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Nem engedték a szocialista képviselőket 
Somogyi és Bacsó sírjához. 

Budapest, junius 12. A m i n a p a szo-
ciá'demokrata párt veze'őségében fel-
merült az a gondo'at, hogy Urnapjá ". 
délelőtt kivonulnak Somogyi Béla és 
Bacsó Béla sirjához a kerepesi teme-
tőbe, hogy lerójják kegyeletüket a szo-
ciáldemokrata párt két mártírjának sir ja 
előtt. Tegnapelő't azonban a párt ugy 
határozott, hogy tz a kivonulás elma-
rad. Mindamellett a főkapitányságon 
tegnap intézkedések történtek, hogy 
erős rendőri készültséggel vonuljon ki 
Somogyi és Bacsó sirjához. A rendör-
szakasz vehetője azt az utasítást kapta, 
hogy a két sirhoz a délelőtt folyamán 
senkit se bocsássanak A főkapifányság 
intézkedésének megfelelően So iogy i és 
Bacsó sírjához mintegy ötven rendőr 
vonult kl és megakadályozik többek 
között, hogy Somogyi fia virágot he-
lyezzen édesapja sírjára. 

Féllizenkettőkor a szocialista párt 
parlamenti frakciójának huszonegy tagja 
érkezett ki a teme őbe Peyer Károly ve-
zetésével. Csakhamar követte őket Ka 
bók Laj-s és Knaller G,őző, akik 
autón két koszorút hoztak vöröi szala-
gokkal feldiszi.ve, ame'yekre ez volt 
i rva : Útban van az l£azság I A kép-
viselőket a rendőrszakasz veze'ője nem 
engedte a sirhoz közeledni s f gye'mez-
teile őket arra, hogy a sírnál semmi-
Jéle gyülekezést nem engedélyezett a 
főkapitányság. Rövid szóválás után a 
képviselők el is távozlak, de amikor a 
koszorúk megérkeztek, újból vissza 
akartak térni a sirhoz. 

Peyer Károly kijelen'ette a rendőr-
felügyelőnek, hogy nem akarnak tűn-
tetni, beszédet nem taitanak, csak a 
koszorút akarják elhelyezni. A rendőr-
felügyelő azt válaszolta, hogy neki 
parancsa van a slrlá'ogalás megaka-
dályozására és öt percnyi időt adott a 
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Hogy folyt le a szegedi demonstráció 
a kormányzó mellett ? 

szocialista képvite'őknek, hogy eltávoz-
zanak. Peyer Károly és Petdl Gyula 
felháborodva tiltakozott a rendőri ín 
lézktdés ellen és mentelmi fogukra 
hivatkoztak. A rendőrfelügyelő azon-
ban utasítására hivatkozott és újból 
távozásra szólította fel a 23 socialísta 
képviselőt. Az öt perc lete tével a 
rendőrök körülfogták a képv selőket és 
felszólították őket, hogy távozzanak a 
temetőből. Egyei vonakodó képviselő; 
a rendCrök tuszkolni kezdtek, msjd 
Kabók és Knaller kezéből ki is tépték 
a két koszorút. Dulakodás közben 
Knal'er óraüvegje is eltörött, Kabók 
Lajos pedig jobbkezén megsebesült. 

A kepviselők e iu t tn tiltakozásuk és 
felháborodásuk kifejerésével távoztak el 
a teme öböl. 

A temetői incidens a szociáldemok-
rata párt körében nagy fe háborodátt 
keltett. A párt vezetői ége már tegnap 

"délu'án értekezletet tar'o t és elhatároz-
ták, hogy az incidens miatt Peyer Ká-
roly interpellál a nemzetgyűlésben 
Ülést tarto't a szociáldemokrata pár 
községi frakciója is s elhatározta, hogy 
a főváros legközelebbi közigazgatás 
bizottsági ülés ín szóváteszik a temetői 
incidenst. 

