M etiulpíoml hadműveletek rendszeresen fognak

| szellem fejezi kl a legjobban az ősmagyar szellemet. örömmel tölti el az a tény, Hogy Szenek és bonyolultnak ígérkeznek. Olaszország ged végleges ú j egyetemének megszervezésére
azonban módszeresen, de egyben ellenállhatat- vonatkozóan javaslatot terjeszthet elő. ö r ü l ,
lanul fogják megoldani a rá váró súlyos fel- hogy ez az egyetem Horthy Miklósnak, Maadatokat.
gyarország kormányzójának a nevét fogja viselni.

Róma, ö t tő bei 16. A Giofnale dltalia hasábjain Virginio Gayda
az egyiptomi hadihelyzettej foglalkozva, hangsúlyozza, hogy az
olasz hadműveletek rendszeresen
folynak és
azok mdr az angol birodalom szívét fenyegetik.
Érthető tehát, hogy az angolok ezt a területet
negszaftadf az angoI-ronán
erősen védik. Az utóbbi hónapok során állanhereshcdeiml viszony
dóan 'csapatmegerősítések érkeztek Egyiptomba. Most is útban van Angliából 12.000 fonyt
Stockholm, október 16. A Német Távirali Iroda
gyarmati hadosztály, amely az afrikai száraz- jelenti: A londoni rádió közölte, hogy a brit korföld megkerülésével hajózik Egyiptom felé. Az mány megszakította Romániával a kereskedelmi
olasz egyiptomi hadműveletek tehát kemény- kapcsolatokat;

A magyar leventék sikeres szereplése
Rómában
A Szentatya maguarnuelvu beszédei mrezell hozzdtah — Szerda
esfe hazaindult a levenleesapat
Róma, október 16. XII. Pius pápa szerdán
délelőtt kihallgatáson fogadta a Rómában tartózkodó 170 magyar leventét. Amikor a Szentatya hordszéken megjelent a terem bejáratánál, a leventék rázendítette^ a pápai himnuszra, A pápa miután olasz nyelvű beszedet intézett az általános kihallgatáson megjelentekhez,
a magyar leventék felé fordult és magyar nyélven a következőket mondottal
— Isten hozott benneteket, drága, jó magyar
gyermekeim. Isten áldja meg a magyar leventéket. Éljen Szent István országa! Éljen Mária
országát Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A pápa végül a. magyar levente-köszöntést
mondta: „Szebb jövőt'", mire a levénték zúgó
„Adjon Isten!"-nel válaszoltak.
Most vitéz Lósy Alajos alezredes járult a
Szentatya elé, aki szívélyes szavakkal szólt
hozzá. Örömét fejezto ki a magyar leventék
látogatása felett és atyai áldását adta rájuk,
valamint hozzátartozóikra. A leventék ezután
a Szent Péter-Bazilikában gyónáshoz és áldozáshoz járultak.
A. magyal) leventék' szerda délután fényes
sikerű bemutatót rendeztek a Mussolini-fórumon. A sportpálya fehér lelátóiról és páholyaiból 10.000 főnyi tömeg nézto végig a bemutatót, amelynek pompás idő kedvezett A díszpáholyban megjelent a fascistapárt több magasrangú személyisége és az olasz külügyminisztérium magasrangú tisztviselői. Jelen volt
Mackensen német nagykövet, AnaU Eji japán
.nagykövet, a bolgár és japán katonai attasék,

valamint a nemet, bolgár, és japán követséget
több tagja.
A bemutatót talajtorna mutatványok vezették be, majd a leventék 40 tagú csoportja eljárta a fokos-táncot. Tökéletes pontossággal
végzett gyakorlatukat és izzó magyar lendületlel járt táncukat a közönség hatalmas tapssal
fogadta. Ezután szertorna következett nyújtón
és korláton, amely ugyancsak nagy sikerrel
járt- Végül ismét talajtorna gyakorlatokat mutattak be hatalmas tetszés mellellL A tornát
magyar népviseletbe öltözött levelitek kanásztánca követte, amelynek tréfás ií3 lendületes
mozdulataival
a leventék igen nagy sikert
arattak. A bemutató befejezéséül
a leventék
egy csoportba sorakozva üdvözölték a közönséget, elénekelték az Erdélyi Iudujót, a Horthynótát, néhány magyar népdalt, amelyeket a közönség gyönyörködve hallgatott, végül befejezésül a Giovinezza-indulói Ezutrín egy ernbeíkcut siettek előre a díszpáholy elé, ahol háromszoros „Huj, huj, hajráí"-t líiáltottak.
r

K közönség valóságos tapsorlsánnal fogadta
a magyar ifjak szereplését, akik végül díszlépésben vonultak el a nézők sorai között.
A sportbemutató után VlUánii Frigyes báró
kvirináli követ és felesége fogadást rendezett
a leventék vezetői, a leventét;, valamint az
olasz ifjúsági szervezet vezetői számára. A leventék szerdán este. hagyták el az olasz fővárost. Útjukat Velencében megszakítják cs pénteken esto érkeznek Budapestre*.

