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Igy csináljuk,
ugy csináljuk...

Az Olvasó fztves elnézését kérjük, amiért
e a n a helyen megint idegenforgalmi dolgok,
kai foglalkozunk. De kénytelenek vagyunk ve.
la. Nem az idegenforgalom miatt, amelynek
megteremtésében és élénkítésében ugyancsak
kevés része van a hatóságnak. Hanem a hl.
bák, elnézések, hiányok és mulasztások miatt,
amelyek veszélyeztetik Szegednek idegenforgalmi szempontból elérendő pozícióját, hite.
lét, népszerűségét és nevezetességét
Egyre többszór és egyre határozotttabb for.
inában merültelegyes városi bérházak eladá.
sának terv*. Legelőszőr azon a pénzügyi bizott&ági ülésen hallottunk róla, amelyen né.
hány városi kölesén meghosszabbításával, a
mult évi zárszámadással s az idei városi gaz. dálkodás első negyedévének siralmas jelentésével foglalkoztak. Azóta lezajlott a közgyűlés. A
pénzügyi helyzete nem javult
Inkább rosszabbodott Városi bérházak eladáiának gondolata azonban állandóan kisért
Sajnos, mindig csak kisért Az eladási szándék a mai napig sem öltött konkrét formát.
Egyik-másik házra állítólag volt alkudozás.
A közeledés minden jele nélkül. S egyre jobben elhalványul annak a reménye ls, hogy a
kislakásokat vasy legalább egy részüket el tudja adni a hatóság. Részben azért is, mert. a
közigazgatási apparátus túlságosan komplikált
és nehézkes ahhoz, hogy a mai súlyos viszonyok között gyorsan végéne tudjon iárni az
ilyen adásvételi üzleteknek.
,
Pedig itt a gyorsaság is fontos. Nagyon fon>
fos. Nem győzzük eléggé ismételni, hpgy Szedet a lehető legsürgősebben kell kiépiteni

S

egenforgalmi gócponttá, nevezetességgé és
értékké. A belső idegenforgalom az első nekilendülés első heteinek eseményeiből következtetve állandósulni és nem lehetetlen, hogy
arányaiban még emelkedni fog. Egészen valószínűtlen azonban, hogy az érdeklődés egyforma intenzivitásával forduljon az ország
népessége valamennyi nagyváros felé. Az ide
genforgalom nálunk most kezd konjunktura
leimi. Be kell hát idegenforgalmi célokra rendezkedni. Építkezni kell. Intézményeket emelni abban az esetben is, ha nem hajtanak
hasznot, sőt abban 1 az esetben is, ha némi
deficit'el járnak — persze nem gondolunk a
tanyai vasút 800 e*er pengős deficitjének megismétlésére —, írért ezek az intézmények fogják biztosítani Szege;! részére az idegenforgalmi elsőbbséget és mert az idegenforgalmat
Megteremtő és állandósító ezek az intézmények
bőségesen meghozzák a kamatjukat, ha munkaalkalmakat teremtenek s részint a munkaalkalmak, részint az állandósult iderenforga.
k>m révén a lakók egész sor rélegét teszik keleset- s ezzel fizetőképessé.
Lépjen e'ő tehát a hatóság a lassú közigaz
gatási tervezgetés meddő rezerváltságából és
Jegyen ugy, mint ahogy hasonló helyzetben
'ürge mozgású magánosok cselekszenek. Aki
el akarja adni a házát, az ingatlanforgalmi
irodához fordul. Az amatőrősködés minden
téren idejét multa. Nemcsak a futballban.
el lehet adni az eladásra kiszcmcil városi
Wzakat. az ingatlanügynök el fogja a:lni. Sok
Kai hamarabb, esetleg sokkal jobb röíl'-.ekk
toellett is, mint az ügykörökkel agyonl ritelt
Wgármesterhelyettes, mint a különböző ügy*«ályok között hosszu idő óta bolygó zsidói t vándorló kulturtanácsnok, vagy mint a

3.20

M.

H a v o n t a helyiken
Hdékaa
Budapesten X J O . k U l i a H W n
A-40 pengfl. « B o y é * n á m A r a hétktlanap t « , r a * A r - « • Ünnepnap 1 4
Hfrdalétek felvétele tarifa M e r f n l . Menteleni k héHO Kivételével
reggel

főjegyző, ald ért a közigazgatás történetében
példátlanul remek határozati javaslatok meg
szövegezéséhez — lásd Móra Ferenc irói érdemeinek költői hangú jegyzőkönyvbe foglalását —, de ép költői vénájának szinte abnormís fejlettsége miatt nem fogható be olyan
prózai ügyek intézésébe, mint amilyen a ház
eladás.
Száz szónak is egy a vége: arra, hogy a
város házakat épitaen, valamikor nagy szűkség volt Arra, hogy az emberi kor legvégső
határáig tulajdonosa maradjon valamennyi
házának, semmi szükség. Annál nagyobb szükség lenne azonban arra a pénzre, amely bá.
zak eladásából befolyna. Ebből a pénzből
strandfürdőt kellene épiteni. Végig a Tisza
túlsó partján. Ennek a strandnak junins végére el kellene készülnie De a reklamirozást
haladéktalanul meg kellene kezdeni Budapesten ! i . az ország valamennyi városának valamennyi újságjában.
A legkisebbekben is. Agitálni kellene prospektusokkal és plakátokkal is. Gondoljon csak j
a hatóság a sok budapesti strandra, a zárt
uszodákra, a hullámfürdőre, a Széchenyi-fürdőre, gondoljon egész sor vidéki strandra és
gondoljon — hogy csak a legközelebbi külföldi helyekről beszéljünk — Vőslau és Baden remek strandjaira A tiszai strand Sze-

ged alatt országos látványosság és nevezete*
ség lehetne. Azután ott van az az idegenforgalmi szempontból is mérhetetlen kincs amely
hasznosithatatlanul van bezsúfolva a kultúrpalotába. Szegednek fel kell építenie a muzeumot Gondoskodnia kell gazdag muzeális anyaga valamennyi osztályának méltó elhelyezéséről. És gondoskodnia kell gazdag képanyaga
részére állandó kiállítási csarnokról.
A legnagyobb és leggyorsabb elhatározás
azonban ahhoz kell, hogy re zárják el az idegent kelői, abban az esetben sem, ha egyszerre ezrével tódulnak Szegedre, a látnivalókat Se azt
a keveset ami van. Se azt a keveset, ami lesz.
Semmifé'e egyesületet se akarunk megbénittatni tevékenységében. Meggyőződésünk azon.
ban, hogy senkinek az ujjáról nem esett
volna le a társadalmi érdemszerzés gyűrűje,
ha nem azon a vasárnapon tartja elzárva a
Széchenyi-teret amelyen 3000 idegen akarta
megismerni a várost Hát megismerte. Halljuk,
most a miskolciak és pécsiek készülnek megismerni. őket talán a Templom-'érre se engedjék
be. Aki pedit ennek a két útnak ? lebonyolítása ulán gondolna merészet és* nagyot és
elvikendezne Szegedre, annak a vonatja elől
fogják ki a moídonyt tolassák a megérkezés
legutolsó kocsija elé és gőzerővel küldjék visz.
sza a szerencsétlent oda ahonnan jő|t.
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Teljes győzelmet aratott a baloldal
a vasárnapi francia választásokon
Az ellenzék SZ mandátummal kapott Ifibbel, mini I lobboldel

Páris, május 9. A francia baloldal a vasárnapi második választási menetben döntő győzelmet aratott. A nagyarányú győzelem következményeképpen Tardieu kormányát előreláthatólag Herriot kabinetje váltja fsl. Az uj
kormány megalakulására egyelőre
azonban
nem kerül sor, Tardieu junius l-ig mindenesetre miniszterelnök marad.
A választás eredménye a következő:
Baloldal.
Herriot radikális pártja
159,
köztársasági szocialisták és francia szocialisták
S4,
szociáldemokrata párt
129,
kommunisták (két frakció)
24,
összesen 3t6 mandátum.
Jobboldal.
Független jobboldal
35,
Marín-csoport
80,
katolikus demokraták
15,függct'en köztársaságiak
75,
íüggct'en radikálisok
59.
összesen 26b mondátnm
A baloldali pártok ggö e'mr tehát teljes, a
Marin-csoport bukása végleges A 610 uj képviselő közül 200 eddig még nem volt tagja a

parlamentnek. A baloldal most még nagyobb
és teljesebb győzelmet aratott, mint 192i-bert,
amikor a győzelem megbuktatta Poincarét.
A minisztertanács déVőtt Tardieu elnökletével összeült, hogy a kamarai választások
nyomán és az elnökválasztással kapcsolatban
előállott helyzettel foglalkozzék. A minisztertanács. egyhangúan elhatározta, hogy a hagyománynak megfelelően

kedden eafe átnynffla az elnöknek a kormány lemondását.
Tardieu miniszterelnök az u j elnököt kérni
fogja, hogy őt semmiesetre se jelölje ismét
miniszterelnöknek. Tardieu ezzel kapcsolatban közölte, hogy a kabinet hajtandó az üai/eket junius l-ig lot>ább vinni.
(Budapesti tudósilóvk telefonielenlésr.) Pá- '
risból jc'entik: A kerMí

elnökválasztás
a je'e'< szerint még Bem lesz egyhangú Versailleslen. Painlevé volt miniszterelnök bará.
tai unszolására hé ő • M 'u'án hivatalosan is
bejelentette, hogy váll il i /, l 'ltség^t. Herriot
kijc'entette, hogy a radikális párt Painlevé
'möfjött áll a keddi választáson. Pain'evé ellenfele Lebrun szenátusi elnök.

