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Low Immánuel fűrabbit szabadlábra helyezték.
A vádtanács elutasította a felségsértés és izgatás .vádját.
Elrendelte továbbá a vádtanács dr. Löw
Immánuel főrabbi azonnali szabadlábra
helyezését.
Dr. Hubay László ügyész a főrabbi fogvatartását kérte a Tábla határozatáig.
elutasítja az ügyész vádiratának a felségDr. Baracs és dr. Balassa védők a főrabbi
sértésre és izgatásra vonatkozó vádpontjait
azonnali szabadlábra helyezését kérték.
és csupán kormányzó sértés, vétsége miatt
helyezi a főrabbit vád alá.
A vádtanács rövid tanácskozás után helyt
Ennél a vádpontnál sem fogadta el az adott a védelem kérésének és elrendelte a főügyészi vád indítványt, mely nyilvános kormányzó rabbi azonnali szabadlábra helyezését.
sértésről szól, mert a cselekmény elkövetésénél a
Szerkesztik: Dr. SZILASSY CÁSAR ÉS VERMES ERNÖ.
A szerkesztésért felelős: Dr. SZILASSY CASAR
nyilvánosságot nem látta beigazoltnak.
Laptulajdonos : .SZEGED* lapkiadóvállalat r.-t
Amint a „Szeged" mai száma megírta, Lőw
főrabbi ügyében délután 5 órakor hirdette ki
határozatát a vádtanács. Dr. Tóth Gyula elnök
hirdette ki a határozatot, mely szerint a vádtanács

Nyomatott a Délmagyarorsxág hirlap- és nyomdavállalatnál Petófi-sugárul 1.

"Este 7 órakor az elnöki tanács I
Ülésezett, 8 órakor pedig a Stefánia- '
kioszkban társssvacserán vettek részt.
Vasárnap délelőtt 9 órakor szentmise volt a belvárosi templomban,
melyen dr. Krümer Tcmás mondott
nagyhatású beszédet.
Drteiótt fél 11 órakor tartotta a
Délvidéki Liga szegcdi főosztálya
közgyűlését. Határozati javaslatban
fogadták el, hogy a kormányzót, a
miniszterelnököt és Teleki Páll táviratilag üdvözlik.
Muth Béla ösmerteti a főosztály
ez évi működését. A jelentéshez
Eöttevényi Olivér szól hozzá. Először
köszönetet mond a szegedi főosztálynak nagy munkájáért, majd
tolmácsolja Herczeg Ferenc üdvözletét s azt az üzenetét, hogy a
Jókai-ünnepség miatt nem jöhetett
le Szegedre. Ezután kijelenti, hogy
a Devidéki Liga, mint belügyminisz'erikg cngedé'yezett egyesület,
a trianoni békeszerződés keretei között kell, hegy maradjon. De csinálnak irredentát, csináljak ? szellemnek, a kulturának, a léleknek irredentáját.
Megemlékezik az egyetemről, hangsúlyozva, hogyha egyéni szemszögből az talán nein vág bele egyesek
számításába, de a nagy nemzeti célt
kell tekinteni.
Steuer György Klug Péier érdemeit n é tatja. Pénztári jelentés után
előterjesztik a költségvetést.
Ddlten fél 2 órakor a Hágí-sörcsarnokban bankett, este pedig a
városi színházban díszelőadás volt.

Két évvel ezelőtt, I91S-ban mármár azt látjuk, hogy 400 éves nyomorúságunk megszűnik, de csalódtunk. Kommünre vezetett. Olyan
idők jöttek, hogy ugy látszott, visszaött a 400 éves uralom. A mi elíatározásunk az, hogy a 400 év
előtti idö folytatódik. Beszédét azzal
fejezte be: Éljen Kossuth Lajos!
A kormányzó rövid cerkléje után
megnyitotta a nagygyűlést.
Gróf Bethlen István hivatkozott
arra, hogy a kormányzás nehéz
munkájában föltétlen számit a kisgazdák és földművesek támogatására.
Nélkülük kormányozni nem lehet.
Percekig tartó éljenzés közepette lépetta szószékre nat:yafádiS,zűM István.
Kedves Barátaim I — kezdte beszédét —, eljöttetek Budapestre, eljöttetek egy gyenge hivó szóra.
Nem panaszkodni jöttetek. Jöttetek
a nagy munka idején, saját elhatározásotokból, saját költségteken, hogy
tanúbizonyságot tegyetek azok mellett,
akik a kisgazdák mozgalmát megindították és akik már hosszú idő
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óla a kisgazda-érdekekértdolgoznak.

