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jgy, hogy a szabályok összhnngzoan 
illeszkedjenek azokba az egyéb köz-
jogi szabályokba, amelyek a kormány-
zói Intézményt BZ utolsó két évtized-
ben alkalmiriyjogunkban kiépítették. 

A nyugodt országlás 
biztosítása 

Közjogunknak buiáiozott hiánya 
volt, bogy az államfői jogkör gyakor-
lásának folytonosságáról eddig nem 
történt gondoskodás az államfő helyet-
tesítése utján, holott a magyar közjog-
ban az államfő helyettesítése mindig 
fennállott. A királyhelyettcs tudvale-
vően a nádor voll. A kormányzó ur 

év óta mondhatni egynapi pihenés 
nélkül viselte az államfői tisztet és 
viselni' fogja Isleti ségitségével és az 
egész magyar nemzet javára ntég na-
gyon sokáig. De senki sem tehet men-
tes betegségtől és a betegséget követő 
pihenő elvonhatja az államfői teendői-
től. Az előrelátó kormányzat akként 
kell hogy gondoskodjék az államfő 
helyettesítéséről, hogy amikor .szükség 
van rá, az államfő helyettese ntár 
•endclkezésrc álljon és tisztsége ne 
le.gyon előtte ismeretlen. 

Az, egész mnfrvnr nemzet a legna-
gyobb megnyugvásnál fogadja ezt az. 
előrelátó törvényt, amely a nyugodt or-
száglás rendjét és folytonosságát hi-
vatott biztosítani. Magyarországot min-

.denki a rend országának ismerlc és 
'tisztelte. A tökéletes rendhez közjogi 
értelemben éppen esnk ez. n törvény 
hiányzott. Most a kormány hftles elő-
relátása ezt a hézagot is betölti. 

Dr. Szilágyi Béla temetése 
Gyulán 

0>/9h, február 9. Mély részvét 
mellett, bensőséges gyászünnepség 
keretében helyezték örök nyugalom-
ra dr. Szilágyi Bélát, az MTI sze-
gedi kirendeltségének vezetőjét hét-
főn délután Gyulán. 

Koporsója köré sereglett fájda-
lomtól m.'lyen lesújtott családja, ro-
konai. barátai é* közvetlen munka-
társai. Nagyon sokan, akik a köz-
lekedési viszonyok minit nem ér-
kezhettek meg a temetésre, távirat-
ban fejezték ki részvétüket. A gyá-
szoló Családot az ország minden ré-
széből az elhunyt, barátai. tisztelői 
részvéttáviratokkal árasztották cl. A 
temetés a szeretet én a fájdalom 
volt.. A lelkész imája dián Tamás. 
Károly, a MTT vidéki osztályának 
vezetője búcsúztatta dr. Szilágyi 
Bélát, a MTI vezetősége és munka-
társai, valamint az Országos Ma-
gyar Sajtókamara nevében. 

A temetési szertartás után a gyu-
lai új temetőből átvitték a régi te-
metőbe ós rajongásig szeretett édes-
anyja ni Minit helyezték örök nyu-
galomra dr. Szilágyi Bélát. (MTI) 

» A r e p ü l é s iránti s z e r e l e t e t 
b e l e kell oltani 

ax ifjúság lelkébe« 
Örvendetes f e j l ő d é s r ő l számollak be a Délvidéki fllero 

C l u b itsziuiiió közgyűlésén 

Megyeszékhelyen működű Kor-, 
sör nagykereskedés, rum és 1i-
kőtrvárí vállalat keres mielőbbi 
belépésre 

őskeresztény 
intelligens v e z e t ő t 

aki legalább a boi szakmában 
járt** és kellő kereskedelmi ér-
zékkel és gyakorlattal hir. -
Ajánlatok Makó postafiók 22 
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Elsőrangú összeköttetésekkel rendel-
kező 

.Megbízottat keres 
S/i ged és . vidékére budapesti bank 
részvénytársaság. Ajánlatok >Bank-
szakma, jeligére Braun hirdetöiroda-

József körút AK küldendők. 60 

(.4 Délmagyar ország munkatár-

sától) Vasárnap délelőtt 10 órai kez-
dettől igen nagy érdeklődés mellett 
tartotta meg tisztújító közgyűlését 
a Délvidéki Aero Club. A közgyű-
lésen. amelyet dr. Tukatt Sándor 
főispán, az Aero Club elnöke nyitott 
meg. a Túros társadalmának vezető 
rétege, a különféle társadalmi egye-
sületek vezetősége s a repülés igen 
sok barátja vett részt. Az, elnöki 
megnyitóbeszéd hangoztatta, hogy 
nemzeti érdek a Délvidéki Arra 

