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Kabók Lajos a munkanélkül iségről és a W e l t n e r - ü g y r ő l 
Szeged, augusztus 18. (Saját tudósítónktól.) 

Dorog egyszerű képviselője, a szociáldemokrata 
párt parlamenti frakciójának tagja, Kabók Lajos 
a szegedi béke-vasárnapon otthagyta a fővárosi 
tornyosuló munkát, bogy Szegeden is elmond-
hassa dörgő szavait a pusztító báboru ellen. 
Egy kis társaságban vagyunk a gyűlés után, 
ott beszélünk a momentán helyzet legaktuáli-
sabb kérdéseiről. A mostani gazdasági és poli-
tikai életet egyaránt legelsősorban a munka-
nélküliség rettenetes kérdése foglalkoztatja. Ami-
kor egy jólmenő állami gyárból egyszerre ezer 
munkást tesznek ki az éhezés veszedelmének, 
akkor ez az a kérdés, »mellyel minden politika 
nak foglalkoznia kell. Kabók Lajos ezeke! 
mondja erről: 

— A munkanélküliség először is a rossz 
hitelviszonyaink miatt növekszik egyre veszedel-
mesebb tempóban, másrészt pedig a munkálta-
tók erős tendenciát visznek bele ebbe az .ak-
cióba". Teszik ezt pedig számitásból, egyrészt, 
bogy az elbocsájtásokkal a munkásságot meg-
félemlítsék is elzárják az ujabb béremelés lehe-
tőségétől. A tendenciában kiütközik a legköze-
lebbi jövő terve. 

— Tagadhatatlan, az ipar csak magas kamat-
láb mellett kaphat hitelt, a termelés kölséges, 
de a törekvésük nem az, hogy a hitelt tegyék 
olcsóbbá, hanem a bérek leszállításához folya-
modik. Miután nyiltan sem a munkaidőt meg-
hosszabbítani, sem pedig a bérek leszállítását 
végre nem hajthatják, egy általános nyomás elő-
készítésével, utcára való kidobással véli a talajt 
alkalmasnak előkészíteni arra, hogy a fenti ter-
veket megvalósíthassa. 

— Elszomorító, amit a kormány intézkedé-
seiben tapasztalhatunk. Üres Ígéretek és még 
ezek sem valósulnak meg. A házak tatarozási 
munkálatai szintén csak ígéret maradt és ha 
meg is valósulna, igen keveset enyhítene a 
munkanélküliségben, mert ez főkép a házak 
újrameszelésében nyilvánulna meg. így tehát az 

épitőszakma kis iöredéke jutna munkához. Igaz, 
bogy a cserepezések, csatornázások és egyebek 
más szakmákat is foglalkoztatnának, de h8 ezt 
is figyelembe vesszük, ekkor is csak elenyé-
szően enyhülne a nagy munkanélküliség. 

— A gyökeres egyhfiléshez igen fontos lenne 
az állami rendelések fokozottabb kiadása. A 
vasúti park javitása, bővítése, állami épületek, 
hidak, utak építése és rendbehozatalát kellene 
megkezdeni. Ezzel szemben mit íátunk? Az 
állami Szemekből, ahol a fenti munkákat kel-
lene elvégezni, ezrével és ezrivel bocsátják el a 
produkáló munkásokat. így fest az állami 
segítség a munkanélküliség ügyében. Ezek után 
elképzelhető, hogy a Szakszervezeti Tanács is 
a szsciáldemokrata párt és ennek parlamenti 
frakciója a legetélyesebben fogja akcióját foly-
tatni a kormány kétkulacsos politikája ellen. 

Ezután & politikai és az egész társadalmi 
éfet másik igen fontos kérdéséről, a botránnyá 
dagadt Weltner-ügyről beszélt Kabók Lajos. 

— A Welfner-ügy semmi egyéb, mint a párt 
efyik hazatért aktiv munkára képes tagjának 
tőrbe csalása. Azért mert Wcltner hazajönni, 
mert fljzye egészen tiszta és mert az ügyész-
ségen Györki ügyvédnek azt a felelelet adták, 
hogy Weltner ügye teljesen tisztán áll az 
ügyészség előtt is. 

— Ezek után mindenki előtt világos, hogy 
ami Welfnerrel történt a benyújtott vádirat 
alapján, &zi másnak, mint tőrbecsalásnak nem 
mondható. Az ügyészségnek Györkinek való 
közlését természetesen sz ügyészségnek tagadni 
kell, mert ha ezt nem teszi, akkor még lehetet-
lenebbé válik az uj vádirat. 

— Ezek decára az ügyészség csalódik, mert 
Weltner Jakabbal szemben olyan adatokat bi-
zonyítani, amelyek alapján a bűnösséget meg 

\ lehetne állapítani, nem lehet. Weltner Jakab 

I' ilyen dolgokat sem a diktatúra előtt, sem az 
alatt és sz ellenforradalom után sem követett 
el. Weltner Jakeb mindenki előtt tisztán áll. 

