
tarifa miniszter megtekintette a szolnoki 
«I fiidat és felavatta a beretfyujfalui utat 

Szolnak—Nagyvárad, október 28. 
V a r g a József kereskedelem- ̂ s köz-
lekedésügyi miniszter A l g y a y - P a p p 
államtitkárral, a minisztérium és a 
MAV több vezetőjének kíséretében a 
szerdai nap Szolnokra, Berettyóújfa-
lura és Nagyváradra látogatott el, 
hogy megtekintsen több most befeje-
zett közlekedési objektumot. 

Szolnokon megtekintették az uj vas-
úti Tiszahid forgalombabelyezésí mun-
kálatait. A régi, 1888-ban épült kétvá-
gányú vashíd helyébe, amely a modern 
sulvos mozdonyok terhelésének nem 
Felelt meg. a MAVAG nj hídszerkeze-
tet épített. A régi hídszerkezetet ked-
den eltávolították a pillérekről és az 

uj hídszerkezet betolásra készen áll. 
A betolás előreláthatólag már csü-
törtökön megtörténik ugy, hogy a 
Debrecen, illetve Kolozsvár felé hala-
dó vonatok nem lesznek kénytelenek 
Miskolc, Szerencs, Nyíregyházán át, 
illetve Cegléd—Szeged—Nagyváradon 

át közlekedni, ahogy ez az utolsó na-
pokon történt. 

Berettyóújfalu határában a minisz-
ter felavatta azt a 37 kilométer hosz-
szu betonutat, amelyet a visszacsatolás 
óta Beréttyóujfalu és Nagyvárad kö-
zött épitettek és amely a Budapest-
Kolozsvár—Sepsiszentgyörgy-! állami 
közút egyik szakasza. (MTI) 

szabályozták a tűzifa 
és szén kereskedői forgalmát 

Budapest, október 28. A kereske-

delem és közlekedésügyi miniszter 

szabályozta a tűzifa és szén keres-

kedői forgalmát. A' rendelet ki-

mondja. Kogy úgynevezett pincés 

kiskereskedők legfeljebb két mé-

lerrnázsás tételekben, a telepes és 

nagykereskedők pedig f mélermá-

zsától 20 métermázsáig terjedő té-

telekben szolgálhatnak ki tüzelő-

anyagot fogyasztó részére. Mint-

hogy az érvényben levő rendelke-

zések szerint nagykereskedők a ré-

szükre beérkezett tüzelőanyag te-

kintélyes hányadát (Budapesten 70 

százalékát) kiskereskedőknek kő-

telesek továbbadni, a rendelkezés-

től tehát a kis tétélekben vásárló 

legszegényebb fogyasztó közönség 

lüzelőszerellátárának" javulása vár-

ható. A fogyasztóközönség egyen-

letes ellátása érdekében illetékes 

helyen külön is felhívják a keres-

kedők figyelmét. Hogy a rendelke-

zéseket saját érdekükben a legpon-

tosabban tartsák he. 'A vétkes Ke-

reskedő ellen ugyanis nemcsak ha-

tósági eljárást indítanak meg, ha-

nem azonnali Katátlva! kijelölését 

is visszavonják. (MTI) 
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nyi lvánul meg aziránt, hogy ki lesz 

Glattfelder Gyula utóda a Csanádi 

püspöki székben. Az utód személyé-

re vonatkozólag eddig még semmi-

féle h í r nem szivárgott ki az egy-

házi főhatóságok köréből, a talál-

gatások azonban megindultak a 

püspöki szék betöltése körül. Egye-

sek tudni vélik, Kogy a Csanádi 

püspökséget egyelőre nem töltik be, 

l ianem ídeígletó'sen apostoli viká-

riátmként kezelik, tekintettel arra, 

Kogy a csanádi egyházmegye csak 

körülbelül mintegy 40 plébániából 

áll, éppen a fent említett csonkasá-

gánál fogva. Ugy értesültünk, Hogv 

egyházmegyei körökben ezt a meg-

oldást szívesen fogadnák, mert így 

nem szakadna meg a kapcsolat az 

egyházmegye és volt püspöke kö-

zött. Ugyanis ez esetben Glattfelder 

Gvula mint kalocsai érsek marad-

hatna a csanádi egyházmegye apos-

toli Helynöke. akit a szegedi püs-

pöki rezidenciában ugyancsak egv 

téo'i-nök képviselne 

Szántási iutalmak a gazdáknak és 33 
mslliAaz állattenyésztés fellendítésére 

Budapest, október 28. A jövő évi 
költségvetés bizottsági vitája során 
szerdán a földmüvelésügyi tárca költ-
ségvetése került az egyesitett pénzügyi 
5s földművelésügyi bizottságok elé. Á 
tárca kiadásaiban az erre az évre 
megállapított 156.6 millió pengővel 
szemben 108.1 millió pengő többlet mu-
tatkozik. A költségvetés összege 864 
millió 862.000 pengő. A legnagyobb té-
tel a mezőgazdasági termelés céljaira 
előirányzott 52,140.000 pengő, amely 
az idei előirányzattal szemben 32.6 
millió pengős emelkedést mutat. Az 
idei 2.8 millióval szemben 6.8 millió 
pengő szerepel nemesitett vetőmagvak 
kedvezményes kiosztására, az olajos-
magvak termelésének előmozdítására 
iádig az erre az évre Beállított fél-

millió pengővel szemben 7.1 millió 
pengőt fordítanak. 

