ör. MMIá Jenő

a kolozsvári rendőrkapitányság
helyettes vezetője
(A Délmagyarország munkatársától) A szegedi rendőrség megbízott helyettes vezetője,
őr. nemes Szemerey István ny. rendörfőtanáfsos pénteken napiparanesban ismertette a belügyminiszternek a végleges rendőrtiszti elhelyezésekre yaló rendeletét. A belügyminiszter
megszüntette dr. Borbola Jenő főtanácsos, a
szegedi bűnügyi osztály volt vezetőjének vezénylését, Kolozsvárra, helyezte át, az ottani kapitányság helyettes vezetésével bizta meg. Kolozsvárra helyezte a belügyminiszter a már
korábban ugyancsak vezényelt Deák Viktor
rendőptanácsost és dr. Ujvárossy Miklós rendőrkapitányt, míg Sípos Tibor rendőrtanáfesost
a
nagyváradi kapitányság helyettes vezetésével bízta meg.

A
S szegedi katolikus legényegyletek zászlót ajándékoznak
a szabadkai legényegyletnek
(A Délm»gyarország munkatársától) A püspöki tanoncotthonban népes értekezletet rendeztek a szegedi katolikus legényegyletek vezetői. Az
értekezleten K a p ó s s y Gyula egyházmegyei elnök elnökölt. F á b i á n Ferenc délkerületi titkár
köszöntötte meleg szavakkal az uj egyházmegyei
elnököt s örömét fejezte ki afölött, hogy a megyésföpásztor régi munkásapostolt állított az egyházmegyében működő legényegyletek élére. Ezután
K a p o s s y Gyula elnök Magyarország megnagyobbodásáról s a visszatért Délvidékről emlékezett meg és hangsúlyozta, hogy IS magyar katolikus legényegylettel szaporodott hazánkban a legényegyletek száma. Majd fokozott munkára buzdította a legényegyletek vezetőit és a maga részéről Ígéretet tett, hogy minden energiájával azon
les®, hogy a legényegvleti munkát fejlessze, előre
vigye.
A papság és világi vezetők együttes értekezlete elhatározta, hogy a Délvidék visszatérésének
emlékére a szabadkai katolikus legényegyletnek
díszzászlót adományoznak. A zászlót május 26-án
az ujszegedi barlangoltár előtt szentelik fel. F.zt
az ünnepséget összekötik az éwégi Te Deummal.
majd fáklyás felvonulással tisztelegnek a megyéslöpásjrtor előtt 30 éves püspöki jubileuma alkalmából.

k o r m á n u z ö ünnepeinken fneüngKotta
a budapesti nemzetközi vásárt

Budapest, május 2. Fényes külsőségek között nyitotta meg pénteken délelőtt Magyarország kormánysója a budapesti nemzetközi vásárt. Szendy Károly polgármester köszöntötte
a kormányzót. Hálával gondol a Teremtőre,
hogy megengedte ezt az ünnepségei, u béke szigetén, amikör a kontinensen trónok omlanak
össze és ú j államok születnek.
— Itt a Főméltóságod bölc* v.-zetése alatt
álló béke szigetén — mondotta n "dgármester
—, ezeréves határaink felé isinél jelentős lépéseket téve, újra kitárhatjuk a budapesti
nemzetközi vásár kapuit. Es a vásár a megnagyobbodott Magyarországot tükrözi vissza
és különös szeretettej és melegséggel ünnepli
a visszatért erdélyi országrészeket. Az ország

K f t s z á z n e g Q Y c n egyesület m ü h ö d i k Szegeden
36.000 t a g l é t s z á m m a l
A legnag qobb Cs a legkisebb szegedi egqestliel - 360 000 pcngO
a szegedi égqesoieteh evltogdllbevttele- ® s/eirlah az eaqesttleteker