B hitlerista képviselfik egyenruhában vonultak fel
a birodalmi gyűlés első ülésére
(Budapesti tudósítónk tdejonjelentésc.)
Berlinhői / entik: A nagy választási küzdelmek
után héllőn üli össze e'őször a birodalmi
gyüíés. atm'lje i bizalmatlansági indítványok
eircsz uergőluzél intézték a kormány ellen.

Ezeknek az indítványoknak azonban jelentőségük nincs, mert nem kapnak többséget
A gyűlésre a nemzeti szocialisták teljes
száirtmal, egyenruhásán vonultak fel és télié* passzivitást mutatlak még Breitschcid be-

tzéde alatt lt, aki pedig arról beszélt, hogy
a francia választások eredménye reményt enged táplálni a nemzetek összefogására és hogy
a hitlerizmus
a gazdasági
helyzet
javulásóval
él fog pusztulni
Dietrkh
p é n z ü g y m i n i s z t e r ol-

vasta fel ezután expozéját, amelyben ul munkaalkalmak teremtéséről beszélt
A rendőrség nagy készültséggel vonult ki a
gyűlés megnyitására, de semmiféle rendzavarás nem tőrtént «
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or pfVat^lVk. viselőosztály olyan jövedelemcsökkenést menvedtt,
kívánná. Ezek a körülmények arra az elhatároz hogy ezen a téren radikális továbbtnené intézkedést
zásrs indito'.tak hogy az aktív lelkipásztori mun. nem merne tenni. Olyan flazdaságl polWka és
kitől visszavonulta méltóságodtól nyvgdijat- olyan általános politika kelt amely megnyugvást
. tatásomat kérjem. Szeged város kegyurasága kelt és arra képesít bennünket hogy a azóbaafotjó
alatt a kisteleki, majd a szeged-rókusi plé- intézkedéseket megtegyük.
bánián eltöltött plébánosi munkás éveim szá- Ha valamikor, ékkor most a teldatélyek ösama ezévben éri el a 21. esztendőt... Midőn szefogására van szikség- Kedvező egyezménynek
nyugdíjazásom Iránti kérelmemet Méltóságod látom a Tardieu-tervet "melyet teljes megértéskegyes jóindulatába ajánlom, hálásan mon- sel és mondhatnám köszönettel keQ fogadnom.
dok köszönetet Ssegéd sz. kir. város kegy- Kérdeznem kell, nrtt ériünk M tii év átutazzál,
nraságánakaxeltöltött lelkipásztori munkássá- hogy gazdaságilag "em közeledtünk szomszédaink,
gom alatt tapasztalt sok-sok Jóságért*
hos? Amíg a trienonl békeszerződést követő «Uő
Mintán a polgármester meggyőződött róla, hogy évben még engedményeket érhettünk volna el
Breisach Béla elhatározása megmásíthatatlan, nyug- saomszédainktól, ma már azonban, amikor ~
díjazás iránti kérelmet átadta R«ck Upót pénzügyi tar szédaink megerősödtek, konszolidálódtak, m '
nácsnoknsk azzal, hogy azt ké'.zitse elő a leg- re' az engedményekre sem számíthatunk,
ruan konstatálom, hogy most amikor
f a
közelebbi közgyűlésre.
franciák közeledést akarnak létesíteni velünk és
szopiszédainkkat közelebb akarnak hozni bennünket a szomszéd államokhoz, nálunk Benes nyakkendőjéről és pezsgőjéről írnak és beszélnek.

Breisach Béla rókusi plébános átnyújtotta
a polgármesternek nyugdíjaztatási kérelmét
. ._
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Megírta a

Délmaffyarorttág, hogy a kegyúri bizottság legutóbbi plébánosválasztáia után Breisach Béla rókns| kanonok-plébános megjelent a polgármester
né* és bejelentette, botfv nuaaatomba kivin V04
[kísérelte, 'hogy eihatinini. A polgármester
rotá&ánsk' megmásitására birja « idős lelkipésvtort, de hiábavaló rolt minden kaptcitálás, a
kanonok-plébános megmaradt eredeti terve mel.
lett és hétfőn írásban f$ átnyújtotta dr. Somogyt
Szilveszternek nyugdíjazása iránti k*r elmét, amely-

b«n tóbbek között ezekat Írja:
+
»Az évek száma megsokasodott felettem és
épp ezért szent hivatásomat nem tudom azzal
t lelkesedéssel és buzgó odaadással betölteni,
mint azt szeretett agy házam, híveim ésnagyv
rabecsűlt szülővárosom érdeke méltán meg-
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Gyermekcipők readklvfll ölesén.
Báró Vay Miklós után Estl«rgslyo« János szólalt
fel és elégtéMler áf/aptMta «••< a fraacla véü*».
Unok eredményénél a baloldal gyínhaW, majd as
egységes párttal foglalkozva, kijelentette, hogy a
párt politikája nem őszinte. VálaatUsi V{Ssz^Ueeket sorolt fel. A költségvetést nem fogadta eL
A napirendi javaslat során Propper Sándor 'éi
rozsvetéseket téliesen tönkreverte, a kár itt 75—80
(A $>élmagyarország munkatársától.)
Vasárnap
Farkas István s.iólalt let A vitát kedden folydélután pusztító jégverés verte végig a szegedi százalékos, elpusztította a gyümölcsöt és Mellesen
tatjákhatárt és több helyen nagy károkat okozott amo leverte ji szólót is. Mivel azonban a szőlőhajtások
lyekrőí a hatóságok még hétfőn sem állíthattak még teljesen zsengék voltak, remélhető, hofiy a
tőkék kiheverik a jégverést
össze pontot kimutatást
Az Ítéletidő négy óra után kezdődött. Az ág
Pusztított a jég Alsóközponton is, de szerenelborult nehéz fekete felhők gomolyogtak alatta. csére csak néhány percig tartott Nagyon aok
A Saegedl MetcorologM ObswCvatérkBB Jekai|:
A levegő hirtelen lehalt, majd negyedót órakor helyen beverte a jég az ablakokat ás megrongálta
Szegeden
a hőmérő Jqjmagasabb állása 18.8 fok
megeredt a zápor és néhány perc múlva mogyoróié a tetőket Az alsóközponti Barmos György-iskolái,
Celsius,
a
legalacsonyabb 8.6 fok Celsius. A baronagyságú jégszemek topogtak a háztetőkön. Az nak mind a tizenhat ablak t összetörte a jég.
accákról mindenki riadtan menekült fedett helyre.
méter
adata
0 fokra és tengerszintre redukálva reggel
A jelentések szerint a legnagyobb pusztítást a
A forgalom elég nagy volt Szegeden nemcsak tápéi réten és a Marosszögben okozta a jégverés. 7544 mm., este 755.6 mm. A levegő páratartalma
az országos vásár miatt hanem azért ls, mert a A tápéi réten lévő városi gazdaság buzavetéseit
debreceni és a békéscsabai kirándulók 3100 főnyi teljesen elpusztította. A zsenge búzát valósággal reggel 70 százalék, déUXA 60 százalék. A szél irátömeg ls itt tartózkodott
kiverte a földből. SsOreg környékén hasonló mó4 nya nyugati, erőssége 8—4 volt
IdőJésM a Délvidékre: A hűvös Időjárásira
A szegedi határból csak hézagos jelenlések ér- fon pusztított. A veteményes kerteket tönkrefteztek be hétfő délutánig a jégverésről, de a puszi- verte, a fákat valósággal legallyazta a Jég.
némi Javulás várható, kisebb lecsapódás lehettitás mértékére már ezekből ls következtetni lehet.
Felsőtanyát aránylag megkímélte a pusztulás. séges.
As első jelentést a kori délelőtti órákosn Mauerer Esővel kevert, tehát ártalmatlan jégsső volt Szes
A Meteorotokat m ézet JN«f| erte l t ewfcon
Miklós gazdasági szakértő adta íe Alsótanyáról gedtöl Kettőshatárig, ott azután megszűnt és
Várható Időjárás; A hűvös hétfői nap után a*
a polgármesternek. Jelentése szerint a jégverés Szatymazra már semmi sem Jutott belől*.
a Kőrös-erdfinél kezdődött és a Kossuth.kut felé
A polgármester rendelkezései alapján a gazf- Időjárásban némi enyhülés várható, inkább Jekr.húzódott. Kisebb méretű jég volt Rukiban és Zá- dasági szakértők most pontosan megállapítják a tékenyebb felmelegedés valószínű.
kányban is. Nágyabb kir egyes foltokban ész*
jégverte területek kirát, amelyről a város Jelentést
tehetó, Így például a kissori állomás mókáit e tesz a földművelésügyi miniszternek.
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Vasárnap délután Jégverés pusztított
Alsótanyától Szőregig
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Vázsonyl János a polgári ellenzék
és a
összefogásáról
beszélt a Költségvetés
Budapest, május 9. A képviselőház hatodik
napja tárgyalja a költségvetést. Hétfőn Létay Ernő
veit a költségvetés első szónoka. Tiltakozott az
e'len. mintha a kormánypárt nem képviselné a
revízió ügyét. Önhibánkon kivül jutott az ország
nehéz helyzetbe és ezt a külföldi hitelezőknek is
tudomásul kell vcnniök. A földbirtokrcform legnaobb hibája az Volt. hogv pénzügyileg nem volt
_ átámasztva. FJarairn fc a tj i ajánlási «s ráláss•a*t rendszerünké!. A koncentrációt csak tárgyi
alapon tartja megvalósíthatónak.

szociáldemokraták
vltáfában

a kollektív termelési rendszer propagálója volt.
A politikai éleiben az áll imitációm Ju/lengése. a
gazdasági életben » pr0.f ki lontonus tul engcsc
fejlődött ki és ennek folyománya volt s közéhii
erkölcs hanyatlása.

