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Két hét múlva megszűnik
a városi számvevőség
Késedelem az állami kinevezések körül
(A Délmagyarország munkatársitól.)
Két
hét múlva megszűnik a városi számvevőség
ós megkezdi működését a város
államosított
számvevősége,
amely közvetlenül a belügyminiszter fennhatósága alá tartozik. A számvevőség államosítására az előkészületek
már
megtörténtek, igaz, hogy csak papíron, mert
Szegeden, a városházán még semmi sem történt. A számvevőség tisztviselői még azt. sem
tudják, hogy közülük kiket, vesz át a: állam,
kiknek a szolgálatára nem reflektál,
tehát
kik lesznek azok, akik más beosztást kapnak
a polgármestertől és azok, akiknek nyugalomba kell vonulniuk.
Az eredeti rendelkezés ugy szólt, hogv az
állami kinevezések legalább tizenöt nappal az
államosítás végrehajtása előtt, tehát, legkésőbb március 17-ig megjelennek. A rendelet
ugyanis tizenötnapi időt kivánt hagvni a
tisztviselőknek a nyilatkozattételre. A tizen-

öt nap alatt kell nyilatkozniuk a kinevezetteknek, hogv elfogadják-e a kinevezést és átmtnnek-e az állami szolgálatba, vagy pedig a
városnál kívánnak maradni. Március 17-e csütörtökön volt. A számvevőség tisztviselői
egész nap izgatottan várták a postát, dc bizony a kinevezések
vem érkeztek meg. Senki
ecm ismeri a késedelem okát, bár valószínűnek látszik, hogv ennek a késedelemnek' nincs
jelentősége és a kinevezések egy-két napon
belül megérkeznek.
Csütörtökön különben
bizalmas jellegű
magánértesités érkezett Szegedre. Eszerint a
belügyminiszter a kinevezések cgyrégz-ét már
aláirta és rövidesen sor kerül a többi aláírására is. Egyelőre annyi látszik bizonyosnak,
hogv Scultéty Sándor főszámvevőt
feltétlenül
átveszi az állam és igy ő marad az államosított városi számvevőség
főnöke.

Szombat délután
rendkívüli közgyűlést tart
a törvényhatóság
(A Délmagyarország munkatársától.)
A
szombat délután fél 5 órára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjét csütörtökön délelőtt állította össze a város tanácsa. Eredetileg ugv^ volt, hogy a rendkívüli közgyűlés
napirendjére csak egyetlen ügyet tűznek ki,
azt a kormányleiratot, amely a külföldi autók
vámmentességének biztosítását kívánta a várostól ós ami tulajdonképen szükségessé tette
a rendkívüli közgyűlés összehívását. Időközben azonban megszaporodott a sürgős elintézésre váró ügyek száma é e íp v történt, hogy
ti rendkívüli közgyűlés napirendjére hat pont
került.
A polgármester bemutatja a városi
alkalmazottak normál létszámának
megállapításáról
szóló szabályrendelet egyes rendelkezéseit, módosító közgyűlési határozat kormányhatósági
jóváhagyását, amely a napokban
érkezett
meg. Foglalkozik a közgyűlés az Államvasutak
Takarék és Segélyszövetkezetének telekigcnylésével. A szövetkezet nagyobb bérházat szándékozik építeni és erre a célra ingyen
telket
kér a várostól, A napirend harmadik pontja,
a Váradi-uccai községi gyermekmenedékház
megszüntetése és a Földmüves-uccai
állami
BELVÁROSI MOZI

Ma és mindennap

Nacsdáft kfcsanlák
A legsikerültebb magvar vígjáték!
Turay, ráger.
Gőzön,
stb.
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Milöeker világhírű nagy operettje Fartnerei: Slezálc Leó, Sima Oszkár és
Johannes
Heesters. — Isteni szép muzsika, élénken
perdülő vidám mese, páratlan gazdagság,
nagyszerű színészi teljesítmény. A rendezés csúcspontja. Okvetlenül
nézze meg a
filmet. ~ NEM FOG
CSALATKOZNI
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óvoda elhelyezése lesz. Ezután tárgyalja le a
közgyűlés a hárommillió
pengős gázgyári függőkölcsön
konvertálására vonatkozö legújabb
ajánlatot. Az ötödik pont a, külföldi
autók
vámmentességének
kérdése és a hatodik a
kereszt-ügy.
A polgármester, mint ismeretes,
a kérdést ismét a közgyűlés elé terjeszti, hogy
a közgyűlés állapítsa meg, sima kereszt kifüggesztését kivánja-e a városi hivatalokban,
vagy a feszület kifüggesztését.
A közgyűlés előtt, négy órakor, a kisgyűlés tart előkészítő ülést, amelyen a rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzött pontokat
.tárgyalja le, hogv ezek kisgy-ülési javaslattal
kerüljenek a törvényhatósági bizottság elé.

