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mukban a jövőre is tartsanak m e g és ha ezen 
bizalom folytán a zentai vá lasztókerület képvi-
selője leszek, mél tóztassanak eihini, hogy ebből 
az állásomból kifolyólag nemcsak az államnak, 
hanem Zenta városának összes jogos érdekei t 
mindig sz ivemen fogom viselni. (Szűnni nem 
akaró frenet ikus é l jenzés és taps.) 

A nagy éljenzés után közkívánatra Voj-
nits István báró állott fel szólásra és a kö-
vetkezőket mondotta: 

VOJNITS BÁRÓ BESZÉDE. 
Mélyen tisztelt uraim! Kedves ' . 

Barátaim'! 
Azt -hiszem, hogy mint bácskai, .mint (en-

nek a vármegyének ia szülötte, minit ennek 
a városnak minden- lakójával együtt érző 
ember az első igaz és kedves kötelességet 
teljesítem akkor, amikor mindannyiunk ne-
vében zászlómajt meghajtom a most elmon-
dott fényes, tartalmas és mindéin sziiv .iránt 
teljes érzéssel, való program/beszéd iránt. 
<Delhii], hássétíntártó éljenzés.) Ez a pro-
grambeszéd m inden izében őszinte, igaz és 
benső volt. (Ugy van!) Ez a programbeszéd 
egy áliaimférfiuma'k első prograimbeszédje 
volt, aki kitüntetett itt bennünket azzal, 
hegy an iker a nyilvános pályára lépett, 
ennek a városnak a bizalmát, szeretetét 
óhajtotta elnyerni azzal a tudattal, ihogy a 
irrit itt elmond, .azt iaz egész országban hal-
lani fogják. (Lelkes cl jeligés.) 

Nem politikai programbesz-édfől .volt itt 
szó. Itt szó volt arról, bogy .egy komoly, 
higgadt, mindannyiunk által tisztelt, becsült 
lés szeretett férfiú (zajos taps), tisztelt (meg 
bennünket azzal hogy ennek a városnak fel-
ajánlott jelöltségét elfogadta. Sem nem volt 
péíe'm, sem' rem lesz célcmi soha a szenve-
délyeket felhajtani. (Lelkes és zxíjos kelyes-
tés.) Magyar emberek vagyunk, őszinték 
Magyunk, igazak vagyunk, tiszteljük, be-
csüljük egymásulak .a (meggyőzőidésíét, tud* 
lilik azt, hogy m indnyájan kiviétel nélkül en-
nek a hazának a javát, boldogságát óhajt-
juk. iHédsZanftartó éljenzés.) 

Mélyen tisztelt urai-mi! (H-a qvvel tisztában 
vagyunk, nemcsak a1 haragnak, elkeseredés-
nek, gyüiölségniek a fegyverét sziabád ihász-
hálnunk, hanem a szeretetnek közős meg-
értését. (fíglyéslés. Taps ) 

Ezek a fényes és hatalmas szavak után — 
amelyek n agát a programot illetik — ugy 
hiszem nemi. kivárják, hogy azokhoz egy 
szót is hozzávegyék. Két dolog van, amely 
mirdaunyiníkisak fülét megütötte és .mind. 
annyiunknak szivét örömmel töltötte el 
(Halljuk! Halljuk!) Az egyik, hogy nem hal-
lottuk azt a hangot: azt követeljük, étinek 
meg kell lén ni, hanem hallottak azt a kan 
gát, hogy mindnyájunk ótipja, tö&kvéSe az, 
hogy eiifék a nemzetnek Viz óhaja a léket ö-
ségfíez képest teljesedésbe menjen. (Lelkes, 
frenetikus taps ás éljenzés.) 

Ez ,-az igaz szó! Elvégre az ellenzéknek-
sokkal könnyebb hangzatos, lelkesítő köve-
teléseket felállítani, amelyeket az uralkodó 
párt természetesen nem telhet; sokkal köny* 
nyebb felelősség nélkül azt mondani, hogy 
ezt követelem, mint elég felelősséggel azt 
mondani, hogy ezt megteszem. (Zajos he-
lyeslés.) Akik rrá -követelnek, nem egy ál 
táluk követelt kérdésnél ott voltak akkor, 
amikor eredménnyel követelhettek volna! 
Ott voltak, de mit mutattak meg?! (Felki-
áltások: Semmit! C.iak üres szalmát csé-
peltek.) ^ 

Ilyen programot egy gnvermrmentális 
Párt nem kívánhat. Az higgadtan, mégföiu 
tolv a átérzi annak a süly át, árnit mond, 0 3 
csak azt mondja, aiminek a teljesitésthé''az 
érőt ott látja magában. (Ugy van! Ugy 
van!) -

Engedjék meg, hogy most, mint egy bá-cs^ 
kai nem politikai program, hanem' szivem 
és lelkem n elegével üdvözöljem öltöket ab. 
tói az alkalomból, hogy 'ő nagym'élföságáu 
nak a jelöltséget felajánlották. (Éljenzés és 
taps.) Engedjék, hogy arra -kérjem öhöket, 
hogy ne tekintsenek itt politikát, hanem azt 
Pézzék: tnirt vagyunk képesek, mit tüditiik. 