Szerinte * polgári demokráciának csak a szoviáldemokra'ákkal lehel összefogni. Magáévá teszi azt
a deklarációt is, amelyet a független kisgazdapárt
nevében Hegymegi Kiss Pál olvasott fel és enú k
támogatására felhívta a szocláUlmiokr i ákat
A'állay Miklós kijelenti, hogy annkrónizmus u
Vázsonyl János: A költségvetés kerete a redukü'kos választójog helyességéről, vagy helytelenciók ellenére még mindig nagy. A reális költség- ségéről vita'kn/ni Megcsinálták «z! az e^ész vilávetés ismérve nem az, hogy be lehet-e hajtani
gon, *z elöl k; t-.nl nfm lehet. Kár volt n?in
az adókat, hanem, hogy a költségvetés aránvbaV megcsinálni a t^kos választójogot az 1926-os válaszáll-e a nemzed jövedelemmel. Amig tovább él az
tások alatt.
eddigi politika^, rendszer, tovább fognak repedezni
A'állay Tibor- Ma a magvar gazdasági életnek
a gazdasági élet falai. A közüzemek tenyésztése nem lehet fontosabb problémája, mint a hite-

S

íSSisiüslsssí, Tóth óráshoz

I
i

Alkalmi rételhfll brillUn. «• gyémlnt

fjrflrflk potom irón

Bérmaaiándékok

választat-

bea.

Nincs lobb, modernebb,
menblzbolóbb

StO*11
:«32-es Arak t
8ok p«nzt 6t idSt t»k«rlt mtg.

pttrftleam gázlfizfit
nálam beszerel Csekély befektetéssel
megtakaríthatja
nyári tüzelőjét

Rosmann
Ssagad, Káráss-u. ! •
Telefon: 22-71.

uuua
mrm
egy P h ö
b u * vagy
Tagy Prl
_ _
Hál
áfl Tmj;
lMBit n«lkH
nélkül ár
Ittas. t m w l W
Itt. $IH'«lttv,
Kapható Roll N*
edényAruhiíihaj:
.
liszt L. Mnrt »

1 órai ffizés 2 fillérbe kerül.
Ré?i fözökhíí *> r
üeazee alkatrészek rakUiou. K e z e i e s t azakezarQen betaniW

A város 230 ezer pengő kölcsön! kapoll
a Salgótarjáni Kőszénbányától
As őaazegből kifizették a Magyar-Olasz Banknál leltei függőkölcsöní - A polgármester nyíléikor a la az érdekes kőlcsőntárgyalásrél
fl
Délmagyarország
munkatársától.)
A
táros néhány nappal ezelőtt 250.000 pengő
tgy'ivre szóló függőkölcsőnt kapott a Satgófarjáni
Kőszénbánya
Részvény társaságtól,
melynek igazgatói helyet foglalnak a gázgyár központi igazgatóságában is. A kölcsönvett ősszegből, amely után a város két Szálalékkai nagyobb kamatot fizet a Nemzeti
Bank hivatalos kamatlábánál,
a Magyar—
Olasz Banknál lejárt 300.000 pengős függőkölcsönt fizetik ld, miután a pénzintézet követelését be akarta tiábláztatni a város ingatlanaira. A függőkölcsönből 50.000 pengőt
ft város már a Salgótarjánitól felvett kölcsön
felőtt kifizetett, ezért csak 250.000 pengőre volt
szükség.
A rendkívül diszkréten előkészített és végrehajtott kölcsönügylet feltűnést keltett, mert
köztudomásu, hogy a gázgyár központi igazgatósága és a város hatósága között folyó koncesszlőtárgyalások most jutottak el a döntő
stádiumba. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester a kölcsönügyletről a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának:
— Megkértem a Salgótarjáni igazgatóit, hogy
folyósítsák ezt a kölcsönt, amelynek felvéte
lére a városnak kormányhatósági engedélye
van még a mult évről. A Csongrádi Takarékpénztárnak ennél a kölcsönügyletnél semmi
Szerepe nem volt, a város a kölcsönt közvetlenül a Salgótarjánitól kapta. A kormányhatósági engedélyünk ugyan ugy szólt, hogy
a pénzt a Csongrádi Takarékpénztártól ve.
hetjük lel, a Csongrádi azonban az engedélyezett hétszázezer pengőből csak
400 ezer
pengőt folyósított, a Salgótarjáni a Csongrádi
Takarékpénztár helyett adta,a kölcsönt Ezt

beje e itettük a pénzügymir.iszterneR tsN aki
természetesen tudomásul vetle beielentésünkej.
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— A Salgótarjánitői felvett kölcsön és a
folyamatban lévő gázgyári tárgyalások között
semmiféle összefüggés nincsen. Valószínű,
hogy a Salgótarjáni előzékenységét fokozták
ezek a tárgyalások, amelyekre azonban Semmiféle kihatása nincs és nem is lehet, mert
a kölcsöntől függetlenül is
megtörténhetik,
hogy a megegyezés nem sikerül, hogy a konnessziót nem hosszabbítjuk meg.

különbözőbb pártkeretekbe tartozó politikusok frűzdenek velem ugyanazért a gondolatért. Az termét,

— Az a költségvetési hiány, amely a kőicsőn felvételére kényszeri tette a várost, ugy
állt elő — folytatta a polgármester —, hogy
a buza ára 19*0-ban, amikor az 1931. iévi
költségvetést összeállítottuk, lényegesen magasabb volt és igy a főldbérjóvedelem erősen
visszaesett Nem hagyta jóvá a miniszter a
csatornázási adót sem, ami 160.000 pengőt
vont el a költségvetésbe.illesztett bevételekből,
de nehezebben folytak be az adók is. Igy keletkezett a 300.000 pengős hiány,
amelyet
kénytelenek voltunk áthozni erre az esztendőre.

A gyűlésen nem szólalhatlak fel a Szegedre érkezett ellenzéki képviselők
politika dzsungelében csak a házfeloszlalás fegyverével lehel Járni"

dr. Pap Róbert

Jéanette Macdonald
C H E V A L I E R
Rassay ezután a Szegedre érkezett képviselők
szombat esti fölszólalásábó! idézett üzenet for.
májában, miután a rendőrség nem engedte mea,

— mondotta Rassay Károly vasárnapi
beszámolóiában

k szegedi szabadelvű párt elnöke nyitotta meg
hosszabb beszéd keretéoer. Nagy vonalakban ismertette a politikai helyzetet és birálta a kormányzati rendszer ténykedéseit Kijelentette, hogy
«» a kormányzati rendszer megvalósította az orcágban a nyomor demokráciáját, mert már min.

várja fez Isteni hangú

— A pénzre azért volt szükségünk, hogy
kifizethessük a Magyar—Olasz Banktól felvett függőkőlcsőnünkeL Igaz, hogy a kölcsönengedélyt nem errer a célra kaptuk, hanem
arra, hogy a mult évi költségvetési hiányt
pótoljuk, mivel azonban ezt a hiányt a pénztári készletből pótoltuk, a függökölcsön viszszafizetésére szánt ősszeg nem állt a rendelkezésünkre, igy végeredményben a felvett kölcsönt még is csak eredeti rendeltetésére fordítottuk, ha nem is közvetlenül.