Agrárkutatási költségekre nj tétel-
ként 194.000 pengő, az országos mező-
gazdasági tanács költségeire 6000 pen-
gő, szántási jutalmakra 16.3 millió 
pengő lett előirányozva. Az állatte-
nyésztés fellendítésére 20 millió, ezen-
kívül forgótökebitelre 13 millió pen-
gő áll rendelkezésre. 

Az egyesített bizottság S z a b ó 
Gusztáv elnök lésével délelőtt 10 óra-
kor kezdte meg a földművelésügyi tár-
ca költségvetésének tárgyalását. A 
költségvetést B o é r Ágoston előadó 
ismertette, hangsúlyozva, hogy abban 
a szociális szempontok, elsősorban pe-
dig a kisgazdatársadalom megsegíté-
sének érdeke érvényesüli 

November 15-én búcsúzik el 
Szegedtől és a csanádi egyházmegyétől 

Glattfelder érsek 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Jelentette a Délmagyarország, 

hogy G l a t t f e l d e r Gyula pápai 

írónál ló, kinevezett kalocsai érseket 

november 22-én. vasárnap iktatják 

he finnepélves külsőségek között a 

kalocsai főssékespgyházban az ér-

seki méltóságba. Megírtuk azt is, 

hoogy Glattfelder Gyula a program 

szerint november 20-án utazik el 

Szegedről Kalocsára, ahol a város 

halárában ünnepélyesen fogadják. 

Amint értesülünk, az érsek no-

vember 15 én biicsHzik el Szeged 

társadalmától és egyházmegyéjé-

től Begyei nagv-misét pontifikál a 

fogadalmi székesegyházban és 

szentbeszédet mond s ebben a be-

szédében vesz bucsut Szegedtől, va-

lamint az egyházmegyétől, amelyet 

a legválságosabb időben vezetett 

és épitet ki. Rámutat tunk má r arra 

a nagy munkára , amelyet Glattfel-

der Gyula, mint megyéspüspök a 

Tlrianonban megcsonkult egyház-

megye megszervezésével végzett. Az 

ő egyházmegyéje volt az egyetlen, 

amely revíziós megmozdulások so-

rán semmit sem kapott vissza te-

rületéből s ennek ellenére a legak-

tívabb munkát fejtette ki a hitélet 

terén, ami szintén az 6 vezető egyé-

niségnek tulajdonítható-

Nemcsak Szegeden, de ország-

szerte ugy egyházi körökben, min t 

a hivek között naas érdeklődés 

Id. Danner János halála 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Szeged régi polgárainak egyik legne-
vezetesebbje, id. D a n n e r János fü-
szcmagykercskedő 86 éves korában 
becsületesen teljesített munkás élete 
végén megtért őseihez. Azokhoz a rit-
ka egyéniségekhez tartozott, akik a 
hosszú idők folyamán, váltakozó kö-
rülmények kőzött sem engedték ki ke 
'ükből a kereskedelem, az édesapa ál-
tal alapifott üzlet gyeplőjét, hanem 
őrökö't energiával tartották fenn és 
feileszfették egyre nagyobbra. T "i-
Elöször. nagyon sokáig, a mostani 
Aranv .Tános-utca sarkán kezdte. a 
Tóth Mihály-féle ékalakhan kiugró 
házban, amely az akkori időkben 
o'van magas palotának számított hogv 
hogv lépcsőkön kellett felmenni az üz-
letbe. A rekonstrukció s a feltöltések 
juttatták aztán odáig a házat, hogy 
szinte magasföldszintszerövé váljék 
alagsornak" számttó földszinttel. Innen 
költözött a >Danner Péter fia* cég 
mostani Helyére, a Tisza Lajos-körű' 
és a Horthy Miklós-utca sarkára, ott 
fejlődött Igazi nagykereskedéssé, amint 
a bizalom és a megbízhatóság vele 
szemben egyre jobban gyarapodott. 
Danner Péter két Ra régen különvált, 
az ifjabbik. Mihály, jobban sietett, a 
Csongrádi Takarék' Helyiségében en-
gedte magát legyüretni a konknrren-
oíSval. életét is gyorsabban fejezte be. 
Jánosban összpontosult a cégalapító 
minden szívóssága, életak'arata. Rét 
fia a blztositék'a, Kogy még sokáig el-
ientált az öreg Péter nevét viselő bolt 
az idők' viharának, sőt egyre jobban 
fejlődik. Iga* ngvan, bogy a magyar 
kereskedői szellem megvolt és meg-
van ma Is János özvegyében, akivel 
53 esztendőt töltött boldog Házasság-
ban s aki vele egyforma fáradozással, 
gondossággal vett részt gondba n-örőm-
Ken egyaránt Danner János a* űzte 
tén kivfil tevékeny lészt vett l köz-
életben Is, bár visszahúzódó szerénv 
egyénisége ütelH kereste a Harcos te-
rületeket. Képviselőtestületi tagja volt 
a belvárosi egyházközségnek, alapító 
tagja és 'díszelnöke a Baross-Szövrí-
ség szegedi szervezetének, több Hadi-
kitüntetés tulajdonosa, kőztök » Sig-
num Candfsé. Temetése csütörtökön 
délután 3 órakor lesz a Dugonics-te-
mető Halottas Házából, telklüdvéért 
az engesztelő szenfmíseáldijretot 
uisvancsak csütörtökön reggel lel 8 
órakor mntetiák Ke a fogadalmi tem-
nlomhan. Halálát őszinte részvéttel 
fogadták' mindenütt, sboí szerettél; és 
becsülték. 

