
Ötmilliós bevételi fifbbletet várnak 
a városok a borfogyasztási adóból 

Budapest, márcins 23. A Magyar 
Városok Országos Szövetségének 
elnökségi ülésén melegen ünnepel-
ték Szendy Károly székesfővárosi 
polgármestert, a szövetség elnökét, 
abból az alkalomból, hogy a Páz 
mény Péter Tudományegyetem 
tiszteletbeli dqktorrá avatja. Elha 
tározta az elnöki ülés, hogy Szendy 
polgármester arcképét megfesteti. 
Az időszerű kérdések tárgyalása 
során beszámoltak a tisztviselői se-
gélyalapról továbbá arról, hogy a 
borfogyasztási adó felemelése ré-

vén a városok ebben az évben 

mintegy ötmillió pengő többletbe-

vételt várhatnak. 

Tárgyalták a közellátási kérdése-

ket is. Szendy polgármester rámu 
tátott arra, hogy az nj közellátási 
rendszer helyes és eredményeket 
igér. bizonyos kiegészítésekre azon-
ban szükség lehet Hangoztatta, 
hogy a városok a kormány műkö-
dést a legteljesebb jószándékkal tá-

mogatják. Több felszólalás után az 
elnökség elhatározta, hogy felirat-

ban kéri az ellátatlanok országos 

kataszterének összeállítását, a kö 

töttforgalmi árucikkek kezelési di 

jának bevezetését és az egész or 

szagra kiterjedő egységes jegyrend 

szer életbeléptetését mindazokra a 

közszükségleti cikkekre, amelyek 
csak korlátolt mennyiségben állnak 
rendelkezésre. 

A Kulturális Egyesületek Orszá 
gos Szövetségének átiratát, amely 
ben vidéki városi művelődési házak 
létesítését sürgetik, az ülés helyes-
léssel vette tudomásul Sz-ndy pol-
gármester felhívta a figyelmet a 
müvészcsereakcióra Kérte, hogy a 
MÍdéki városok lá-sanak vendégü 
külföldi művészeket, írókat, ennek 
ellenében külföldi városok látn;.k 
majd vendégül magyar művészeket 

Az értekezlet egyhangú helyes 
léssel fogadta Szendy polgármeste' 
bejelentéseit, majd a hadiárvák 
gondozásának érdekében megteld-
tott akcióra 1000 pengő adományt 
szavazott meg-
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Budapest, márcins 23. Illetékes 
helyről nyert értesülés szerint a 
Budapesti Nemzetközi Vásár, az 
öszi Lakberendezési Vásái és álta-
lában az ipari áruminta vásárok ós 
kiállítások ebben az évben, iltetve 
további rendelkezésig elmaradnak. 
Az ipari árnmintavásárok ós kiállí-

tások elhalasztására a rendkívüli 
háborús viszonyok adtak okot. 
amelyek megkövetelik hogy az or 
szág egész gazdasági életének min-
den ereje a közvetlen, vagy közve-
tett háborús célok elérésének szol-
gálatába állittassék. (MTI) 

Ullein-Reviczky Untai a vallás 
és az áltaiuezetés kapcsolatáról 

Budapest, március 23. A Bencés 
Diákok. Országos Egyesülete Szent 
Benedek-ünnepe alkalmából szokásos 
serjegvacsoráját tartotta az Országos 
Kaszinóban. Preszly Elemér einóki 
megnyitója után Ullein-Reviczky An-
tal rendkívüli követ és meghatalma-
zott miniszter mondott serlegbeszé-
det. Megemlékezett volt tanárairól, a 
soproni bencés gimnázium tudósairól, 
majd igy folytatta beszédét: 

— Amikor egy ember élete folya-
mán már sok mindent elért, akkor 
látja csak igazán, milyen üres az 
élet, ha az csupán materiális alapon 
nyugszik; ilyenkor nem boldogítja öt 
aem hatalom, sem gazdagság. S ami 
áll az egyénre, az áll a közösségre is. 
Mert mi lenne az államvezetésben, 
hogyha tisztára materiális alapra he-
lyezkednénk, ha a vallás tanításait és 
örök értékeit semmibe se vennők Eb-
ben az esetben kihalna a felebaráti 
szeretet, máF pedig nagyon szomorú 
köve kezményekke! jár az, ha valaki 
embertársaiban csak eszközt lát ar-
ra, hogy az ő révükön meggazdagod-
jék, segítségükkel hatalomra kerül 
jön, vagy hatalmát kiszélesítse. 