Legyünk bizalommal tegy olyan férfiú iránt, 
aki megjelenj itt közöttünk. (Felkiáltás: Él-
jen Teleszky, a jelöltünk!) Meg vagyok győ 
ződve arról, hogy amilyen szeretettel, tisz-
teléttel és nagyrabecsüléssel környékezik őt 
önök, ugy am int viseltetik ő is ,a város pol-
gársága iránt és a város jogos, és méltányos 
óhaját epugy, mint aiz egyesekét teljesíteni 
fogja. Ezt a zászlót kell győzelemre vinni! 
(Fófkiáimsok: arra is visszük!) A jó Isten 
is megáldott a>wal, hogy kezünkbe adta az 
ő zászlóját, áldja me-g önöket is lázzal, hogy 
azt győzelemre juttassák! (Szűnni nem 
akaró leikés éljenzés és taps ) 

A BANKETT. < 
Este fél nyolc órakor nagyszabású ban-

kett volt a RoyűZ-szállóiban. A banketten- isok 
százan vettek részt/ a város eg»é.sz tekinté-
lyes polgársága. Rendkivül lelkes lés emel-
kedett volt a hangulat, zajos éljenzéssel'fo-
gadták a pénzügyminiszter hangulatos be-
szédét. Teleszky János pohárköszöntőjében 
azt mondotta, hogy útközben arra gonldolt, 
begy beszédében éltetni fog egyes kiváló 
en bereket, de .ezt most nem telheti me-g, 
mert nincs álhoz ideje, hogy sok, nagyon sók 
nevet felsoroljon. Poharát Zenta város pol_ 
gárságára ürítette. A banketten Vojnits 
báró, Vcjnits István, a polgámester és a )vá-
ros társadalmának sok előkelősége szólalt 
föl. Valamennyi,fölszólalót lelkesedéssel'ho-
n órái t a a ,'közömség. 

Este tiz óra titán a -minisztert és kíséretét 
hatalmas tömeg kisérte ki a csókái pálya-
udvarra,, rlbol még akkor „is éljeneztek az 
emberek, amikor a vonat mgindult Szeged 
felé. - .. 

te Návay Lajos álláspontját -s .igy holnap 
még csak tanácskozni fognak a fölött, hogy 
mikorra tűzzék ki a véderőt? 

Ha zai Samiu 'honvédelmi .miniszter szerdán 
délután öt órakor Pécsbe utazott. Lukács 
László kibontakozási akciójának egyik fon-
tos részlete az újonc javaslat, amely sürgős-
sé vált ít-t is, Ausztriában is. Az .a terv, 
hogy a Ház legközelebbi rendes ülésén be-
terjeszti Hazai a .fölemelt létszámot köve-
telő ujonejavaslatot. Minthogy a Stürgklh-
ikormámy elvben hozzájárult a tervhez, la 
résziletékrie ,nézve is meg kell állapodni. Ez-
lért utazott a honvédelmi miniszter Bécsbe, 
alhol ma Auffenberg hadügyminiszlterrel és 
Georgi Lankiwebrminiszterrel tanácskozott. 

A politikai helyzet 
— Előtérben a véderö javas la t . — 

(Sajját tiidosítánMál.) Lukács László ma 
is akcicban volt. Déli,tizenkét órakor fölke-
reste budai palotájában Andrássy Gyula 
grófot, akivel a választójogi ikiibtntlakozás-
ról tanácskozott. ; 

A Kossut h-párt ma délután értekezletet 
tartott Kossuth Ferenc elnökíéséyel, hogy 
Lukács akciójával szemben álláspontját kör. 
vonalazza. Elhatározták, hogy .amennyiben 
inditványozzák a véderöjavaslat tárgyalá-
sát, ugy ellenzéki álláspontra helyezkednek 
és Apponyi Albert gróf fogja kör.vo,na iázni .a 
párt .rivánságáít. > 

Lukács László miniszterelnök kedden 
Justh Gyula lakásán,, amikor a tárgyalások 
n egsza-kádtak, ezt mondotta Justh Gyulá-
nak és társainak: 