„Azért harcolunk, hogy a tízéves
rendszer vlnza ne térhessen többé",

(A Délmagyarország munkatársától.) Rassay Károly vasárnap délelőtt tartotta meg képviselői beszámolóját a Belvárosi
Moziban,
amelynek nézőtere megtelt az érdeklődőkkel.
Rassayt és a társaságában lévő képviselőket,
gróf Sigray Antalt, őrgróf Pallavicini Györgyöt, Nagy Emilt, Pakots Józsefet, Bródy Ernőt, Klein Antalt, Tauffer Gábort a közönség
hangos ovációval fogadta, amikor féltizenegy
érakor megjelentek az émelvényen.
A pártgvülési

140 édes légyotton

Hogy mikor t

Holnap megtudhatja

hogy a beszámológyülésen

ngyanlttll

rajta

W>üi más i* fól-

szólalhasson, A közönség az idézeteket élienzés
közben hallgatta végig.
— Ezekután — folytatta Rassay — majdnem
szükségtelen, hogy beszámolót tartsak, mert képviselőtársaim itteni megjelenése a lényege a beszámolómnak. Én a nemzeti összefogás gondolata
mellett hitet tettem már a Bethleni-rendszer teljes
fénykorában és most megérhettem, hogy a le$*
szetes, hogy a nemzeti összefogás gondolata ellenállást vált ki, mert hiszen

ha a gondolat megvalósul, akkor elsöpri a tízéves rendszert
minden prelorlánnsával együtt.
Ezután Bethlen narlamenti felszólalásával foglalkozott
— A volt miniszterelnök azt mondotta, bogy
a becsületük, az önérzetük nem engedi meg a koncentrációt Ezt nem tudom megérteni, mert az
én becsületem eddig mindig parallel tudott ha*ladnl a nemzet érdekével. De Bethlen István az
önérzetre sem hivatkozhat, mert hisren 9 hónappal
ízelőtt a velencei lagúnák egyik gondolájában érbette meg munkáaj, kormányzása eredményét, a
magyar állam összeomlását Mi nem küzdünk most
sem személyek ellen, hanem

hogy egy kompromlttált rendszer vtssza ne
többé.
Ha Bethlen István őszintén, becsületesen odaállt
volna a parlament elé Ss azt mondta volna, hogy
ember volt tévedett, ez az emberi megnyilatkozás
talán részvétet is keltett volna szemelve iránt. De
Bethlen azzal állt oda, hogy ha ajra kezdené,
agyanugy csinálná ismét. Igy nincs joga az érzékenykedésre, igy kőtelesséa küzdeni a visszatérési
kisértet ellen.

— 1931 augusztus 20-án tnlzéves
kormányzati rendszer omlott össze Magyarországon minden vonatkozásban, összeomlott elsősorban külpoliV.kájában, amelyek utiát elmulasztott
alkalmak
és elkövetett hibák jelzik. Mi állandóan tiltakoz-

den társadalmi osztály egyformán a tönk szélére
jutott Azt a soffőrt, aki rosszul vezeti az autóját
és balesetet okoz, eltiltják az autóvezetéstől és tunk a romantikus külpolitikai elképzelések, az
elveszik soffőrigazolványát, akik azonban az or- olasz orientáció ellen, amely
teljesen izoszág szekerét az árokbaforditották, még mindig lálta az országot Álláspontunk helyességét a
ott ülhetnek nyugodtan a bakon. A kormánvzat legjobban Olaszország magatartása igazolta, mert
verklijében két kotta van: az adóemelés és a fizetés* Olaszországon mult, hogy nem kaphattuk meg a
csökkentés kottája, a verkli állandóan csak ezt a népszövetségi kölcsönt és igy kénytelenek voltunk
nótát játsza. Az ország már régen megrendült a a francia kölcsönt kikönyörögui.
hitében és egyre kétségbeesettebben vár ui vezető
szellemet a politikában.
A Tardlea-fervet,
Pap Róbert ezután foglalkozott a szombat esti amely talán nem felel meg száz százalékosan a
pártvacsorával, amelyen megtörtént az első lépés magyar érdekeknek, de azért lényeges haladást jea nemzeti koncentráció felé. Felolvasta gróf Este rr
hdzy Móric, gróf Hunyady Ferenc, Turchángi Egon
és Éber Antal Szegedre küldött üdvözlő táviratait
amelyek a sürgönyt küldő politikusok és elvba-'
rátáik csatlakozását jelentik be Rassaynak a konKedder, mAjus h6 10-én
centrációs mozgalomhoz. Pap Róbert ezután fel.
Az
évad
legsikerültebb boldog békebeli
kérte Rassayt beszámolója megtartására.
K. a. K. katonai bohózata

Rassay beszéde
Rassay Károly azzal kezdte beszámolóját, hogy orgánum és az at oldal, amely tíz esztendőn k«u egyik szegedi újság vasárnapi száma erős nyugj- resztül mást sem tett mint egy grófnak szolgált
talanságot árui el a koncentrációs mozgalommal szolgai odaadással.. A kérdéses újság vasárnapi
uemben, amely ellen legfőbb kifogása az. hogy cikkének második kifogása az, hogy az ellenzék
"
benne a gróf.
Bethlen István parlamenti beszédét turbulens jelenetekkel zavarta meg.
-- £n a legnagyobb értéknek azf'tartom
Én harcos hive vagyok a szólásszabadságnak —
awndotta Rassay —, hogy a történelmi osztály
vezetői most tanúságot tettek megjelenésükkel, be<- mondotta —, akkor is azt hirdettem, hogy érvekDiaonjitották hogy ncmcsak akkor foglalkoznak kel szemben csak érvekkel lehet harcolni, amikor
* politikával, amikor hatalmon vannak, hanem a mi érvetikkcl szemben bombákkal és pokolgép
pékkel har coltak. A túlsó oldalról most nem rek•kkor is, ha ellenzéki oldalon a néppel együtt
küzdhetnek a demokráciáért. Hálás vagyok, amiértlamálhatják a szólásszabadságot akkor, amikor
Bitet tettek a nemzeti összefogás gondolata piellett. most, ebben a teremben
ez a gondolat nem zárja ki magából sem a
a kormdn:/ hai(iiom
ném nsá'rn
k irhoztotta
"•unkást, sem a grófot Ez a mi demokráciánk és
ii magyar túrvényhozás megielcnt
t'giait.
•*ért a legkevésbé tehet szemrehányást az az
(Nagy taj.)

SZÉCHÉNYI MOZI

K. U. K. FELDMDRSUHDLL
(A tábornok ur Inspldál)
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fentért tolna a ml siámunkra, izintén OUacorttág
baktatta el Londonban, anélkül azonban, hógy
helyett® tudott volna adni valami más megoldást.
A magyar gabonafölösleg eiidhatatlanul hever a
raktárakban «s Olaszország ahelyett, hogy gabonaszükségletét tőlünk szereznú be, Orott dömping*
taöonát vásárol. Ezekután előáll Bethlen, bílsikftrü
külpolitikáját állítja elénk követendő példaképen
éa parlamenti beszédéül meg*k*ázt4a • francia

orientációt

— De nemcsak gazdasági vonatkozásban állunk llt
taoláltan, igy vagyunk

• békerevlzló
gondolatával Is. A kormányul, amely góndatlln
volt pénzügyi és gazdasági téren, elgyöngitette a
MDftió gondolatát 11. Néhány éwei eielőtt taég
a r«vizló problémájától volt hangos a világpolitika és a revízió vágya elevenen élt az egész
nemzetben, n a azonban a UoHussorbi Juttaott nemlet nagy gondolatokért nem tud harcolni olyan
átfltő erővel, mint ahogyafi harcolni Itellma.
— Csúfosan megbukott a B'thlen-kotmány pénz.
Qffyi politikája lt, mert hiszen neffl Jelentettek
semmit azok a számok, amelyek as állátnházp
tartás stabilitását látszottak igazolni, stabilitásról
nem lehet beszélni akkor, amikor a stámok igazságit nem támasztja meg

uj Pdlasstást. Károlyi Gyula
megállapítása azt
jeléét!, hogy es a Választójog nem alkalmas a
nemzeti akarat kifejezésére, tehát olyant kell alkotni, amely alttalmás r t
— Kérdem, honnan veszi'a kormányzat azt
as öüérzetet, amellyel Szembefordul a nemz-ti
összefogát gondol atáftl. Alt hirdetik, hogy azért
nincs szükség a koncentrációra, mert az egységes
párt Kompakt többség. As egységes párt ma olyálfélé, tnjnt egy árokbafordult, össtrtört autó taré
tályá ban lévő benzin, amely csak arra
való,
hogy felrobbanjon ás pusztítson. Uj motor keli
ét meg
tittiiatnt á motorba való benzint. Azt
mondjak hogy az egységes párt erő, ml aeonbsn
tudjuk hogyan jött létrt ez as érő. Szuronyok^
kii, a nemiét megtévesztésévé/* hoztál létra. Mi
lett azóta S fényes válasitáü Ígéretekkel, mi lett a
pompás Városkapukkal, áe üreá telkekkai, ame*
lvekre már ragyogó palotákat áálmodott a félrerezetett flkösiág. A választás
után hat héttel
bekövetkezett at összeomlás, amüor kiderült nogy
minden büMka Ígéret osak silány válásztásl hazudság volt
•

a magángazdaság prosperitása.