A főkapitányság illetékes ügyosztá-
lyán azt a kije'en'ést tették, hogy a 
temetőhöz kivezényelt rendőrök szabá 
lyosari jártak el, miu'án a főkapitány-
ság semmiféle engedélyt nem cdott a 
simái való gyülekezésre. A szocialista 
képviselői arra hivatkoz'ak ugyan, hogy 
csak kegyele ükei akarták leróni, de 
minthogy 23-an egy tömegben vonul 
tak fel s minthogy az ő megérkezésül-
kor a munkásságnak meglehetős nagy 
tömege gyűlt össze a közelben, erélyes 
intézkedésre volt szQkség, hogy az en-
gedély nélküli temetői gyülekezést 
megikadá yozzák. 

Űrnapján délután félöi órakor — 
amikorra hirdették a tflntetőgyülést — 
a Korzó-Mozi nyári hjlylségében né-
hány száz ember je'ent meg, hogy meg-
hallgassa a szegedi ébredők és külön-
böző egyesü'etek szónokait. A gyűlést 
igy csak öt órakor kezdlék meg, ami-
kor az ezernégyszáz lelket befogadó 
helyilégben körülbelül ezer ember jelent 
m e g : ailtmi tisztviselők, hivatalnokok, 
vasu'asok, hölgyek és fiatalemberek. A 
gyűlés programja a megtámadott kor-
mányzó iránti ragaszkodás és bizalom 
demonstrálása. Az ébredő szónokok 
azonban nem egyszer tértek el ettől a 
programtól és a nagyon jól ismert éb-
redő szólamokkal politizáltak. Az első 
padsorban megjelent a gyűlésen So-
mogyi Szilvesxter polgármester és Csen-
gery János rektor, a i egyetem képvise-
letében. 

Czigler Arnold nyitotta meg a gyű-
lést, aki kifejtette, hogy innen Sreged-
ről, ahonnan elindu t Horthy Mik'ós, 
vissza kell verni a frivol vörös táma-
dást. Amikor a kormányzó nevét emii-
telte, a megjelentek viharosan éltették 
és tűntetlek mellelte. 

Dr. Tóth Imre beszélt ezu'án. Kije-
lentette, hogy ez a gyflléi is demon-
strálj*, hogy „vagyunk még valameny-
nylen", akik * keresztény polgári tár-
sadalomért dolgozunk. Ez a város 
nem érzíketlen akkor, amikor a meg-
támadott kormányzóról van szó. 

— Az októberi szédelgés csapatait 
szedi össze, mondotta. Sjrarföntő idők 
ezek. Megmozdult a r id i i á is csákány, 
a liberális feszítő kar. 

— Le velük I — zúgta a tömeg. 
— A posványból jönnek ezek elő és 

I temetéseken piros koszorúkat mernek 
vinni, a goinblvckskban pedig meg-
jeleni* t. piros szekfü. A parlamentben 
pedig azt mondják, Jön az uj aklóberl 
Ez ner.i más, mim ku 'mérgsz&l 

— A kormányzó ur elleni támadás 
azonban fölrázta a ic resJ^ny ' i r o d a i -
mat. Annak a nagy magyarnak nevét 
akarják beszennyezni, aki meghódította 
az orstágol a kalózoktól I 

— Éljen Horthy Miklós! — áll fel újra 
a tömeg. 

— E i a támadás — folytafia — 
nem ctak a kormányzó ellen indult, de 

az egész keresztény magyar nemze1 

ellen. A Somogyi—Bacsó-üggyel az 
egész remietet akarták diszkreditálni a 
külföld előtt. A kereez'ény polgári társa-
dalomban azonban van annyi erő, hogy 
ezeket a politikai hié áltat ártalmat-
lanná tegye. Mi teljesen a törvény alap-
ján állunk. Ezek azonban a tekinté-
lyeket aku ják lerombolni ti tekintélyek 
nélkül nem lehet országot elképzelni. 

— Aki föl akar gyújtani egy épüle-
tet, azt lecsukják és aki az állam feje 
ellen mer menni, az mig mindig sza-
badon jár l A v kon dokjárásnak vége 
legyen, mi keresztény Magyarországot 
akarunk. Harcot akarunk, csatát kez-
dünk és ennek a harcnak sikere nem 
lehet kétséges. 

