió, december 15. A japán közvélemény 
kétségtelenül nyugtalankodik a Jdngcc-folyón 
lejátszódott repülöláinadások miatt, amely-
nek — mint ismeretes — angol és amerikai ha-
d iha jó esett áldozatul. Japánban ugy tudják, a 
hatóságok mindent elkövetnek, hogv az ame-
rikai követeléseknek eleget tegyenek, de tar-
tanak attól, liogy Amerika olyan rendszabá-
lyokat követel, amelyek teljesíthetetlenek, mert 
csorbítanák a japán nemzet, a hadsereg és a 
haditengerészet tekintélyét. 

Washingtonban közzétették annak a .jegy-
zéknek a szövegét, amelyet H i r o t a japán 
külügyminiszter a Panay had iha jó elsülyesz-
tése miatt az amerikai kormányhoz intézett 
Hu l l amerikai külügyminiszter jegyzékét meg-
előzve. A jegyzékben a japán kormány mély-
ségesen sajnál ja az incidenst, ezért őszintén 
bocsánatot kér. A japán kormány kártérítést 
fizet minden okozott kárért és eljár az esemé-
nyekért felelősek ellen. 

Tokióban a császári tanács arra a végső kö-
vetkeztetésre jutott, hogy nem szándékos, ha-
nem véletlen esetről van szó. 

Londoni jelentés szer in H Chamberlain mi-
niszterelnök egv óra hosszat tanácskozott a 
tegnap éiszakai órákban Eden külügyminisz-
terrel a lávolkeleti eseményekről. 

t. 

U t a b b a n g o l j e g n z í K 

London, december 15. Az a jegyzék, amelyet 
az angol kormány szerdán a japán kormány-
hoz intézett, bevezetőben részletesen lcirja a 
támadások részleteit, ma jd igy folytatja: 

— Az angol kormány örömmel vette a ja-
pán kormány mélységes .bocsánatkérését. Meg-
ál lapít ja az angol kormány, hogv a jegyzék 

^ n e m emüti az angol kereskedelmi hajókat ért 

támadásokat. Utasítást kaptam, Kogy biztosí-
tékot kérjek ezekre a jegyzékben nem emii-
telt támadásokra vonatkozóan is. Az angol kor-
mány különösen tudomásul vette azt a kijelen-
tést, hogv a felelős személyek kellő elbánásban 
fognak részesülni és meggyőződése szerint csakÉ 
is az illető támadásokért felelős egyének mél-, 
tó megbüntetése lehet az egyetlen módszer,1 

amellyel a többi támadásokat meiz lehet aka-! 
dályozni. 

— Az angol kormány kénytelen az előző in-] 
cidensekre emlékeztetni, m időn a japán kor-
mány sajnálkozását fejezte ki az angol alatt-' 
valókat ért támadásokért és megfelelő lépése-; 
ket kért azok megismétlődésének megakadá-
lyozására, mégis a japán kormány által a tá-
madások megakadályozása végeit telt lépések 
nem érték el ezt a célt és az angol kormány 
most kénytelen kérni, közöljék vele. tényleg 
olyan természetű rendszabályokat hoztak-e. 
amelyek határozottan veget fognak vetni a 
olyan természetű rendszabályokat hozlak-e, 
felpanaszol! incidenseknek. 

Csang~Kai-Sek folytatja a * harcot 

London, december 15. A kinai londoni nagy-, 
követség közli Csang-Kai-Sek k iá l tványának 
szöveget. Csang-Kai-Sek hangoztatja, hogy. 
Nanking kiürítése ellenére a kinai hadsereg 
folytatja a harcot. 

Sanghai, december 15. A japán hadvezetőség 
elismeri, liogy Nankingban még szórványos 
harcok folynak egyes kinai osztagok ellen, k ü -
lönösen a város északnyugati részén. Remélik.' 
hogy két-három nap alatt befejezik a város 
megtisztítását. 