— & az államvezetésben is azt ta-
pasztaljuk, bogy veszélyes dolog a 
tömegeket vallás nélkül hagyni: ha 
azonban raegiagadjuk Krisztus vallá-
sát, b«lyébe szükségképpen tévtanok 
jönnek, amelyek azonban képtelenek 
az emberiséget kielégíteni. Mennyivel 
bölcsebb tehát, ha teljes lelki meg-
győződéssel megmaradunk azon a 
szilárd alapon, amelyet a vgllás je-
lem sz4munk , ; a a , é , e l i 8»»pf«i»4-

.gjijfc '»"test letett - igy tejejhefö ki 
u . m i « gondolatot megtestesiti 

ez az az elv, melyet nemcsak bencés 
gimnáziumokban, hanem az ország 
minden szerzetes gimnáziumában min-
dennap szóval és példával tani anak 

— A szerzete-, iskolákban meg.a 
nultuk azt is, bogy mindent az örök-
kévalóság, vagy legalább is az egy-
ház 2000 éves múltja és hagyományai 
szemszögéből nézzünk. Ez is rend-
kívül foDtos dolog a közéletben. Ha 
az ember nyitott szemmel nézi az éle-
tet, látja, hogyan lelkesülnek egyesek 
pillanatnyi sikerek felett, hogyan ba-
rnulnak egy-egy felkapott jelszót s vi-
szont hogyan esnek kétségbe, mihelyt 
szerencsétlenség éri őket. Aki 2OO0 
éves perspektívában gondolkozik és 
akinek szemei elő't az örökkévalóság 
lebeg, azzal ilyesmi nem történhe'ik. 
mert az jól tudja, hogy a pillanatnyi 
sikerek még nem jelentenek icazi sí 
kert, viszont a pillanatnyi bukás spm 
igazi bukás: az ilyen ember a 2060 
éves mult állandóságából csak erői 
és meggyőződésének igazolását me-
ríti. 

— Ne magunkra gondoljunk, ne 
saját érvényesülésünket keressük, ne 
mások rovására iparkodjunk meggaz-
dagodni és mások révén hatalomra 
jutni, hanem szolgáljuk önzetlenül 
egyházunk dicsőséírét és hazánk "agy 
ságát _ fejezte be Ullein-Reviczkv 
Antal követ beszédét, amelyet a va-
csora résztvevői igen nagy tetszéssel 
fogadtak. 

Kelemen Krizosztom főapát meleg 
szavakkal mondott köszönetet Ullein-' 
Reviczky Antal követnek azokért az 
elismerő szavakért amelvekkel a 
Szept Benedek-rend és a tőbjn szerze 
tegrend émti 

A szervezeti hÉztnOioarra 
n a f B feladat hdrol a háború után 
Laky Dezső beszéde az iparosok országos központi szerv* 

közgyűlésén 

Budapest, március 23. A Magyar 
Országos Tudósi tó jelenti: A/ ipa-
rosok országos központi szervezete 
most tartotta közgyűlését Laky 
Dezső titkos tanáescs nyugalma-
zott miniszter e'nöklete ipellett 
Laky Dezső elnöki megnyitó beszé 
débeu kitért a kézműiparra néhány 
fontos kérdésére. A magyar kis-

iparos társadalom jövőjéről szólvi 
hangsúlyozta Laky Dezső, hogy ez 
a kérdés egyike a legfontosabb jö-
vendő magyar kérdéseknek. A há 
ború egyszer véget fog érni és bizni 
hinni kell abban, hogy Muyyaror 

szág ebből a háborúból csak nyer-

tesként kerülhet ki és fel kell ké 

szülni arra, hogy a háborúi követő 

átmenet idején baj nélkül tudja át-

élni azt az időszakot, amely a há 

ború nélkülözéseit nz azután kö 

vetkező prosperitástól elválasztja.. 

A háború után egyfelől pótom! kell 
azt a sok mulasztást, amelyek kóny-
telen-ke'letlen összetorlódtak a 

képzés terén. De ugyanakkor más-
felől az embereket és azok gondol-
kodásit egymáshoz közelebb kell 
hozi, egy jobb közlekedési hálózat, 
vasutak és különösen közutak óz 
esatornák építésével Gondoljunk 
arra is, hogy milyen szükség lest 

az öltözetében megkopott népünké' 

a legszükségesebb ruhaneműreI el-

látni. E hatalmas nagy munka-
többlet lebonyolításábau a szerve 
zett kézműiparra is nagy feladat 

hárul. Erre a munkára miudem'k-
előtt u mai konjunktúra. során 

gyűjthető • tőkék. meotaknrit<ba>»l 

kell az iparosságnak felkészülni es 

ki kell használni az iparosságnak azt 

a hatalmas erőt is, amely a szőrei 

kezésben és csoportok közös mun-

kdjáb n rejlik. A szövetkezés fejlő-
dése adja a legjobb biztosítékot ar 
ra, hogy gz iparosság nehéz időkben 
is boldogulni fog és még jobbttd 
akkor, ha a háború rossz emlékei 
mind eltakarodtak. 