Politikai pályám legegyenletesebb emléke a
33-as hlaottsághoi fülődik, - folytatta beszédét —
Ugy ültünk ott, mintha agy vagyonbukolt cég helysetét viisgáltuk volna- Csak. a legkétséabeejtőbb
harcok, huzavonák után leetett megtudni, hogy
menny ' ^ magyar állam költségvetésen kivüll ádós-

Evekkel efeifltt, amikor sürgettük a feltornászott
Nekünk nem Imponál az " * í Irfayláai, amit
költségvetés lefaragását, a kormány oldaláról gú- az egységes párt kirohanása jelent a nemxéti ösznyos leinlésben volt részünk és most Bethlen Ist- szefoágs gondolata ellen. Hiába öltik magukra
ván meghajtja az elismerés zászlaját a pénzügy- szefogás gondolata Sltaa. Hiába öltik magukra
miniszter előtt, aki 150 millió pengőt le tudott a népjólétitől kölcsönvett díszruhákat, hiába gufaragni at államháztartás Költségvetéséből. Sz a leg. rjtiák fol a bástyafokokra á mmhlkéhdrdókat és
frioolabb politikai fótfk. 1927-ben Smith Jeremiát
hiába töltik meg zsebeikét a piosmák aranyaival,
megállapította, hogy az ország pénrügyi egyensúlya tzeuge Deit kívánnak tőlünk a válsíg Idejét* és
helyreállítottnak mondható, ha a kormány óvako- á nemzet érdekére hivatkoznak, mim mindig, amidik a kiadáro't szaporításától és a külföldi kölcsönök kor bajba kerültek. Hát ml
s
felvételétől, Ennek éppen at ellenkezője történt
kiragadtuk a nemzetet a kezük-'
Nem lehet azt mondani, hogy a mai helyzet
Ml,
ssás százalékosan a világválság következménye,
mert abban, hogy az ország benő váltága ehy\hnem engedjük, hó v Játékszernek komálják még
nyíre klmeiyüH, nagyrétté van a kormányzati
tovább Ii~ MmlyT Gyula Werté meg iflrtéaefná
rendszernek. BetAlen István most megállapítja,
bogy a katasztrófát a buza áresesése idézte ató.
Furcsa dolog az, ba a volt kormányelnók utólag állapltja meg a diagnózist, de kormányzása
idején semmiféle élÖr«látá»t ü«m tanúsított. Az ellenzék évek óta Ugv«lme»l*tt« a kormányt arra, hogy
a buza ára taíög esni, mert a lakodalom nem
tarthat soká és az állam életét nem lehet a 35
pengős búzára alapozni
(A ÜHtnagyarórszág tndnkatáfától.,
Érde— As egyetemen nem tartják ezeket a dbtgókatf kes perben hozott ítéletet a Szegedi törvény— nólt közbe valaki a közönség sóraiból.
szék. Gróf Károlyi Gyuláfté és 167 vásárhelyi
— Tanítják, de Ck nem járnak ódat — válaszolt gazda peréten, amely régóta folyik a szeRedí
Rassay. Magyarországon nem a miniszterelnökség törvényszék élŐtt
•lőtt, hanem utána mennek az embérek k közGróf Károlyi Gyuláné, Károlyi Mélinda gtfőfgazdasági egyetemre. (Derültség.)
Rassay azután a Bethlen-rezsim alkotási lázáról nő 1920-21. években több «ücr hőldas Nagy*
beszél, örül, hogy a parlamenti éllénzék Vezérei sziget-dülől Ingatlanát áruba bocsátotta. A föllejöttek most véle Szegedre, mert igazi ellenzéki det 167 vásárhelyi kisgazda vette meg. A
képviselő csak az íehet, aki végigmégy érén a vám- vétel után jó idő múlva, 1929 éléjén 50.000
son és látja, hogyan őr&kitette meg önmágát a pehgó eréjéig pött tndltótt a föld vásárlók ela tízéves rendsear kőben, ércben, márványban. tén azon á elmen, hogy öert akarják megtéNéhány lépéssel távolabb pedig « kultúrfölény ríteni a vagyonyáltság haszonbérét, melyet
nagyobb dicsőségére rongyos aszfaltburkolatokat, helyettük fizetett be aü államkincstárba.
tengeiytörő kátyúkat láthat. A rendszer hívei azt
A pör bevont gazdák védekeztek a kereset
mondják, hogy itt nem történt tékozlás, mert
as elköltött pénz meg van
a nemzeti Va- ellen, mire a grófnő azt kívánta igazolni,

feladatát, vagy hagyja el a hefjH. \ politika
mai dzsungeljében csak -

a báifekMtlatás
fegyveréül lehet járni. Hiába küzdenek a koncentráció ellen, ez a koncén ráció m'«r létrejött
a nemzet lelkületében. Ml nem BethkBOrf Z f u i ü k
kooeenlrldél, hanem a bünefkot megbánt euberekkd A felelősség most elsősorban Káfplyi Gy»láé, mert a hatalom as ö kezében van, ha ő késlekedik, akkor a mentés egyetlen lebatfcéflft omlasztja el.
— Sokszor megvádoltak azzal, hogy nem vagyok pártember, — fejezte be Rassay a beszámolói
—, lehet, hogy ez igy van, de én Jé hízáfl «•
Jó polgár akarok elsősorban lenni. Lehet, hogy
nem vagyok jó ellenzéki sem, de egy eflott vsa.
A tapssal, éljen léssel fogadott beszéd után a
közönség a helyén maradt, bár as emelvényen
ülő politikusok már megindultak a kijárat felé,
- Halljuk Nagy Emilt, halljuk SlgAytt - Motozták a nézőtérről.
Nagy Emil az ügyeletes rendőrtiszt Jelé feltett
és harsánv hangon kiáltotta:
— Nem fchet.
A tömegben a nyugtaiináig csak akttr szűnt
még, amikor Rassay néhány sióval nyugatomra
kérte M - s beszámológyülés kőlönségét A töOrtg
sz uocán ls éljenezte as ellenzéki poltUratokat
Rassay vasárnap délután

Alsótanyára
ment kt ahol a Domaszék! Gazdasági Kér közgyűlésén megköszönte disaelnökké való megváltastását. Rassay bos»iabb bestédben vásolta as elmúlt Idők politUai és gazdasági eseményeit, rámutatott azokra a súlyos hibákra, amelyeket a
rendszer elkövetett Itt Is hangsúlyozta, hogv a
nemzeti összefogás az egyetlen járható Ut i Jövőben, az sddlgl pazarló, elhibázott gazdaságpolitikává! izemben Komoly produktív gazdálkodása
van szükség.
A gazdák nevében ittspétarPá! gazdakört ebók
mondott köszönetet Rasáfty Károlynak.

Gróf Károlyi Gvuláné pere a szegedi törvényszéken
167 vásárhelyi gazda ellen

gyonban. Furcsa helyzetbe kerülne Szeged, ha k
akarná árulni az alkotásokbői á beléjük költött
péazt, ha «1 akarná adni például a szobrokat, vagy
az állam, ha el akarná adni Lillafüredet, a csődbe,
jutóit borházakat, a külföldi követségek pompásan
berendezett palotáit, a Saent Márk-térei

Megbukott a kormány gazdasági
pOllflkála ls,
mert a kormányzat mesterségesen csinált itt ipart
és azt körülbástyázta védővámokkal, akkor megteremtette a mezőgazdaságot a boléttáVal, de a
boletta ls megbukott. Az állam 38 millió pengőt
fizetett rd a botettára és most, amikor a kónmánvzat bevallja, hogy a módszer megbukott) el
ejtette, de behozta helyette a másik abuszurdumot, a lisztadóval kombinált földadó-eiengedést.
A földadó-elengedés bizonyos vonatkozásokban he.
lyes, de csak akkor, ha' « ktn exislenciák szdy
mára jelent könnyiltst. Meg ke'i szüntetni a gaz
dastgi életben kifejlesztett privilégium, k i! és a
protekcionizmust.
Rassay ezután

belpolitika! kérdésekkel foglalkozva hivatkozott Károlyi Gyula miniszterielnök egyik régebbi kijelentésére, amely szerint
ezzel a válasz tó joggá' nem lehet mégegyszer vá
lasztt n i
— Kulturáltamban, ha a kormányéinak lly«n
kijelentést tesz annak csak egy konzekvenciája
lehet' meg kelt alk'tni at uf választójogi tönvényt és a lehető leggyorsabban ki keUl ím <u

hogy t£nyUá ő fizette be a nyíregyházi pénz-,
ügyigazgatóság által kirótt vagyonváltságot és!
hsseonhérékat, mélyeket tulajdoflkéfeftm
ai
vásárlóknak kellett volna lerónL
A gazdák azzal érveink, hogy a g r ^ n ő által módosított, az eredeti szövegtől sokban el.
térő szerződést kényszerhelyzetben
fogadták
el, ugyanis akkor m á r birtokában vfeltak a
földnek és egyébként is csak a vagyonvált.
ságot vállalták magukra, amit ftzétVk eddig
is & fizetni fognak ezután ls.
A törvényszék sokáig foglalkozott a perrel
Több tárgyalás volt és most hirdetett Ítéletei
a,törvényszék. A grófnőt keresetivel elutasítótta a bíróság és arra kötelezte, hon a perkőH*
séget fizesse tneg.