— Péntekre ki tűzetem a védierőt . . . 
Justh Gyula lakásáról Lukács László mi-

niszterelnök azonnal beautózott a Házba, -á 
hol már tudtak .a tárgyalások eredd fényte-
lenségéről és várták a 'véderő napirendre 
tűzését. 1 

Ez azonban —elmlaradt. A folyosói hirek 
ezt a Polónyi Cléz-ával való ,-tanácskozással 
hozták összefüggé-sbe, pedig ennek más oka 
v.olt, az .tudniillik,, hogy Návay Lajos 'kép-

ház ugyanis május 8-ikán, a .legutóbbi, üjé* 
sen, n iíkör ázielnölköt felhataltua ztada. teg--
KöZelébbi' ülés egybehívásárá;V' égyriteáf 
n ég ál lapít ott.a az ülés uapireddjléjt; isj átrféty! 
igy,'hangzott: a Ház további tcftr/fflni' 

. megbe-széjése. • .-,,. ,, , 
Erre tekintettel Nária-yvLájosbaRrají vol'ö 

,az ájláspcntja, ,hogy a legközéfehbLülésnék: 
hem lelhet más tárgya, mint' a Joyábbi leenj 
dők ir c'gb-esvléíése. . . . ' " ' " ' , ' . ' • 

Lukács László miiiisztérélnök 'is á'elyé'áél-

A Szegedi Gazdasági éslparbank 
fuzionál a Szegedi Takarék és 

Hitelbankkal. 
(Saját tudósít ónktól.) A Szlegedli .Gazda-

sági - és .Iparbank válsága- ügyében csütör-
tökön érdekes fordulat történt. Befejezett 
tény, hogy a Gazdasági Bank fuzionál <i Sze-
gedi Taka)rék és Hitettíánk Részéyinytkirsa-
sággal A városi bank terve elesett. Ebben 
az irányban egyáltalában neim is kezdenek 
tárgyalásokat. 

A bank személyzlete csütörtököm egész 
nap dolgozott a vagyoni állapot kimutatásán. 
Megállapították, (hogy a betétek összege egy 
millió és ötszázötvenezer korona, tehát száz 
ötvenezer koronával több, punt azt a .leg-
utóbbi napokban terjesztették. Ebből hat-
százötvenezer korona a kistobb betétek ,ösz-
szege. A váltótárca négy és fél millió ko-
rona. 

A bank válsága ügyiében súlyos körül-
mény, ihogy a május 15-én lejárt váltók kö-
zül mint-egy kétszázezer korona -értékű imeg 
óvatol-ásra kerül. Ez a visszleszámitólási 
hitel -megvonásának az eredménye. Igy igen 
sc-k szegedi kereskedő és 'ipa-fos kel leró et-
len 'helyzetbe jutna, de remélhetőleg módot 
találnak m-a-j-d arra, hogy ielkerüljék ez-t a-
megrázkódtatást. 

A negyven .visszleszámitólási hitelező 
pénzintézet köziül tiz már prolongálta a Gaz-
dásági Bank váltóit. Több b-ankkal pedig 
szintén a sikeres megoldás felié (haladnak 
már a -tárgyalások. - i. 

Fényes M'árcel,, a válságba jutott bank 
szánalom ram éltó vezérig'a/zgatój-a Berlinben 
van. Súlyos betegen fekszik egy berlini 'hotel-
ben. Csütörtökön levelet irt a barik ügyfé-
széniek, Bartha Dezső árnak, néhány igaz-
gatósági itagnaik és a bank -n-élhány (hivatal-
nokának. A z-t i-rja a l-eiveleiben,, hogy az iz-
galmak össizerongáiták az idegzetét. iNé-
bány ua-p mulvla egy berlini szanatóriumiba 
vonul ma-jd, ,teljes gyógyulást keresni. 

Egyik hivatalnokát /fölkérte a lejéiben, 
'h'c-gY > ázcnnaif tájékoztásSta a .válság leg-
'ujabb eáeiinényeirői. A hi-vWt'ainclk teljesítette 
a-íctéré^Mj,- csütörtököm terjeldetenes lelvelet 
adott föl postára Fényes ,Marcél cimére. 

ja- A s zá nái á si ák e iót a Sz eged i T a!k a rék-; éis 
'Eitélbank 'Részvénytá'rsiaság utján a Ma-
j'gyar„' hÁltalános Takarékpénztár .vezeti. 

Pénteken reggel megkezdik a bank státusá-
vnak' • az összeáil-litását, a Szeged-Csongrádi 
' Takiarékpénztáf, & Szegedi Kereskedielimi és 

fpáfbank és a Szegedi Taka.rék és 'Hitel-
bank klépvíselőinek a részvét-elével. , 