MAGYAR 
N Y I L V Á N O S S Á G 

LKDEL Y címen irja a Magyar 
Nemzet szerdai száma politikai ősz-
szefoglalójában a következő érdekes 
cikket: 

'Ismét olyan cikk látott napvilá-
got a román sajtóban, hogy kényte-
lenek vagyunk megállni mellette egy 
szóra. A bukaresti U n i v e r s u i 
ugyanis október 22-i számában cikket 
közöl P a p a c o s t e a tanártól s a 
gondolatmenet világosan elárulja a 
magyarellenes izgató szándékot 

Á cikk abból indul ki, hogy »a fel-
sőbbrendű és erkölcsi tudattal rendel-
kező népeknél a nemzeti hős a leg-
sikerültebb módon testetiti meg nem-
zetének jellegzetes erényeit*. Ezt » 
helyes tételt azonban a cikkíró ugy 
alkalmazza a történelemre, hogy a í 
a tényekkel ellenkezik. Papacostea ta-
nár ugyanis, mint a román nemzet 
ilyen hősi nagyságaira, a következők-
re hivatkozik: Mirceara, Stefan cel 
Maréra. Tzepesre, továbbá 'Corvin* 
ra* és főkép Vitéz Mihályra, 

Arra, hogy a mi magyar Hunyadi 
Jánosunkat a román nemzet hősei 
közé akarja sorozni, kár is szót vesz-
tegetni. Mirceaval kapcsolatosan elég 
arra utalni, hogy ő volt az első euró-
pai fejedelem, aki mint Oláhország 
vajdája önként legelsőnek kötött va-
zallusi szerződést a feltörő pogány 
szultánnal. 

Mare moldovai vajdáról pedig maguK 
a román történetírók is megállapítják, 
hogy politikai végrendeletében meg-
hagyta: az oláhok inkább a pogány 
török mellé álljanak, semmint a török 
előretöréssel szemben a keresztény 
Magyarország mellé. Tzepes volt ** 
az oláhországi vajda, aki mikor » 
magyar Hunyadi János világraszóló 
győzelmet aratott Nándorfehérvárnál 
a törökön, a szultánnak kedveskedve, 
hosszúból betört Dél-Erdélybe s ott 
n magyarok és szászok százait huzat-
tá karóba. 

Vitéz MihalyrőT azíT mondja » 
bukaresti cikk, hogy fl védte meg • 
törökökkel szemben a* európai ke-
reszténységet, hogy miután a törökök 
Báthory erdélyi fejedelemmel szövet-
ségben voltak, hadat indított Erdélyi 
Moldva és Muntenia nagyromán egye* 
sitésére. Ugylátszik, az Universrt 
cikkírója ignorálja, bogy mit irt vi-
téz Mihályról a románok saját törté-
netírója, Balcescn. Az ő adataiból £ 
ki derül ugyanis, hogy Báthory erdé-
lyi magyar fejedelem nem a törőknek 
hanem éppen Vitéz Mihálynak vo|l 

nemcsak szövetségese, hanem a b * 
bérura, ngy, bogy Báthory segített0 

haddal a török ellen, ő adott ne*1 

hadvezért is a magyar gömöri Kir&n 
Albert személyében. A cikkben kér 
kedve emiitett ealugareni győzelm®! 
is Király Albert szerezte meg ne* 
székely puskásaival Vitéz Mihály 
1594 novemberében kötötte meg ezt 
szövetségi szerződést Báthoryval. 
májusában njabb ünnepélyes szerié 
désben hódolt Bátborynak. 1598 P, 
niusában viszont már Báthory elleffl^ 
Habsburg-házzal szövetkezett 
17.500 forint fejében, ebből 16. 
készpénzben kapott a többit gyé*111 , 
tos gyűrűkben. De keveselte a zsold" 
ugyhogy 1599 áprilisában már 
gint Báthoryval kötött s z e r z ő d é * , 

megesküdve az Evangéliumra, 
megtartja. Rögtön ezután ázom"" 
megint ajánlatot tett Bécsnek. 

Bécs 

jában megtámadta a hűségében bl 

Báthoryt legyőzte, megölte és 
nem egy álló esztendeig, 1599 októjté 
rétöl 1600 szeptemberéig az os 
zsoldos Basta tábornokkal együtt 

tloisalma alatt tartotta Erdélyt* 