(A Délmagyarország munkatársától) A belügyminiszter rendeletére országszerte összeígják az egyesületeket Egy hónappal ezelőtt jelent meg a polgármester felhíyása az egyesületekhez és május elsejéig kellett benyújtani e»
Budapest, május 2. A MTI jelenti: A városházán az egyesületekre vonatkozó adato-Deutsbhe Zeitung" mai száma cikket közöl kat. Az összeírás megkönnyítésére a város
Károlyi Imre tollából, amelyben a cikkívó ki- úgynevezett „Egyesületi nyilvántartási lapöt"
fogás tárgyává teszi, hogy a cenzúra minden bocsájtott ki és ezen tüntethették fel a szegedi
olyan közlemény megjelenését megakadályozza, egyesületek a működésükre és a tagok létszáamely a hazai németség igazságos kulturális mára vonatkozó adatokat. Be kellett jelenteni
ás közigazgatási
követeléseinek teljesítését az egyesület célját, jellegét, tagjainak számát,
szorgalmazza- Illetékes helyen kijelentették a az egyesület vezetőségének névsorát és azt a
MTI munkatársának, hogy ez az állítás egyene- körülményt is, hogy az egyesület részes ül-e
sen és megengedhetetlenül szembehelyezkedik hatósági, vagy társadalmi támogatásban.
a
valósággal. Egy pillantás a .,Deutsche ZeiA most folyamatban lévő összeírás meglepő
tungba". teljesen elegendő annak a mcgállapí- adatokat tartalmaz; kitűnt, ugyanis, hogy
té&ára, hogy ez a lap rendeltetésének ós céljáSzegeden kétszáznegyven egyesüé t megfelel, állandóan és hiven képviseli a
let működik, a váron belterületén
t>azaí németségnek azokat a szempontjait, áme190, a külterületen pedig 50.
nek a magyar és a német kormányok között
kötött bécsi egyezménynek megfelelnek. Ez el'A suegedi egyesületek taglétszáma igen kütón magyar részről uemesak bogy kifogás nem löúböző, a legkisebb taglétszámú egyesület* a
'aerült fel, ellenkezőleg a magyar kormány arszegedi Spörthalászok Egyesülete, amelynek a
ra
hivatott tényezőinek közismert nyilatkozabejelentés szerint mindössze 30 tagja van. A
taiban több ízben kifejezésre jutott, högy a bélegnagyobb létszámú egyesület yiszont a SzeW egyezmény alapjáu áll. A sajtóellenőrző
gedi Köz- és Magánhivatalnökok Egyesülete,
bizottság vezetője utasítva van arra, hogy
több mint 7000 taggal. A legtöbb egyesületnek
Megakadályozza az olyan közlemény megjelenéáltalában 150 tagja van, ezt átlagos számítás
st, amely a bécsi egyezmény békés szellemű
alapjául Is ellehet fogadni, úgy, hogy
intencióival
egyenesen
ellentétesen
csak
arra
Szegeden a U0 egyesület 90.006 tag
Volgái, hogy viszályt teremtsen a
magyarság
létszámmal működik. 1
« vele testvériesen együttélő hazai németség

tirőf ¥MúM Imre
megint cíKKeí í r l . . .

között.

gazdasági helyzetének az új Európában való
jelentőségét domborítják ki a uémet birodalom,
az olasz birodalom és a szovjetunió hatalmas
kiállításai, éppen úgy, mini Svájcnak és Szlovákiának nemzeti kiállításai.
Á kormányzó ezután engedélyt adott a vásár megnyitására. Rövid eerele után a kormányzó megkezdte körsétáját a vásárban. Elsőnek a német, majd az olasz és a szovjetunió
pavillonját látogatta meg a kormányzó, akit
az államok követej fogadtak. Ezután a svájci
és a szlovákiai pavillon következett,, majd végignézte az erdélyi kiállítást ünnepi díszbe öltözött székely asszonyok és férfiak sorfala között

Ebbe* tfuaetó n

állapítható «sg, heje minden

negyedik ember
egyesületnek-

tagja

Szegeden

Igen számottevő taglétszámmal

valamelyik

mű- i

ködnek a tanyai egyesületek is.
amelyek között a legtekintélyesebb a Domaszé
ki Gazdasági Egyesület, utána tekintélyben ós
taglétszámmal is az Alsótanyai Gazdasági
Egyesület következik, majd a Röszkei Gazdakör és a Fel6Őközponti Gazdák Egyesülete.
Megállapították, Hogy a szegedi egyesületeknél az évi tagdíj 1 pengőtől 24 pengőig terjed
és ha a 36.000 szegedi tagnál átlagosan ösak
10 pengőt számítunk tagsági díjra, ez is egy
esztendőben 300.000 pengőnek felel meg.
A városházán nem érdeklőduek az egyesületek anyagi természetű ügyei iránt, eltekintve
attól az egy kérdőponttól, hogy részesül-e az
egyesület hatósági, illetőleg társadalmi támogatásban? Információnk szerint

a 'mostani
nyilvántartásbavételnek
nincs is más célja, minthogy pontot
adatok álljanak a hatóság rendelkeaésére az egyesületek ellenőrzése
szempontjából.
A nyilvántartási lapon fel kellett tüntetni •
tisztséget viselő tagok nevét, foglalkozásit, la
kásöímét, születési helyét, idejét és közelebbi
jövedelme és vagyona iránt a mostani öesneigás során nem érdeklődnek-