Vér György. 

A z Erzberger -gy i lkosok nyomozása Magyarországon. 
Budapest, augusztus 18. Az Erzberger" ügy 

egyre szélesebb hullámokat ver maga körül. A 
nagytétényi titokzatos bajorok éppen olyan 
titokzatosak ma is, mint amilyenek akkor vol-
tak, amibor foglalkozni Kezdett velük a sajtó. 
A magyar államrendőrség nyomozásáról in a 
nyomozás eredményeiről homlokegyenest ellen-
kező hitek kerülnek forgalomba. Az egyik dél-
utáni lap jelentése szerint hétfőn a rendőrség 
befejezte az Erzberger-gyilkosok magyarországi 
nyomozásának ügyét azzal, hogy a most vádolt 
fiatalembereket már évekkel ezelőtt gyanúba 
vehette volna és vette is a kormány. A rend-
őrség azonban ugy látta, hogy a fiatalemberek 
nem Erzberger gyilkosai és engedélyt adott 
nekik az itt tartózkodásra. Hogy a rendőrség 
ezt milyen bizonyítékok alapján állapította meg, 
azt nem bocsájtja nyilvánosságra, de a leg-
szilárdabban állítja, hogy már a két év előtt 
folytatott nyomozás során megállapította, hogy 
a most Gömbös Gyulánál lakó németek nem 
azonosak a német hatóságok által körözött 
Erzberger-gyilkosokkal. 

Egy másik fővárosi lap, amely talán egy 
órával később jelenik meg az előbbinél, szen-
zációs és furcsa részleteket közöl a budapesti 
rendőrség nyomozásáról. A lap munkatársa 
hosszas utánjárás után végre Katona Rezső 
rendőrfőtanácsosnak, a bűnügyi osztály vezető-
jének asztalán talált fogolyiistából megtudta, 
hogy Förster Henrik, aki állítólag azonos Erz-
berger egyik gyilkosával, a b C r o s z t á l y őri-
zetében van, a rendőrség épületében. Az újság-
író bejelentette Katona főtanácsosnak, hogy 
szerkesztőségében megjelent egy német keres-
kedő, aki ismeri a gyilkosokat személyesen és 
így meg tudná állapítani az őrizetbe vett gya* 
nuiitott személyazonosságát. A rendőrségen 
hosszas tanácskozás után hozzájárultak a né-
met kereskedő kihallgatásához, aki meg is jelent 
dr. Katona Rezsőnél, tőle dr. Horváth Antal 
rendőrfötanácsos hivatalába vezették át. Ki-

hallgatása sokáig tartott, de a hivatal előszo-
bájában hiába várakoztak rá többen, nem je-
lent meg. Az érdeklődők két órakor azt a vá-
laszt kapták, hegy kihallgatása után eltávozott. 
Valószínűnek írja a lap, hogy a rendőrség 
a mellékkijáraton keresztül juttatta el a mellék-
lépcsőig. 

Hétfőn délelőtt egyébként Welzek János gróf 
budapesti német követ felkereste Bethlen István 
miniszterelnököt, akivel negyedóra hosszat ta-
nácskozott az Erzberger-ügyről, de a tanács-
kozásról nem nyilatkozott. 

A kormányhoz közel álló helyen pedig a kö-
vetkezőket mondották: 

— A személyazonosság még nincs megálla-
pítva. Az állítólagos Förster nevű bajort letar-
tóztatták és letartóztatásban marad mindaddig, 
amig nem dől el, azonos-e Erzberger egyik 
gyilkosával. Az a tény, hogy az egyik füléből 
hiányzik egy darab, valószínűvé teszi hogy 
azonos a gyilkossal, ez azonban még nem per-
rendszerű bizonyíték. 

Ha az azonosságot perrendszerüen is bebizo-
nyítják, akkor megindul « hiadatási eljárás. A 
többi a reciprocitás kén i : m ú l i k . Német-
ország nem adta ki Lék-,'. J ¿osC, Tisza me-
rénylőjét és ma sem «. i Csernyák Imrét, 
Tisza egyik gyilkosát. így tehát Magyarország 
és Németország között a reciprocitás nem lévén 
meg, attól függ, hogy kiadják-e a gyanúsított 
bajort, hogv időközben sikerül-e a reciprocitást 
megteremt™. 

Efcy A ' teőbb megjelenő estilap jelentése 
szerint ju t-izberger-gyilkosok kinyomozására 
a német kormány részéről most kiküldött de-
tektív hétfőn megjelent annál az újságírónál, 
aki az állitólapos gyilkosokra felhívta a figyel-
met és azt r iést intézte hozzá, reflektál-e 
arra a 2CC ..any márkás jutok»?»"», —'vet a 
nyomravezetőnek a német Sck. 
Az újságíró igényt jelenteit 

Módosítják a kövezési programot. 
Szeged, augusztus 18. (Saját tudósítónktól.) 

