Csütörtökön ujabb tízszázalékos
fargalomcsökkentés lép életbe a MÉV vonalain
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Dr. Pálfy György kijelentette, liogy a város
minden új intézményt
szívesen támogat 'és
Minden fővonalon meghagynak legalább egy vonatpár', a mellékvonalakon tovább
igyekezni fog, hogy megfelelő hivatali helyiközlekednek a csatlakozó vonalok
ségről gondoskodjék a selyemtenyésstési 'felügyelőség számára, jelen pillanatban
azonban
Budapest, j a n u á r 21. A z ország tre ületének
szükségleti 'cikkek, az élelmiszerek és tüzelő a városnak ilyen helyiség nem áll rendelhzcbtegiiövűkedése tetemesen emelte Magyarország
anyagok szállításának zavartalanságát
bizto- sére. A selyemhernyótenyésztés a szegedkörSzemély- és árúforgalmát. Ezt a megnövekedett
sítsa, ami szükségessé telte a személyforgalom
nyéki nép szempontjából kereseti ágnak Ígér(Forgalmat a m á r meglévő mozdonyoknak kell
újabb korlátozását is.'
kezik abból a szempontból, hogy éppen abban
r
lebonyolítaniok. Mozdonyhiány
mutatkozik teA január. 23-án 20 órától további
intézke- a hónapban, amikor az aratás előtt nincsen a
fcrfí, amit növel a tél is azzal, hogy a Dünán
népnek elfoglaltsága, a. selyemberny ótenyész
désig a személyszállító vonalokat az eddigi forHiegszünt a hajószállitás és igy a Délkelcteuróléssel szépen kereskedhetnének. A felügyelőség
galommal
szemben
mintegy 10 százalékkal
g>íz és Nyugateurópa közötti dunai hajózó árú- Csökkentette a MÁV. 'Az Államvasutak igazgavezetője szerint Makón és környékén némelyik
forgalom is a magyar államvasulakon
fűt vécsalád 100 pengőt is megkeres schjcmkervyútctósága a Csökkentés elrendelésekor ügyelt argig. A visszakerült meredek hegyi pályákon
nyésfflésscl
az aratás előtti hónap alatt. A korra, hogy ez a "csökkentés Csák olyan mértékű
J/edig a kedvezőtlen időjárás miatt n legtöbb
mány
kilónként
két pengőért váltja be a selylegyen, amely a személyforgalomban
fennakaHelyen két mozdőnnyal lehel Csak a vonalakat
met,
de
az
áralakulástól
függ, hogy ez az áldást nem okoz. Az Utazási lehetőséget minden
elindítani. Ez az időjárás alakulása szerint Ha- irányban biztosította, minden fővonalon legatalányár még emelkedjék.
jtőnként válik szükségessé más vonalakon is.
lább egy vonat pánt forgalomban
hagyott, a
Abban az esetben, h a a felügyelőség tavaszMindéhez hozzájárul a novemberi bányászmellékvonalakon a fővonalakhoz csatlakozó vora Szegedre tenné 'át székhelyét, a városnak
Sztrájk kihatásaiként mutatkozó szénhiány.
nalak, valamint a helyi igények kielégítésére
eperfaültetésről is gondoskodnia kelL A seA M Á V igazgatósága az üzemi nehézségek
szolgáló vonalok is közlekedni fognak.
lyenihornyótenyésztés m a már olasz módszer
•jÖenéEe is mindent elkövet, Hogy. az elsőrendű
szerint történik", amikor nem a levelekkel, hanem a rriss hajtásokkal táplálják a hernyókatErre a célra a város csemetéket kapna, ami 1
lyeket mind a külvárosokban, mint a telepeken és tanyákon elültetnének, hogy az olasz
stílusú selyemhernyó tenyésztés megkezdődhessék.
.