Szent-Györgyi Albert
díszdoktorrá avatása
Budapest, március 17. A kormányzó a vallásos közoktatásügyi miniszter előterjesztésére
megengedte, hogy a szegcdi Ferenc József tudományegyetemen dr- S z c n t-G y ft r g y i Albertet kimagasló érdemei elismeréséül a bölcsészettudományok
tiszteletbeli
doktorává
avassa és részére a tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa.
Szent-Györgyi professzor előadásai a lifgei
egyetemen
Szent-Györgyi Albertet, a szegcdi egyetem
Nobel-dijas
professzorát
a
belga
liegei
egyetem
meghívta
a
„Franohi"
tanszékre. Szent-Györgyi
Albert
a
meghívást elfogadta és ezev őszén néhány hónapot
fog tölteni Belgiumban, mint a „Franchi" tanszék tanára. Erre a tanszékre a belga egyetemek kiváló külföldi fizikusokat és kémikusokat szoktak meghívni- Szent-Györgyi professzor a különböző belga egyetemeken fog
francia és holland nyelven előadásokat tartani.
A párisi Francia Biochemiai Társaság árról
értesítette Szent-Györgyit, hogv ezévi ülését kivételesen Liegeben fogja megtartani, hogv ott
a Nobel-dijas tudós elnöklete alatt tanúcskozhassék.

Serédi hercegprímás s

„Hirdetem a gazdasági
és szociális problémák
megoldását, az állami
életben a jog és igazság
érvényesülését"
Budapest, március 17. A Szent Istváu Társulat csütörtökön délelőtt tartotta közgyűlését. A közgyűlést Serédi Jusztinián biboroshercegprimás nyitotta meg nagyszabású beszéddel. Arról bőszéit többek között, hogy a
magyar nemzetnek ezeréves viszontagságos
életo folyamán mindig ugyanolyan pyugodtságra volt és van ma is szüksége, amilyenre
Szent Istvánnal együtt legjobbjaink
példát
adtak.
— Szükség van nvugodtságra — mondotta
a hercegprímás —, hogv gazdasági, szociális
és állami életünkben csonka hazánk reális és
világgazdasági helyzetével számolva
minden
irreális és ezért minden végzetes lépéstől
tartózkodjunk.
Kijelentette a hercegprímás? hogv maaa és
hirdeti a gazdaságé ég szociális
problémák
megoldását,
valamint az állami életben a ioavak és az igazságnak
az érvényesülését,, azonban nagyon
félne a szükséges
áttekintéssel
nem rendelkező
magánvállalkozók
elhamarkodott. vaav erőszakos
megoldási terveitől.
Á
beszéd további során nyugodt6á?ra cs higgadtságra intette a nemzetet a hercegprímás azzal, hogv a valláserkölcs ós hazafiság
mellett a bölcs nyuaodtsáo
a
legfontosabb.
mert enélkül akár jobbra, akár balra
könnyen
letérhetünk
a helyes útról. Azon a helyen
pedig, ahová a haza állit bennünket, komoly
munka kell és nem csupán hangzatos
beszéd.
A hercegprímás nagyhatású beszédet a közgyűlés nagy tapssal fogadta.
—oOo—

»A nacionalizmust
nem engedjük összezavarni a diktatúra
fogalmával!«
Érdekes beszéd a Turul debreceni ünnepségén. — „A faj Magyarországon nem jelenthet vérségi misztikumot, hanem erkölcsi összetartó erőt '
Debrecen, március 17. A Turul Szövetség
debreceni kerületének márciusi ünnepségén feltűnést, keltő beszédet mondott Natkö Gyula
bajtársi vozér.
— A nacionalizmust
nem engedjük
összezavarni a diktatúra
fogalmával
— mondotta
— és nem engedjük, hogy külföldi
rendszerek
szolgai lemásolása
jelentse a magyar
megújhodást. Nem engedjük magunkat
önállótlan
néptöredékké
silányitani, nincs
szükségünk
diktatúrára,
ame\y fegyelmen
kivül
egyebet
vem tud adni. Magyarországon jelenleg olyan
sok önmaga által kinevezett
vezér van, hogy
végül már nem lesz kit vezetni . . .
— Keresztényi alapon állunk. A faj Magyarországon nem jelenthet vérségi
misztikum
mot, élettani fogalmat, hanem erkölcsi
összetartó erőt és felelősséget.
Vigyázzunk, hogy
á vérségi fajiság elfogult s egyoldalú kihangsúlyozása maga után ne vonja a
megszállt
területekről
s nem abszolút
nemzetiségekről
való
lemondást.

Hátizsákok.
vízmentes monyva, lótakaró, halászhá Ó,
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Stb. gyári á r o n
cégnél, Aradi-u. 4.