Em'án nalátozali javaslatot terjeszteti 
elő, airelyben a gyűlés kijelen'i, hogy 
a szegedi keresztény polgári társada-
lom megdöbbenéssel nézi a kormányzó 
ellen indi'olt vakmerő támadást és azt 
elitéli. Tántoríthatatlan hüséggef, ra-
gaszkodással, bizalommal és hódolattal 
viseltetnek a kormányzó személye iránt 
és elhatározzák, hogy a város hatósá-
gától kérni fogjik, hegy Szeged egyik 
főutcáját, vagy terét Horthy Miklósról 
nevezzék el. 

— Ezzel a fogidalommal végzem 
szavaimat, mordotta végül, hogy ml 
u ak akarunk lenni a magyar portán 
és a keresztény Magyarországgal élünk, 
vagy halunk l 

Korom M hály bejelentette, hogy a 
gazdatársadalom sem tűrheti szó nél-
kül p. vakmerő támadást. 

Ezután a keretz'.ényszocial eták ne-
vében Üveges titkár következet. Elő-
ször természetesen a szcciaiista töme-
gekről beszéli és kéittégb? vonta, hogy 
egyáltalán van-e ilyen. 

— Utáhttal ti lakozunk mi is a gá-
lád támadás e len . Nincs híiványaob, 
ha val;ki a saját fészkébe piszkít be, 
nlrcs hitványabb, ha a keresztény Be-
niczky a mogyarság ellen támad. 

— Az a tuj — mondotta ezután 
izzó hangon, — amelyet magunkhoz 
emeltünk a piszokból, cz most Is alja-
sul rágalmazza ezt a nemzetet... 

— A zsidók 1 — kiáltották mindenfelől. 
— Tenni kellene valamit, nem be-

szélni / — zugUk. 

— Mi sem akarjuk védeni a gyilko-
sokat — folytatta —, de tiltakozunk, 
tiogv a jogrendet maguknak síjítitsák 
ki. Nekünk is vannak halottaink, aki-
ket a pspirosbakkancs ölt m e g . . . 

— Le a zsidókkal... — kiáltották. 
— Ha benyújtják a számlál, hát 

számoljunk le, —- harsogta Üveges. Vol-
taire leveleit mindig azzal fejezte b e : 
„Irtsátok ki a gazt 1" Én is azt mon-
dom innen: irtsátok ki a gazt I . . . 

A hatalmas éljenzésben elvesztek az 
egyes közbekiáltások. 

Ezután egy egyetemi hallga'ó je-
lentette be, hogy a szegedi ezer faj 
magyar egytemi hallgató nem politizál, 
de ennél a demonstrációnál nekik is 
fel kell emelni szavukat. A szegedi jaj-
magyar egyetemi hallgatóság már-már 
sújtani akart, mikor hallotta a táma-
dást, de későbbre tartották az erőt. 

Czigler Arnold a Baross-Szőve ség 
nevében beszélt, majd Balló titkár f ö -
olvas'a, hogy kik jeenfették be csatla 
kozásukat a demonstrációhoz. Csatla-
koztak: Dorozsma község, Belvárosi 
Függetlens?gi Kör, cserkészek, ébre-
dők, vasutasok, KANSz Véderőegyle1, 
Alsóvárosi Népkör, Központi Társa-
dalmi Kör, Hadastyán Egyesület, 

MANSz és a Baross-Szövetség. 
A hallga óság ezután még nem akart 

szétoszolni, hanem hangosan dr. Szé-
chenyi Istvánt követelte. 