Club munkájának fokozása. A klub 

eddigi munkásságával is méltán 
hívta fel a figyelmet nemcsak sze-
gedi viszonylatban, hanem ország-
szerte is. jövő munkássága azonbatí 
fokozottabb erőfeszítést és még több 
eredményt kivárt, mert az eredmény 
esaknem a lét és nemlét határán 
mozogva befolyásolja az egész nem-
zet életét, jövőjét. A jelenleg dúló 
háború fokozottabb kiállást, na-
gyobb áldozatvállalást követel a 
nemzettől s közel van az idő -*• 
mondotta megnyitójában az elnök 
—. amikor már nemcsak az erők 
fokozására. hanem az erők 
fokozottabb összpontosítására is 
életbevágóan szükség lesz. Az erők 
összpontosítása halasztást, nem tűrő 
követelmény. Olyan feladat megol-
dása vár ránk, amelyben mindenki-
nek ki kell vennie a részét. Foko-
zottabb munka vár ebben a tekin-
tetben a repülőkre, akik nemcsak 
főrészesei. hanem előkészítői a si-
kernek. A' légi fegyvernem teljesí-
tőképességének fokozásán keresztül 
azonban még egy másik nagy nem-
zeti Pélt is szolgálunk: az ifjúság 
nevelését, a repülés iránti szeretetet 
oltva belé az ifjúságba. Ez, a foga-
lom magában foglalja a fegyelem, 
a szervezettség fogalmát is. Ez a 
nrrelés sz Aero Clubra búrul s en-
nek az egyesületnek kell megoldani 
nzl a hatásaiban felmérhetetlenül 
fontos feladatot is. amelyet az ifjú-
ság katonai, ez esetben repülői ki-
képzése terén vár reá. A feladat 
nagy. de nem súlyos, hiszen a ma-
gyar kntnrinnnyag nagyszerűen be-
bizonyította, hegy hősiesen teljesíti 
a kötelességét S Ka a nevelés által 
a* itthoniakban éppilyen mértekben 
fejlődik ki az áldozatvállalási bésj-
ség, a hősies lelkület, a fegyelem 
erénye és a szervezés adománya, 
akkor a mögöttes országrész, épp-
olyan életbevágóan fontes felada-
tot teljesít a nemzet jövője érdeké-
ben. mint a fronton harPotó kato-
nák. Ma a legfontosabb a belső arc-
vonal megerősítése. Félre kell ten-
ni minden egyéni hatalmi törekvést 
s minden percet a nemzet geyetemes 
érdekeiért vívott harcnak kell szen-
telnünk. 

A továbbiakban rámutatott az 
elnök arra. hogy nz Aero Club. ami-
kor békeidőben megkezdte a mnu-
kát, TlHgy nehézségekkel és szinte 
leküzdhetetlennek látszó társadalmi 
közönnyel keltett megmérkőznie. A 
mérkőzést a klub nyerte meg azzal 
a munkával, amely az, egész ország 
figyelmét magára von te. Ez a har-
cos mult és az eredményes jöleu 
bizto* záloga a .klub jövőjének, hi-

szen ha a háború véget ér, a repü-

lőkre ismét különleges feladatok 

várnak a polgári, repülő jár a fok 

nagymértékben várható megindítá-

sánál, Az elkövetkezendő munkában 
rendkívül fontos a társadalom kellő 
felvilágosítása': a szülők bizalom-
mal és lelkesedéssel csatlakozzanak 
a klnb munkájához. Feltétlenül 
szükséges a társadalom megértő tá-
mogatása ahhoz, hogy a klub mun-
kája teljes sikert érjen el a jövő-
ben is. 

Az elnöki megnyitó utón Győry 
Béla ügyvezető elnök beszámolója, 
majd a főtitkári jelentés előterjesz-
tése következett. Ezután Takát.s 
Zoltán felügyelő, az algyői telep 
vezetője számolt be az algyői ki-
képzőkeret nagyszabású munkájá-
ról. A nagy tapssal fogadott beszá-
moló ntán került sor az új tisztikar 
.megválasztására. Az 1942. évre a 
klnb díszelnöke: dr. Varga József 
iparügyi miniszter. Elnök: dr. Ttí-
kats Sándor főispán. Társelnökök! 
Hndy József, Jung Péter 'és Szeits 

Ferenc. Ügyvezető elnöki Győry 
Béla. Főtitkár: dr. Lázár László. 
Titkár: Vass BezsŐ. Pénztáros: Ga-
ratfér FetcnP. Ügyész: dr. Gyurki 
Gyula. Orvosokí dr. Gsinády Jenő, 
dr. Rorbola József és dr. Lajos Sán-

dor. A számvizsgáló bizottság el-
nöke: Stamadinger József. Tiszte-
letbeli elnökökké a következőket vá-
lasztotta a közgyűlés! dr. Pálfy 
József polgármester, Szent-Györgyi 
Albert egyetemi professzor, vitéz 
Fekefehatmi-Czeidner Ferenc altá-
bornagy. hadtestparancsnok, dr. 
moóri QlnltfelAcr Gyula megyésfő-
pásztWr, dr. SimkA Elemér vásárhe-
lyi főispán, dr. Kogutowiez Károly 
egyetemi rektor, dr. Paraszkay 
Gyula törvényszéki elnök, dr. Ba-
logh Ányos tankerületi főigazgató, 
Pintér Ferenc nyugalmazott vezér-
ezredes és Míhályffy Lajos algyői 
főjegyző. 