Nem azért jöttetek, hogy valakire
nyomást gyakoroljunk, hogy val .kire
a magunk akaratát fegyveres erővel
rákényszeritsük. Nem azért jöttünk,
hogy diktatúrát kiáltsunk ki. Hiába
mondják ellenségeink, hogy mi parasztdiktaturát akarunk. Mi ezzel az
erővel, amely a falu népében van
és azzal az egyetértéssel, amellyel a
város velünk érez, sokkal könnyebben kiálthatnánk ki a parasztülttaturát, mint azok, akik itt nálunk

A Széchenyi-Moziban ma
Francesca Bertinivel a főszerepben

világnak; hogy az ipart és kereskedelmi neveléstől irtózzon a keresztény társadalmunk. Rubinek Gyula
a
földreform
végrehajtásáról,
az. adóterhek elkerülhetetlenségéről
beszélt. Hegedűs
Lóránt megnyugtatta a kisgazdákat és földműveseket,
hogy megfelelő védelmet nyújt nekik
az
edókivetési bizottságok
esetleges túlkapásai ellen. Zeöke
Antal, Stankovics
János, sokorópá'kai Szabó István, Gaál Gaszíon,
Patacsy Dénes, Wéber János, Hencz
Károly, Hajpdl
István, Bottlik József, Herczegh
Sándor,
Balogh
Gyula képviseők beszéltek még 3
szónoki emelvényről.
A nagygyűlés köveleli a nemzeti
és keresztény gondolatnak minden
vonatkozásban való érvényesítését,
az ezzel ellenkező mozgalmak és
törekvések eltörlését, a jelen jogrend
fentartását, a személyes szabadság
tiszteletét, az egyén szabad érvényesülését, a szabad politikai szervezkedést, a fennálló és létesítendő
törvények korlátain belül a szabad
sajtót, a magántulajdon tiszteletben
tartását,
minden
magántulajdonellenes szervezkedés megakadályozását, a földreform végrehajtását olyképpen, hogy a lakóházak és gazdasági épületek építése is egyidejűleg
lehetővé váljék. Követeli továbbá
a munkás és munkaadó közötti
jogviszony rendezését, a munkásjóléti intézmények létesítését, valamint a falu gondozását, a szövetkezeti eszme gyakorlati megvalóN
sítását.
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seben nem tehet semmiféle
különbséget. Ugy látja, hogy a kormány a
sajtószabadság kezelésében nem is
egy párt, hanem klikkpoW.ikai
törekvések nyomása alatt áll. Ezután támadja az MTI-t állítólagos tendenciózus
tudósításai miatt. Beszédét
azzal fejezte be, hogy Bethlen miniszterelnök törvénytiszteletét tartja
annyira korrektnek, hogy a sajtó
közigazgatási
uton való
elnyomásával szakítani fog. Ha ez nem történnék meg, javasolja, hogy a választmány kéi hét múlva újra tartson
ülést.
A választmány az előterjesztett
határozati javaslatot és Lingauer
indítványát egyhangúlag elfogadta.

Nagygyűlés Felsöszilézla elnyomása ellen.
BERLIN, május 23. (Wolff.) Berlinben tegnap délelőtt Loebe birodalmi elnök elnöklésével és a kereskedelmi és ipari munkaadók és
munkavállalók szövetségének, valamint a mezőgazdaság vezetőembereinek részvételével nagygyűlés volt,
amelyen tiltakoztak Felsőszilézia elnyomása ellen. A német nép a londoni követelések elfogadásával kifejezésre juífala azt a készségét,
hofify vállalja a csaknem elviaelnctetlen terheket. Semmikép sem tűrhető, hogy a lengyelek önkényes és
erőszakos cselekményei felborítsák a
szerződés határozmányait, amelyek
jogokat foglalnak magukban a németek szániára.

dráma 6 felvonásban. Előadások
5, 7 és 9 órakor. Telefon 16-33.