Hogyan halt meg Szabó Pál
a dorozsmai országúton
A törvényszék (elmentette az emberöléssel vádolt Csikós Antalt

(A Délmagyarország munkatársától.) A mult év
november 23-án hajnalban egy borzalmasaíh ősz.
szeroncsolt holttestet találtak a járókelők a donozsma-forrásknti országúton. K vizsgálat és a boncolás adatai arra mutatlak, hogy az éj sötétjében autó gázolta háláim Szabó Pál gazdálkodót.
Csak később merült fel az a (tvanu, hogy
Szabó Pált meggnitkoltck. A gyilkost lázasan kereste a rendőrség, rövidesen letartóztatták C.sktt
Anlal gazdálkodót, aki a bűncselekményt ergo* telhetetlen gyü'ö'JbCl elkövette. Még egy terheltje'volt
az ügynek: Gyuris Vince, aki ellen késrtbb
az eljá'ást megszüntették. Gyuris Vince rendkivül ierhelő vallomást tett Csikós ellen.

Szabót a földre rántotta és többször betern|btt
Csikós Antalt hétfőn vonta felelősségre ttándhs
emberölés büntette miatt a szegedi törvén /szék
Viftf.tanácsa. Csikós tagadta s vádat Pllaowte,
hogy a távozó Szabó után sietett, de csak azért,
hogy valamilyen munka miatt néhány szót váltson
vele. A biróság ftözef husz tanút hallgatott Id »
délelőtti és délutáni tárgyalás során. A fiatal legények arról tettek ingadozó vallomást bogy Csikós fenyegető kijelentéseket tett. Gyuris vallotok
sának éppen azt a részét változtatta" meg, amelyrt
az orvosszakértők véleményüket alapították.
Dr. Szarvas János ügyész után dr. Dettre Jáno<
mondotta el védöbeszédét és főleg a zzakértál
véleménnyel és Gyuris vallomásával foglalWzv«
felmentést kértA bíróság rövid tanácskozás után C'íkb
felmentette a vád ától, azzal a z indokolással, M J ;
a vád nem nyert kellő beigazolást
Az ügyész az ítélet miatt fellebbezést jelet!let'. W

A vád a gyilkosság előzményét és lefolyását a
köve ke/őképen rekonstruálta a tanúvallomások és
az ujabbi szakértői vélemények alapján. A két ember a Sándor-féle kocsmában iddogált. Csikós Antal az í j folyamán többek előtt kijelentette, hogy
még
az
éjszak*
meghal
valaki.
Amikor
SzaLó l\'il ittas állapotban eltávozott a kocsmá- • • • • M a B H H H a B M i i M ^ ^ ^
ból, Csikós ul.iiu sietetl, liitulról a földre rántana es addig ututle-uertc, amíg élet volt benne.
- Olcsóbb ár, nagyobb forgalom es dece**** ,
Gyuris látta messziről, ap-.ikor a tettes utolérte
ben takarékossági T|sszat«fllés|

vr.- f

Ma utoljára
£00 szegedi kiránduló
n
ünnepi weékendje Pécseit Magda scnncidcr
tA DétMtofarőHtOt

menkatársdtOf.) Szombaton

délután közel 8Ö0 Utisiál filléréé gyors indult
UegidHi Péáste. A kirándulás részleteit érdemes

IKedve* stegm vendtgnnknek firomm* némítja
át Pécs sz. kir. város *
Az egész nap a legkellemesebb hangulatban telt

e i.

aranyos vígjátéka a

Ketten eőo anion

Minden nevezetességhez, látnivalóhoz olcsó és
feljegyezni » Stéged ttárnára,
Aa éjjel féltizenegy órakor Pécsre befutó vonatot gyors autóbusszal lehetett kirándulni. A taxik a
estekre menü lelkes támeg fogadta. Ax ftűűeplő- legméltáflyosabb árakon vitték át utasokat a gyöket kordon szoriottta a járdáit."*Autóbuszok, nyörű Mecsekre. Meg kall említeni, hogy a hetátik, Villámotok, fiakkeiék percek alatt beszál- gyen lévő vendéglök a legjobb éfeeket 1.60 pertütottitt áz utatokat a városbá. A ragyogóan vilá- gőért adták borravalót nem ke lett adni, mert Pécsett
gított ucóák ntgvon jó benyomást keltettek. A nincs borravaló. Megtörtént áz, hogy valaki borra,
valót tstt az asitalrai A pincér, amikor maglátta
legfőbb szállodában ls csak kft pengőbe került
a tsoba. Aa Idegenvezetők pontosan útbaigazí- a pénzt, ndvaHáí savak kíséretében risutaadt*
tották a vendegekét A szállódal szobák asztalain aszal, bogy nem fogad eí borravalót
At elutazás is ünnepélyes keretek körött történt.
nefeteil»<30krck a város szalagával átköti* örvégeztették meg ft szegedieket. Pécs táfött ttág Hatalmas tömeg lepte el a perront Az állomásfőnökség erre az alkatómra perronjegv t\#kül en- (A bélmagyarótstág• munkatársától.) Hétfőn éra vonaton stitosztotta az utasok kótött a várost
UawtetS fületeket ét a kirándulás progtimját, gedte U a közönséget Mielőtt a vonat elindult dekás bftn0gyet tárgyalt a szegedi törvényszék
mindegyik kbctíbá
bogy mindenki tisztában tolt azzal, bogy volna, Pécs egyik lanádncti
Vild-tanácsa. Kurai Sándor kiszombori gazdálkodó
keli csinálni és hová lehet metrai. A kivilágított beszólt és megkérdezte az utasokat, hogy érez- felesége a mult év végén áldott állapotban volt,
panasz*? Ter. atoheü nagyon félt, mert első gyermeke születéseieetketegyhdt elült tüztjdMót is stetifiádot rén- ték magukat Pécsett, van^oalakimk
mészetesen mindenki jól érezte magát és tea kittek kor majdnem . elpusztult Könyörgött » férjének,
•leztek szombaton éjszaka.
. , Vasárnap reggel kedves meglepetésre ébredtek se volt panasza. A tanácsnok megköszönte a szives tegye lehetővé, hogy ne kelljen a gyermekét a
i OegAdjét. A táros minden vendégének aján- látogatást és szerencsés utat ztvánva eltávozott
Világrahozni, mert attól fái. hogy meghal. A férj
A szegedieknek mindössze az az egyik $ifo®ásuk eleinte hallani sem akar a dologról, később, mikor
dékképel ámyujtottl a helyi lapokat A lapokat
keresztkótés fogta át él « kötésen ott állott a város lehat, hogy as utazás tulsokáig tartott
látta, bogy felesége milyen kétségbeesetten kfxnyafog és Sir, beleegyezett a dologba éa felkér
i \ dedikációja:
resté Szabó Józsefné szülésznőt akit megkért arra,
Jl*
I<j
>t.
hogy feleségén műtétet hajtson végre. Szabó Jánosné végrehajtotta a műtétet, az asszony rövi*
desen súlyosan megbetegedett. Férje sokáig nem
t '
mert orvost hivatni, csak akkor szólt orvosnak,
amikor felesége már csaknem halálán volt A
szerencsétlen fiatalasszonyt beszállították a nőHibák és tévedések — Méltatlankodás a lezárt korzó miatt
gyógyászati klinikára, de segíteni már nem lehetett rajta. Az orvosok megállapították, bogy az
a Széchenyi-teret lezárták és oda csak
(A Délmagyatórtzág
munkatársától.)
Két
asszony műtét közben súlyos fertőzést kapott és
azokat engedték be, akik 30 fillért
filléres gjrors érkezett vasárnap Szegedre. Az
az ennek következtében fellépő vérmérgezés végfizettek.
• f t i k DébncenMl,
a másik Éékésctubáról.
A két vonat kflxel 3100 kirándulót hozott a Eufópa egyik legszebb terének mondiák a zett vele.
városba, akik kitűnően érezték volna magukat Széchenyi-teret, de
Az ügyészség a szülésznő és a férj ellen magzatelhajtás és emberölés büntette miatt emelt vádat.
Satgedén, ha néhány figyelmetlenség nem zaa kirándulók
csak belépődii
Ufizelésc
A hétfői tárgyaláson a szülésznő azt adta elő,
varta volna meg a kirándulást
ellenébén mehettek végig a középső utbogy a férj rimánkodására vállalta a műtétet
vóntt'ön,
As első kellemetlenség a csabái vonat ér.
Késésénél jelentkezett Ennek á Máv. volt az természetesén hangos kifakadások hangzót- a férj pedig azzal védekezett, bogy felesége kén
résére beszélte rá a dologm a bábaasszonyt. A bioka, amely a csabai vonat érkezését 20 pete*
tak él ezzel az Intézkedéssel szemben. róság Szabó Jánosntt egyesttendei bőrtönre, Karat
cél kéiObbr* felezte. A téves jelentésnek az
A: égést világon nincsen erre példa! —
Sándort pedig 15 napi fegyházra itétte.
volt a
következménye, hogy Békéscsaba méltatlankodott hangosan etzv debreceni ki.
Weékéndezőit ienki sem várta at állomáson,
ránduló.
Kedden
lig dr. Somogyi Szilveszter polgármester
A belvárosi plébánia épülete előtt állann
|
a
kalandorok
királyának
A
A
dr. Pátfy József polgármesterhelyettes ki- dóan csoportok jelentek meg, amelyek a foC d d i e r O I O l e a » l « b b bravurfllmle
hajtattak az állomásra, de már a vendégekkel gadalmi teMplOm orgonáját szerelték volaa
Hurok és bilincs
a Kossuth Lsjos^ugáruton találkoztak. A csa- meghallgatni. Az általános kívánságra azután
kalondorfilm 7 (elvonásban. Azonkívül
bai vonattal feltűnően sok tanuló érkezett,
a délutáni mise után megszólalt az orgona. A
m o r a v o l á n mellett
akik tanáraik vezetésével iöttek Szeged meg. délutáni vlhflr nagy riadalmat okozott a ki. Á
vigiálék 8 felvonásban. Főszereplő: Troas vsi Bites
tekintésére.
rándulók soraibah, sokan az árkádok alatt keBlőséásokfi,7 és 9 Örskor
Tizenegy ófákOf a SZéged-állomásrá befutott reslek menedéket
Xifogásulták a vendégek az IBUSz-nak azt
á debreceni vonat Débreceü polgármestere,
az eljárását is, hogy a vonaton eladott ebéddr. Yásáry István vezette városának ütasait,
akiket Somogyi polgármester és Pálfy polgár, jegyeK után 16 fillér külfm illetéket szedett.
teljes szavatossággal Szegeden a
136
Este a vendégek visszautaztak Békéscsabára,
mesterhelyettes fogadtak. A polgármester sza.
vairs dr. Vásáry István válaszolt, azután a illetve Debrecenbe.
CIAN-IRODAJA végzi Dugonics.tér ÍJ, telefon 31-77
kirándulók bevonultak a Városba. A csabaiak
és a debreceniek a fogadalmi templom előtt
Pünkösd vasárnap Miskolcról
találkoztak, ahol éléven 'élet volt egész hap. Indítanak Szegedre filléres vonalot
Rengeteg látógatója volt a muzeutnnak, ahol
A Máv. üzletvezetősége közli, hogy pünkösd vaa kirándulók lelkesen ünnepelték Móra Ferensárnapján Miskolcról indítanak filléres gyorsvomézédes k a d a r k a Ilferenklnt
cet, aki rögtönzött előadásban ismertette az natot Szegedre. A vonat Miskolcról reggel 4 óra
ásatások kincseit.
13 perckor indul, Szegedie 10 ór a 44 perckor
Nagy tömeg hullámzott a korzón is, de érkezik. Szegedről este 21 óra 2 perckor Indul
tzabud ut csak a Kárász-üccat részen volt, a vonat. Miskolcra reggel 3 óra 31 perckor érKucska J á n o s vendéglősnél
K o o u t h L a f o s ( u g ó r u t 21. M á m .
266
kezik visszamért