A kormány felfigyelt
szegedi árvlzveszedelemre

Előtérben az Udranszky-féle terv megvalósítása

(A Délmagyarország
munkatársától)
A hír- hogy ezeken a súlyos bajokon gyökeresen setelen jött hőmérsékletváltozás által előidézett gíteni fognak.
Mint ismeretes, dg. Pálfy JózseT polgár' felyadás — m i n t arról legutóbb beszámoltunk
mester
az elmúlt bét' végén dr. Tukats Sándor
az árvíz emelkedését okozta. Csengcle határában megfeszített erővel folynak a munkála- főispán társaságában Budapesten járt és többi
között az árvízkérdésről is tárgyalt a külümtok a COO méteres csatorna elkészítésére, amely
« Kelő-patak felgyülemlett vizét levezesse- I t t böző minisztériumokban. Dr. P á l f y József egmunkatársa
to fagy felengedése bizonyos szempontból elő- revünatkozóan a Délmagyarország
előtt elmondotta, hogy gróf Teleki Pál miniszfeyösebb" helyzetet teremtett, mert a Kelő-csaterelnök, valamint a kormány több tagja feltorna vastag jégkérgét eloszlatta és a Csatorna
figyelt a súlyos szegedi árvízhelyzetre. A miHrize megindulhatott. Az erős fagy által keletniszterelnök maga említette fel elsőként az arkezett jégtorlaszokat a kiVezényelt műszaki
vízkérdóst a főispán és a polgármester előtt,
teaemélyzet m á r felrobbantotta, így a csatorna
részletesen tájékoztatta magát a dolgokról'és
működésének nincsen semmi akadálya.
kijelentette, hogy itt csak a gyökeres megoldás
K város műszaki Hivatala részérő! fírcinosegíthet. Kormánykörökben
az a vélemény alafDics Vilmos kedden egész nap a tanyákat járkult ki, hogy az Udránszky-féle nagy csatorna1a és intézkedéseket foganatosított. Dr. Pává
tervet kell megvalósítani. Mindenesetre bíztató
'ÍPerena tb. főjegyző is a tanyavilágban igyejelnek kell tekinteni, Hogy a mai nehéz helykezett képet nyerni a helyzetről. A befutott' jezetben is a kormánynak kiterjed a figyelme erlentések szerint a talajvíz mind a
tanyákon,
re a kérdésre és a miniszterelnök véleménye
mind a városhoz közelebb eső telepeken óráról,
is az, Hogy az árvízprobléma gyökeres megol'árára emelkedik, de meg van a remény ahhoz,
dását mielőbb keresztül kell vinni.

Szettedre

költözik
a selyemienyésztési felügyelőség
(A Délmagyafország
munkatársától)
Dr.
Pálfy György kűltúrtanácsnok
tárgyalásokat
folytatott az országos selyeintenyésztési felügyelőség vezetőivel, akik Szegeden járlak abból a Célból, hogy selyeratenyésztés szempontjából a helyzetet felülvizsgálják. A sclyemte-

Belvárosí

Mozi

Szerdán utoljára!

nyésztési felügyelőség székhelye ugyanis Makón van, azonban a felügyelőség vezetőjének
kijelentése szerint' Makón és környékén már bnfejezték küldetésüket s a selyembemyótenyésztés ott annyira felvirágzott, bogy további propaganda és oktatás feleslegessé vált. A felügyelőség a minisztériumtól engedélyt kért és
kapott arra, hogy Szegedre legye ál székhelyét s most azért jártak dr. Pálfy György kulturtanácsnoknól, hcigy a felügyelőség számára
a x árus mea-fcVö helyiségről gondoskodjék.
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Az ember eszméje
tialösij Naőu Jozsel e l ő a d á s a a Belliién
fiabor Körben
(A Délmagyarország munkatársától) Dr. H a 1 a s y-N a g y József egyetemi professzor rendkívül érdekes előadást tartott kedden a Bethlen Gábor-Kör a s-Kcdd esték* előadássorozata keretében. \á» ember eszméje*, cimü előadásában végig
vezette hallgatóságát a történelem korszakain és
a nagy filozófusok munkáján, valamint : a nagy
történelmi események hatásán keresztül telte vizsgálat tárgyává azt a fogalmat, amelyet az »embereszme* szó magában foglal és-kifejez. A bibttkas
embereszme szerint az ember arcán az örök IsteD
akarata és cselekedete tükröződik s az ember
csak addig s csak annyiben fedi az lembereszme*
fogalmát, anűg élete teljes kifejeződése az Isten
akaratának. Á gGrüg embercszme nem tagadja
ugyan meg sem önmagában, sem önmagától az istenséget, de már ugy fogalmazza meg a. világ cs
ez ember viszonyát, hogy az emberről, pz. embej.töl sugárzik minden szépség a világra: ezek a
szépségek az istenség akaratának kifejeződései
A történelem folyamán ez a két embereszme váltotta egymást a középkorig, majd ezt kővetően a
renaissanceig. Ekkor a természet felé fordult az
ember s az embereszme akként változott meg,
bogy az »embcr a természet szerencsés lénye* s
eszerint ki is kell használnia minden lehetőséget,
örömöt, szépséget, amit a természet nynjtani tud
neki. Á XIX. század közepéig nagyjában ez az
cinbcreszme uralkodott, a boino sapiens helyett a
homo naturális lépett előtérbe: a természetes, sót
természeli ember, aki gondolkodás helyett és gondolkodás nélkül élvezi a világ és az élet kihasználható előnyeit.
A kiábrándulás hozta magával, hogy a XIX.
század közepe után az európai ember uj embci eszme felé fordult: Nietzsche és Dosztojevszkij
eníberfilpzófjája kötötte le. Eszerint csődLe jutott,
valami szörnyű nihilizmusba süllyedt az ember,
ennek az embernek holttestét ci kell temetni a kor
temetőjébe. De a boltlest fölött uj élet.támad: egyszer megszületik az uibermenselu, az emberfeletti
ember, aki már több lesz, mint a ma embere, mert
uj embereszme születik vele együtt: a tisztultatb
szemlelet. Az Isten, természet és ember, liarnias
egységbe olyad a lélekben.
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