'fl felsőház általánosságban és részteleiben
elfogadta az egyetemi javaslatot
Budapest, október 16. A felsőház Perényl J
Zsigmond báró elnöklésével nagy érdeklődés
mellett tárgyalta az egyetemi törvényjavaslatot, amelyet Domanovszky Sándor előadó ismertetett. A kormáuy részéről Rómán Báliut
kíiltuszmiuisztcr jeleut meg az ülésen.
Az első felszólaló Mcskó Zoltáu dr. orvostábornok volt. Hangoztatta, bogy húsz évvel
ezelőtt örömmel fogadta be Szeged a Ferenc
József-tudományegyetemet. Most, hogy visszatér Kolozsvárra, régi szellemében adja át Szcigt'd városa az egyciemet Szólott arról, högy
alkalmazni lehetett volna a felállítandó szegedi egyetemnél azt a különleges cbándst, hogy
meghagyják mind a négy fakultást. A magyar
kultúra szempontjából Szegednek fontos hivatása van és ezért helyteleníti az egyetem csonkítását..
A továbbiakban az orvoshiányról
beszélt
Meskó Zoltán dr- Megállapította, hogy alig van
200 magyar orvos a visszatért erdélyi területeken. Orvoshiáuybau szenvednek a klinikák és
a .közkórházak is. Fótolui kell a hiányt, Lehejíetle.nnek tartja, bogy tízévi egyetemi .tanul-

mány után havi 80 pengő fizetést adjanak az
orvosoknak. Azonnali sürg?<s segítségre van
szükség ezen a téren. A javnslatot elfogadja.
A vidéki egyetemi tanári |.ar helyzetéről beszélt Cosztel Ernő.
llaffay Sándor evangélikus püspök károsnak
tartja a törvénynek a jogakadémiára vonatkozó intézkedését, mert ez az egész magyar nemzeti tudomány szempont ját s 51 káros- Arra kérte a kultuszminisztert, hogy a törvény végrehajtása során legyen tekint öttel az evangélikus
egyház érdekeire és a nomzeti szempontból
hangoztatottakra.
Fischer Béla dr. ny. breranyavármegyei alispán főleg dunántúli szempontból foglalkozott
a javaslattal és bírálta a
kormányjavaslatnak
a pécsi egyelem megcsonkítására
vonatkozó
részét.
Papp József arról beszjált, hogy az egyetemek mindig a magyar alljotjaany bástyái voltak.
A felszólalásokra Hómén Bálint kultuízminisztec válaszolt. Bevezet :>ben az erdélyi szellemmel foglalkozott. Kijelentette,
az erdélyi

Ezután válaszolt a miniszter a vita sofán
elhangzott feszólalásökra. Hangoztatta, telje*
ap az egyetem, amely a falai között oktatott
tudományokat teljesen és alaposan műveli ék
í£y adja át a tanítványoknak.
A felsőház mind általánosságban, mind t£afe
leteiben elfogadta a törvényjavaslatot
A jogakadémiák kérdéséfői szólva, kijeiéntette a kultuszminiszter, hogy tárgyalásokat
kezdett a katolikus és a protestáns egyházakkal újabb akadémiák felállítása érdekében.

Erdélyiek a felsőházban
Budapest, október 16. X kormányzó a miniszterelnöknek a minisztérium nevében telt
előterjesztésére az országgyűlés
felsőházáról
szóló 1028:XXII. tc. 23. szakasza nlapján Szabó
István római katolikus nagyprépostot. Sulyok
Istvánt, a Királyhágó melletti református egyház püspökét, Molitorisz Károly dr.-t, a szász
ágostai hitvallású evangélikus egyház főespefesét, Bánffy Miklós gróf belső titkos tanácsost, Császári cs királyi kamarást, Béldi Kálmán gróf zsibói földbirtokost, Rácz Mihály kolozsvári iparost, Szabó Jánosi nagyváradi építő
ipari munkást. Korponay Kornél feketefalui
földbirtokost, és Bíró István olaszteleki földművest a felsőház tagjává élethossziglan kinevezte.

Püspöki konferencia a bsrJal
hercegprímása palotában
Budapest, "október 16. X M a g y a l Kurir jelenti: A budai herceprímási palotában szerdán
ült össze a püspöki kar ősri
konferenciára.
Megjelent többek között Papp Antal dr.
érsek, miskolci apostoli kormányzó, Mikes János gróf érsek, Glattfelder Gyula dr. Csanádi,
Hosszú Gyula kolozsvár-szamosujvári, Virdgh
Ferenc pccsi, Gr ősz József szombathelyi,
dás Miklós dr. hajdúdorogi püspök, Lindcn•
berger Jájios dr. debreceni apostoli kormányzó, Ragats Rezső dr. győri káptalani helynök.
Serédi. Jusztinián hercegprímás üdvözölte a
megjelenteket és megilletődéssel emlékezett
meg Breyer István dr. győri megyéspüspök'
haláláról. Bejelentette a továbbiakban, hogy
Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye
most már hivatalosan is tárgyalás alá kerül.
A püspöki kar nagy örömmel üdvözölte Erdély egyrészének viszatérését és elhatározta,
hogy papjait és híveit az „ Erdélyért" mozgalom
támogatására
buzdítja.
Egész sor folyóügy letárgyalása után a tanácskozásokat a koraesti órákban fejezték he,

Párisi Hagy Áruház Rt.
Szeged (Csekonics ésKiss-utca sarok
HÁZTARTÁSI FAÁRU
-.11
Hurkapálca 1 csomag
—.21
Parkett kefe tisztító
— 24
Törülköző száritó, 2 ággal
—.24
Fakanál garnitúra, 4 drb
—.24
Fűszer állvány
—.21
Nyakkendővasaló fa
— 24
WC papírtartó
—21
Stoppolófa fényezvo
—.21
Kerek passzirozófa
—.21
Savanyuság kiszedő facsipcsz
Nyujtófa
—-28, — .21
.24
Ruhaszárító csipesz 12 drb
—.21
Ásztali kenyérkosár
—.24
Női ruha vállfa 6 drb
—.24
Férfi ruha akasztó, 3 drb
—.28
Csigatészta készito
tasszirozó görgő
—.48, — .38
.58
Húsverő fakalapács
—.68
Töjástartó állvány 12 drb tojásnak
-M
Húsvágó deszka
Kerek himzőráma
P 1.18, —.98
Szegletes- himzuráina
—98. - . 8 8