Vesemedence- és holyagqvudadasnai a gyulladást csökkenti, 
a hurutos nyákot oldja 
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Ri'őiifeiU fóvfihoiiíesi a lóversenyiér möqötii á r o k b a n 

(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Kedden a korad'lelőtti >jrák 
ban a lovasrendőrség őrszofcájáró) 
telefonon jelentették a kaoitány 
ságnak. hogy a lóver®enytér mö-
gött húzódé vasúti pálya te-tt mei 
lett. az árokban egy véresfejü férfi 
holttestet találták A kap tányság 

ról dr Fehér Gyula rendőrkap tány. 
a bűnügy' osztály helyette.- veze 

tője ós dr Mogán Béla hatósági or 
vos azonnal kiszál'ottuk a helyszín-
re. ahol a vasúti töltés aljában a 21 
és 22 vasúti pályaszelvények kö-
zött meg is találták a holttestet 

A halott helyzetéből és egyéb kö-
rülményekből az első pillanatok-
ban nyilvánvaló lett. hogy öngyil-
kosság történt Arcát és fejét lövés 
okozta roncsolás ás alvadt vér tor 
zitotta el felismerhetetlenróg g. 
Közvetlen mellette megtalálták a 
gyilkos szerszámot is, egy 9 milli 
méteres régimódi forgópisztolyt is, 

ame'yben már egyetler 'öltóny sem 
volt. Valószínű, hogy összesen egy 
tölténye lehetett az öngyilkosnak. 

aki a fegyver csövét a szájába jl 
'esztve követte el végzetes tettét. 

A halott zsebében talált munka 
könyvből megállapították, hogy 
Szekeres Antalnak hívják és 19 éves 
napszámos Találtak a zsebéber 
egy tintával irt búcsúlevelet i s 
rajta kusza bétükkel ez a néhánv 
szó: „Azért követtem el, mert sze 

re'mes votlam. Többet nem kérhet-

nek tőlem." 

Mialatt a bizottság a vasúti töl-
tés mellett a helyszíni szemét meg-
fejtette, a kapitányság bünügyi esz-
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tályán jelentkezett Szekeres Imre 
61 éves Cserepes-sor 12 ajtószám 
alatt lakó napszámos és elpanaszol-
ta, hogy f9 éves fia hétfőn reggel 
eltűnt otthonról és azóta neps je-
lentkezett Otthon is búcsúlevelet 
hagyott hátra, amely a következő-
képpen szólt: „Isteni á'd.ia meg ma-
gukat, amiért felnevettek. KöszB 
netem a nénémnek i s ! . . . Azért tet-
tem ezt, mert bánatos voltam-
Tóni." 

A rendőrségen dr. Fehér kapi-
tány kíméletesen közölte az apával, 
hogy balsejtelmét a tények beiga-
zolták. Az öreg Szekeres erre ki 
ment a Kossuth Lajos-sugárúton 
levő bonetani intézetbe, ahol az ép 
pen akkor beszállított holttestben 
felismerte a fiát. Az agnoizkálás 
után a rendőrség kiszolgáltatta az 
öngyilkos fiúnál ta'átt tárgyakat, 
a karkötőóráját, munkakönyvét és 
egy dóhoz gyufát. Görcsös zokogás-
sal vette át a megtöri szivü apa a 
rendőrtiszt kezéből a véráztatta 
munkakönyvet, amelyből egy ama 
tőrfénykép hullott ki. Alig egy hó 
nappal ezelőtt készült, egy jóképű, 
elegáns fiatalember iposo'yűg a 
képről, mellette egy hatalmas má-
zsássúlyú harcsa. 

— Ezt g halat a fiam fogta — 

magyarázza az öreg elcsukló han-
gon kl is volt téve a Bittó bira 
katába és csodájára jártak az em-
berek. Nagy halász volt az ón fiam, 
jól keresett ée szolidan ólt. Derék 
jó fin veit, nagyon jóazivii éa hi-
székeny. Bizonyosan nz vtttg a Ita-
lálba. 

Szemeit törölgetve botorkált ki az 
öreg Szekeres Tmre a rendőrség hi 
vatali szobájából, kezében görcsö-
sen szorongatja a véres munka-
könyvet ás a karjtftpófát. á^eta 
kség k t t twr . . . 