Az idei városrendezési program tárgyalása al-
kalmával úgyszólván minden lényegesebb mó-
dosítás és változtatás nélkül fogadta el a köz-
gyűlés a mérnöki hivatal tervezetét és felhatal-
mazta a tanácsot annak végrehajtására. A mér-
nöki hivatal már kora tavasizal városszerte 
megkezdte a programba fölveti utcák kövezési 
munkálatait és megrongálódott burkolatok ki-
javítását és a program nagyrészét mar meg is 
valósította. A kövező munkások jelenleg a 
Tisza Lajos-körut alsó szakaszán, a Kelemen-
utcában és néhány kisebb belvárosi utcában 
dolgoznak, az alsóvárosi utcák már régebben 
elkészültek é3 most már csak rgyetlen nagyobb 
jelentőségű munka van hátra, a Kossuth Lajos-
sugárutnak a gázgyár és a rókusi vasútállomás 

§ közötti szakasza. 

Az eredeti program szerint ez a rendkívül 
forgalmas útvonal, amely körülbelül 650 méter 
hossiu, nem kapna végleges jellegű burkolatot, 
hanem a nívóját emelnék csak fel körülbelül 
arra a magasságra, amelyen a sugáut felső 
szakasza van és ideiglenes, gyengébb minő-
ségű kőburkolatot helyeznének rá, de azt sem 
ugy, hogy az egész uttestet elfödje, hanem 
csak a közepén egy keskenyebb sávot. A 
Kossuth Lajos- sugárutnak ezen a szakaszán 
ugyanis nincsen még ess torna és a közgyűlés 
a csatornakérdés megoldásáig — amelynek az 
ideje még teljesen bizonytalan, etelleg évti:e-
dekig elhúzódhat — felfüggesztette az útszakasz 
végleges rendezését. 

Bíró Benő műszaki tanácsos, a kövezési és 
útjavítási munkálatok vezetője a hétfői tanács-
ülésen szóbeli előterjesztést tett ebben az ügy-
ben. Elmondotta, hogy a kövezési program 
ugyan hatszázötven méteres útszakasz feltölté-
séről és ideiglenes kikövezéséről beszél, de a 
rendelkezésre álló kőanyag csupán háromszáz-
hatvan méteres szakasz kikövezésére elég. Ki-
fejtette, hogy az ideiglenes jellegű burkolatnak 
semmi gyakorlati értéke nincs, mert az nagyon 
rövid idő alatt teljesen tönkremegy, mert a 
Kossuth Lajoti-sugáruton rendkívül súlyos és 
nagy a teherforgalom és így az Ideiglenes bur-
kolat nem tartana el addig sem, amig a sugárul 
csatornájának kiépítésére lehetne gondolni. 
Azt javasolja tehát, hogy a város változtassa 
meg a kövezési programot és véglegesen 
rendeztesse a sugárut alsó szakaszá'. Ha 
sor kerül majd a csatorna kiépítésére, az 
nem okoz nagyobb gondot és költséget, mert 
a lefektetendő kövezet egy része a csatorna-
építés kedvéért mindenkor akadálytalanul fel-
szedhető, a bazalt-kocka burkolat ugyanis nem 
kap betonalapot, hanem törmelék kőre építik. 

Fodor Jenő tanácsnok kifogásolja, hogy a 
legforgalmasabb és legsürgősebb javításra 
szoruló utcákat utoljára hagyták és amig a 
botrányos állapotban levő Kossuth Lajos-
sugáruton egyetlen kalapácsütés sem történt 
még, addig a Szél-utca például, amelynek 
minimális a forgalma, teljesen elkészült. 

Btró Benő előterjesztésére nagy vtta támadt 
a tanácsban. Taschler Endre főjegyző hevesen 
ellenezte a letárgyalt és elfogadott kövezési 
program megváltoztatását, a többség azonban 
Bokor Pál helyettes polgármester Javaslatára 
ugy határozott, hogy Somogyi Szilveszter sza-
badságáról való visszatérése után, szeptember 
elején összehivatják a városrendezési bizott-
ságot és azzal tárgyaltatják le e fontos kérdést. 

Véres verekedés 
a horvát szokolisták kongresszusán. 

Belgrád, augusztus 18. Zágrábból jelentik, 
hogy a jugoszláv Szokol-Egyesület v«&ámap 
tartotta a kongresszusát, amelyen Csehország 
és Lengyelország vendégei is jelen voltak. A 
horvát közvélemény felfogása szerint azon ünne-
pély, amelyet a horvát szokol-egyesület meg-
kerülésével rendeztek, csak provokáció Pribi-
cnevicsék részéről. Az ünnepség nem mult el 
incidens nélkül. Különböző helyeken botokkal 
megtámadták a szokolistákat, ugy hogy vérét 
verekedés kezdődött. Több szokolista megsebe-
sült. A támadók a rendőrséget sem kimélték 
és inzultáltak egy cseh szokolista leányt. 
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