A modellező szakosztály elnöke! 
keökényesdi Papp János, a vitorlá-
zó és motoros szakosztály elnökei 
Takdts Zoltán felügyelő. " 

Az ú j tisztikar megválasztása 
után a nagy érdeklődéssel kísért 
közgyűlést Jvng Péter zárószavai 
zárták be. 

Berlini vélemény Carmona 
újraválasztásáról 

Berlin, február 9. A Német TI 
jelenti! Illetékes helyről közlik! 

— Német politikai körökben Car-
mona portugál államelnök újravá-
lasztásával kapcsolatban utalnak 
Salazar miniszterelnök beszédére, 
aki hangsúlyozta az esemény jelen-
tőségét. Érdeklődéssel emlékeznek 
meg Berlinben Salazarnak a portu-
gál semlegességről tett utalásáról. 
Carmona újraválasztásában német 

részről biztosítékát, szerelnék látni 

annak, hogy Portugália kitart ed-

digi politikai irányvonala 'mellett. 

Mértékadó német -kötökben-... .esfc.. a 
politikát annál is inkább figyelem-
re méltatják, mert bizonyos mérték-
ben égy tekintélyi rendszer- beválá-

sát jelenti, ÍMTI) 

Hagy részvét mellett 
temették el 

dr. Turóczy Mihályt 
(A Délmagyarország munkatár-

sától) Hétfőn délután fél 4 órakor * 
hatalmas hóesés és a csípős hideg 
szél ellenére nagyszámú gyászoló-
közönség jelent meg a belvárosi te* 
metőben." hogy jelen legyen dr Tw 
ró'ézy Mihály ny. városi tiszti fő-
ügyész végtisztességtételén. Ott vol-
tak a megboldogult családján és ro-
konain kívül, a régi barátok, kar-
társak nagy számban és a tisztelők; 
ismerősök serege. A város képvise-
letében vitéz Szabó Géza tanácsnoki 
és dr. Csonka. Miklós főügyész je-
lentők meg. Ott láttuk dr. Simkn 
Elemér vásárhelyi főispánt, ' akii 
Turóczy Mihállyal testi-lelki jóba*1 

rútságot tartott fenn és másokat w 
város vezetőrétegének tagjai közül© 

A gyászszertartást dr. Hálása 
Pál kanonok, belvárosi plébános vé* 
gezte nagy papi segédlettel. Beszó* 
•lében rámutatott annak a munkás 
életnek elévülhetetlen érdemeire© 
amely gazdag örökségkent őrizni 
fogja dr. Tnróezy Mihály elmulba* 
tatlan emlékét. 

A szertartás végeztével sírba he-
lyezték a koporsót. A sírnál nein 
hangzott el búcsúbeszéd. A sírha-
lomra hatalmas koszorúerdő maga-
sodott a behavazott temetői környm 
zetbeu, virágainak színével hirdetve 
a feltámadást és az örökéletet* 

Két érdekes előadás 
az egyetembarátok termé-
szettudományi szakülésén 

(A Délmagyarország munkát á?* 

sótól) Két érdekes szakelőadás! 
Hangzott e] hétfőn délután az egye-
tem Altalánös és Szervetlen Vegy-
tani Intézetének tantermében, a j 
egyetembarátok egyesületének ter-
mészettudományi szakülésén. Első-
ként dr. Kesschjdk Adorján főis-
kolai tanár „Olygochneták Szeged 
környékéről" efm alatt ismertette a 
magyar faunának általa felfedezett 
két rovarát, amely két fajtát eddig 
Magyarországon nem ismerték. 
Buzdította a nagy számban jelen-
volt főiskolai hallgatókat, hogy vé-
gezzenek kutatásokat, mert n ma-
gyar zoológia még igen sok felderí-
tetlen terület előtt, áll. Míg Német* 
országhan körülbelül 45.000 állatfaj-
tát ismernek már, nálunk alig 
25.000-re tehető az ismert állatfajták 
száma. Holott a valóságban töbtí 
állatfajta él Magyarországon, mint 
a német birodalombarf. 

Az előadáshoz a szaHülós elnöke! 
dr. Farkas Béla professzor szóit' 
hozzá, aki rámutatott arra. Hogy a 
szopiszédos államokkal szemben kis-
sé elmaradt a mi zoológiai irodal-
munk. Ezt a hiányt lelkesedéssel pó-
tolni lehetne, sajnos, anyagiak nem 
állatiak rendelkezésre. A második 
előadó: dr. Z'lahi-Sebess Géza. á 
„pjristiphora pallipe*"-ről, a. levél-
dárazsak által a hazánkban megfi-
gyelt egyik fajtájáról értekezett. A 
fekete egres-darázs fejlődését és éle-
tét vetített; képekben is bemutatta. 
Ezt a darázsfaj lát az elmúlt, év nyn-
rán figyelték nieg Budapest környé-
kén. ahol valóságos (isqjiáskéntlé-
pett fel, elpusztítva teljesen az eg-
restei'iüést. Mindkét előadást dr. 
E/l-rhas^ui'Oferézor köszönte meg. 