Balvárosi Moziban.

Halálos tiltott műtét miatt
elltiHtk a térlet ts a szülésznői

b2

3100 debrecéni
és békéscsabai kiránduló Szegeden

r

Korzó Mozi

Poloska és molylrf ást
Lakásfertötlenltö Vállalat

BOR

50 f i l l é r

IV. Kecskeméti u. 13. IVK
. oss^h Luí.2.

Szeged: Kárász u.6t

VlErisétaf krf. 36.

VLAntWi^-úr

fentért vofna a ml számunkra, szintén Olaszország
baktatta el Londonban, anélkül azonban, hógv
helyette tudott volna adni valami más megoldást.
A "magyar gabonafölösleg eladhatatlanul hever a
raktárakban és Olaszország ahelyett, hogy gahona-'
szükségletét tőlünk szersznú be, orott dömping*
fabondt vásárol Ezekután előáll Bethlen, balsikerü
külpolitikáját állitja elénk követendő példaképen
éa parlamenti beszédével megakaszt ,a a francia
orientációt
— De nemcsak gazdasági vonatkozásban állunk itt
Izoláltan, igy vagyunk

uj választóit. Károlyi Gyula
megállapítása azt
jelenti, hogy ez s választójog nem alkalma* a
nemzeti akarat kifejezésére, tehát olyant kell alkotni, amely alkalmas rá.
— Kérdem, honnan veszi - a kormányzat azt
az önérzetet, amellyel Szembefordul a nem:-ti
összefogás gondolatával. Alt hirdetik, hogy azért
ninc« szükség a koncentrációra, mert az egységes
párt kompakt többség. Az egységes párt ma olyat-

feladatát, vagy lwgy)a el a hefyét. A politika
mai dzsungeljében csak

á házfeloszlatás

fegyverével lehet járni- Hiába küzdenek a koncentráció ellen, ez a konoea'ráció már létrejött
a nemzet lelkületében. .VI nem Bethlennel akartak
koncentráció', hanem a bűneiket megbánt emberékkel. A felelősség most elsősorban Káij>lyi Gyaláé, mert a hatalom az ő kezében van, ha 6 késféle, mint egy árokbafordult,
összetört autó tar*
tályába'n lévő benzin, amely csak arra
való, lekedik, akkor a mentés egyetlen lehetőséoát malasztja el.
hogy felrobbanjon és pusztítson. Uj motor keli
— Sokszor megvádoltak azzal, hogy nem ánés meg *eH tisztiatni a motorba való benzint. Azt
a békerevtzló
mondjak hogy az egységes párt erő, ml azonban gyok pártember, — fejezte be Rassay a beszámolót
gondolatával ls. A kormányzat, amely gondatlan tudjuk, hogyan jött létre ez sz erő. Szuroriyok- —, lehet, hogy ez Így van, de én Jó hazáit Is
volt pénzügyi és gazdasági téren, elgyöngitette a kai, a nemzet megtévesztésével hozták létrs. Mi Jó polgár akarok elsőSoftan tenni. Lehet, hogy
revízió gondolatát U. Néhány «wel ezelőtt még lett azóta a fényes választási Ígéretekkel, mi lett a nem vagvok jő ellenzéki sem, de egy célom tea,
a rerizió problémájától volt hangos a világpoli- pompás városkapukkal, áz üres telkekkel, ame* a nemzet megmentése.
A tapssal, éljenzéssel fogadott bestéd után a
tika és a revízió vágya elevenen élt as egész lyekre már ragyogó palotákat áálmodott a félreatán hat héttel
közönség a helyén maradt, bár az emeJvánvrn
nemzetben, m3 azonban a kollussorbá Julta ott nem- vésetett lakosság. A választás
let nagy gondolatokért nem tud harcolni olyan bekövetkezett ax összeomlás, amikor kiderült, hogyülő politikusok már megindultak a kijárat teli,
minden büszke Ígéret csak silány választási hazugátütő erővel, mint ahogyan harcolni kellene.
— Halljuk Nagy Emilt, halljuk Slgl»yl! — kiál•
— Csúfosan megbukott a Bethlen-kormány pénz. ság volt
tozták a nézőtérről.
aogi politikája u, mert hi'.zen nem jelentettek
Nagy Emil az ügyeletes rendőrtiszt leié kitett
Politikai pálvám légszégyenletesebb emléke a
semmit azok a számok, anelyek az ailamház|< 33-as Wsottsághos füíődlk, - folytatta beszédét — és harsánv hangon kiáltotta;
,
tartás stabilitását látszottak igazolni, stabilitásról ugy ültünk ott, mintha egy v«gyonbukolt cég hely— Nem lehet.
nem lehet beszélni akkor, amikor a számok igaz- setét vizsgáltuk volna- Csak a tegkétségbeejtőbb
A tömegben a nyugtalanság csak akkor azünt
ságát nem támasztja meg
harcok huzavonák után leetett megtudni, hogy meg amikor Rassay néhány szóval nyugalomra
mennyi a magyar állam költségvetésen ldvüli adós- kérte fel a beszámológyülés közönségét A tömeg
a magángazdaság prosperitása.
az uccán Is éljenezte az ellenzéki politikusokat
ságaEvekkel ezelőtt, amikor sürgettük a feltornászott
Rassay vasárnap délután
- Nekünk nem imponál at M
Irfavlász, amit
költségvetés lefaragását, a kormány oldaláról gu- az egységes párt kirohanása jelent a nemzeti öszAlsdlaayára
nyos leintésben volt részünk és most Bethlen Ist- szefoágs gondolata ellen. Hiába öltik magukra
ván meghajtja az elismerés zászlaját a pénzügy- szefogás gondolata elten. Hiába öltik magukra ment kl ahol a Domaszék! Gazdasági Kör közminiszter előtt, aki ISO millió pengőt le tudott a nép]ó>él|től kölcsönvett díszruhákat, hiába gu- gyűlésén megköszönte diszelnőkké való megválaszfaragni a z államháztartás költségvetéséből. Sz a leg. ritják fel a bástyafokokra a mrtalkóhordókat és tását. Rassay hosszabb beszédbea vázolta az elfriuolabb potl'lirai játék. 1927-ben Smith Jeremiás
hiába töltik meg'zsebeiket a pinamák aranyéival, múlt idők politkiai és gazdasági eseményeit rámegállapította, hogy az ország pénzügyi egyensúlya Treuge Deit kívánnak tőlünk a válság Idejére és mutatott azokra a súlyos hibákra, amelyeket a
helyreállítottnak mondható, ha a kormány óvako- a nemzet érdekére hivatkoznak, mint mindig; ami- rendszer elkövetett. Itt is hangsúlyozta, hogy a
nemzeti összefogás az egyetlen járható Ut a Jövődik a kiadáro'c szaporításától és a külföldi kölcsönök kor bajba kerültek. Hát mi
ben, az eddigi pazarló, elhibázott gazdaságpolifelvételétől. Ennek éjppen at ellenkezője
történt
tikával szemben komoly produktív gazdálkodásra
Nem lehet azt mondani, hogy a mai helynet
kiragadtuk a nemzetei a kezükvan szükség.
slás százalékosan a világválság következménye,
ből,
mert abban, hogy az ország belső váltága ehg* nem engedjük ho v játékszernek h s?nálják még
A gazdák nevében Xlspéter Pál gazdakört elnök
a
nyíre
klmeiyült,
nagyrésze van a kormányzati
tovább is. Károlyt Gyula «ezze meg történelmi mondott köszönetet Hassáy Károlynakrendszernek. Betften István most megállapítja,
hogy a katasztrófát a buza áresesése idézte elő.
Furcsa dolog az, ba a volt kormányelnök utólag állapítja meg a diagnózist, de kormányzása
idején semmiféle előrelátást nem tanúsított. Az ellenzék évek óta figyelmeztette a kormányt arra, hogy
a buza ára I* fog esni, mert a lakodalom nem
tarthat soká és az állam életét nem lehet a 35
pengős búzára alapozni.
(A tfélMagyarország tnithkciórsdt&l., Érdé- hogy tényleg ő fizette be a nyíregyházi p á n *
— A« egyetemen nem tartják ezeket a dbtgokatf
kes perben hozott Ítéletet a szegedi törvény* ügyigazgatóság által kirótt vagyonváltságot és
— sióit közbe valaki a közönség soraiból.
haszonbéreket, melyeket tulajdonképpen a!
szék. Gróf Károlyi Gyuláné és 167 vásárhelyi
— Tanítják, de Ck nem járnak ódat — válaszolt gazda peréten. amely régóta folyik a szestedi
vásárlóknak kellett volna leróni.
Rassay. Magyarországon nem a miniszterelnökség törvényszék előtt
A gazdák azzal érveltek, hogy a grófnő álelőtt, hanem utána mennek az emberek a köztal módosított, az eredeti szövegtől sokban el.
Gróf
Károlyi
Cyuláné,
Károlyi
Melinda
grófgazdasági egyetemre. (Derültség.)
Rassay ezután a Bethlen-rezsim alkotási lázáról nő 1920—21. években több ezer holdas Nagy- térő szerződést kényszerhelyzetben fogadták
beszél, örül, hogy a parlamenti ellenzék vezérei sziget-dülöi ingatlanát áruba bocsátotta. A föl- el, ugyanis akkor már birtokában voltak a
főidnek és egyébként is csak a vagyonvált.
lejöttek most vele Szegedre, mert igazi ellenzéki det 167 vásárhelyi kisgazda vette meg. A
sápot
vállalták magukra, amit fizettek eddig
vétel
után
jó
idő
múlva,
1929
elején
50.000
képviselő csak az lehet, aki Végigmégy éren a vámls és fizetni fognak ezután is.
son és látja, hogyan ör&kitette meg önmagát a pengő erejéig pórt Indított a földvásárlók ela tizéves rendszer kőben, ércben, márványban. tén azon á cimen, hogy nem akarják megtéA törvényszék sokáig foglalkozott a perrel.
Néhány lépéssel távolabb pedig a kultúrfölény ríteni a vagyonváltság haszonbérét, melyet
Több tárgyalás volt és most hirdetett ítéletei
nagyobb dicsőségére rongyos aszfaltburkolatokat, helyettük fizetett be az államkincstárba.
a törvényszék. A grófnőt keresetével
elutasítottengeiytörő kátyúkat láthat. A rendszer hívei azt
ta a biróság és arra kötelezte, hogy a perkőit
A
pörbevont
gazdák
védekeztek
a
kereset
mondják, hogy itt nem történt tékozlás, mert
az elköltött pénz meg van
a nemzeti va- ellen, mire a grófnő azt kívánta igazolni, séfjét fizesse meg.
gvonban. Furcsa helyzetbe kerülne Szeged, ha ki
akarná árulni az alkotásokból á beléjük költött
pénzt, ha el akarná adni például a szobrokat, vagy
az állam, ha el akarná adni Lillafüredet, a csődbe,
jutott borházakat, a külföldi követségek pompásan
berendezett palotáit, a Szent Márk-teret.

Gróf Károlyi Gvuláné pere a szegedi törvényszéken
167 vásárhelyi gazda ellen

Megbukott a kormány gazdasági
polttlkála Is,

Hogyan halt meg Szabó Pál
a dorozsmai országúton
A törvényszék (elmentette az emberöléssel vádolt Cslkás Antall

mert a kormányzat mesterségesen csinált itt ipart
(A Délmagyarország munkatársát ót.) A mult év
és azt körülbástyázta védővámokkal, akkor meg- november 23-án hajnalban egy borzalmad ősz.
teremtette a mezőgazdaságot a bolettávaí, de a szeronjsrp holttestet találtak a járókelők a donozsbotetta is megbukott. Az állam SS millió pengőt ma-forrí ...úti országúton. \ vizsgálat és a bonflzel'tt rá a bolettára és most, amikor a kort- colás adatai arra mutatlak, hogy az éj sötétjémánvzat bevallja, hogy a módszer megbukott, el- ben autó gázolta hatóim 5:abő Pál gazdálkodót.
ejtette, de behizta helyette a má'i!: c'uuszurdu- Csak később merült fel az a gvan'i. hogy
mot, a lisztadóval kombinált főldadó-eiengedést. Szabó Pált meggyilkolt, k A gyilkost lázasan keA földadó-elengedés bizonyos vonatkozásokban he. reste a rendőrség, rövidesen letartóztatták Ofcís
Íves, de csak akkor, ha t kh> erístenciák szár-Ant?t gazdálkodót, aki a bűncselekményt mgc* te imára telent könnyítést. Meg Jcsti szüntetni a gaz.
dasűgi ételben kifejlesztett privitégiumek i! és a
protekcionizmust.

" Rassay ezután

belpolitikai kérdésekkel foglalkozva hivatkozott Károlyi Gyula miniszterelnök egyik régebbi kijelentésére, amely szerint
ezzel a választójoggal nem lehet mégegvszer választani.
— Kulturállamba'i, ha a kormányéinak ilyen
kijelentést tesz, annak csak egy konzekvenciája
lehet: meg kell alkotni at u; választójogi tönvényt és a lehető leggyorsabban éu keHl iriu az

heleti-n gtjü'ö'. tbcl elkövette. Még igy terheltje volt

az ügynek: Gyuris Vince, aki ellen később
az eljárást megszüntették. Gyuris Vince rendkívül terhelő vallomást tett Csikós ellen.
A vád a gyilkc .ág előzményét és lefolyását a
köve kezőképen rekonstruálta a tanúvallomások és
az ujabbi szakértői vélemények alapján. A két ember a Sándor-féle kocsmában iddogált. Csikós Antat az éj folyamán többek előtt kijelentette, hogy
rr.éfi az éjszaki
meghal
valaki. Amikor
Szul.ó Pál ittas állapotban e'távozott a kocsmából, Csikós ul.uu sietetl, hitulrót a földre rántotta es addjg ututtc-vertc, amig élet volt

benne.

Gyuris látta messziről, ajrikor a tettes utolérte

Szabót, a földre rántotta és többszőr belerakott
Csikós Antalt hétfőn vonta felelősségre szánd k*
emberölés büntette miatt a szegedi tőrvér..-széi
V/M.tanácsa. Csikós tagadta a vádat FlSamertu
hogy a távozó Szabó után sietett, de csak azért,
hogy valamilyen munka miatt néhány szót váltson
vele. A biróság kftz,./ húsz tanút hallgatott ki •
délelőtti és délutáni tárgyalás során. A fiatal legA
nyék arról tettek ingadozó vallomást hogy Cd'
kós fenyegető kijelentéseket tett. Gyuris vallomíi
sának éppen azt a részét változtatta" m<»g, amelyrt
az orvosszakértők véleményüket alapították.
Dr. Szarvas János ügyész után dr. Dcttre Jáno'
mondotta el védőbeszédét és főleg a 6zakértól
véleménnyel és Gyuris vallomásával foglalkozó
felmentést kért.
A biróság rövid tanácskozás után C*:k1e A"'"3
felmentette a vád alól, azzal a z indokolással, bog?
a vád nem nyert kellő beigazolást
Az ügyész az" itéiet miatt fellebbezést jelentette
— Olcsóbb ár, nagyobb forgalom es dtoemhtf
ben takarékossági Ússza térítés J