— Öt esztendő után mindent meg-
bocsá olt a magyarság . . . — kezdte be-
szédéi azonnal Széchenyi, mire a tö-
meg felkiáltott: 

— Elég sajnos l 
— . . . és most még mernek neki-

támadni a kormányzón keresz'ül az 
egész nemze'nek. Beniczky Ödön elme-
gyógyintézetbe való, de akik erre föl-
használták, azok börtönbe valók 1 Semmi 
helye most a politikában a királykér-
désnek. Nem azt kell kérdezni, hogy 
kl legitimista, hanem csupán azt, 
hogy magyar vagy-e, vagy nemzet-
közi! E szó erejével akarjuk meg-
győzni a nemzetközieket, 

de ha nem tudjuk meggyőzni, akkor 
megfojtjuk öke*, mint egy kukacot 1 
Dörgő éljenzés után igy folytatta 

Széchenyi: 
— Izgatni szeretnék, láagcslvával 

felgyújtani az egész országot... 
— A zsidók ellen, — kiáltották. 
Széchenyi ezu'án befejezte beszédét, 

a tömeg elénekelte a Himnusz', majd 
csöndben széjjel oszlot\ 

A tanács békés megegyezést keres 
a földbérlőkkel. 

Több ízben foglalkozott már a Dél-
magyarország azzal a kormányrendelet-
tel, amely — úgyszólván — megmak-
szimálja a földhaszonbéreket és amely-
nek végrehajtása több milliá ddal csök-
kentheti a város költség e'ésileg előirt 
jövedelmeit. Ez a rer delet nagyjából 
azt mondja ki, hogy a földbérbuza 
métermázsánkinti váliság-íra n tm ehet 
több huszonöt aranykoronánál, még 
pedig olyan aranykoronánál, amelynek 
szorzószáma a péniügyminiszter által 
az aranyvámokra megállapított minden-
kori szorzószám, vagyis jMenleg a hivata-
los tizenhitezer helyett ILennegyezeröt-
száz. Kimondja ezenkívül a rendelet azt is 
— és épen ez a súlyosabb része —, 
hogy azok a bérlők, akik két mázsa 
buzabérnél többet fizetnek egy hold 
földért, a bírósághoz fordulhatnak a 
földbér újból való megállapításáért. 

A közgyü és — a tanács javaslatára — 
kimondott?, hogy a kormány fö'dbér 
rendele ét végrehajtja ugyan, de a ren-
delet ellen feiiratilag t Itakozik és kifo-
gásolja, hogy azt a kormány a legin-
kább érdekelt városok meghallgatása 
nélkül adta ki. A rendelet végrehaj 
tásSnak előkészítésére Bokor Pál pol-
gármestethelyettes elnökletével bizott-
ságot küldött ki a közgyűlés és abban 
helyet biztosított az érdekelt földbérlök 
képviselőinek is. Ez a bizottság a na-
pokban ülésezett és határozatáról a pén-
teki tanácsülésen referált Bokor Pál 
polgárme»terhelyettes a tanácsnak. 

Elmondotta Bokor Pál, hogy a bi-
zot ság, amelyben a gazdasági egyesü-
let tagjai és szakértői is helyet foglal-
tak, majdnem egyhangúlag hozta meg 
határoza át. E sősorban a város érde 
keit ve te figyelembe és propozicióját 

A legelőföldek 
A kormát y földbérrendele e követ-

keztében a várost előre áthatólag jő né-
hány milliárdJS kár éri. A város taná-
csán k igy gondoskodnia kell arról, 
hogy ezt a jö?r delemcsökkenést va'a-
miljen módon ellensúlyozza és bizto-
sítsa a költségvetés egyensúlyát. Az 
utóbbi időben — valahányszor vala-
milyen nagyobb és ál andó jellegű u j 
k>adás merült f:l, a város rendsterint 
a közlegelö területekből hssi tot ki né-
hány száz, vagy ezer holdat és azt 
termőföldként hasznosi'otia. Igy tör ént 
a fogadalmi templom továbbépítésének 
e ha á'ozásakor es ez tör'ént akkor is, 
amikor az egyetem számá-a szavazott 
meg jelentékenyebb segítséget a köz-
gyűlés A köz'cgelőkbő' tusi 'oiták ki a 
vi ézek földjét is Igy a város köile 
gelö terüiele több mint ötven száza-
lékkal csőiként. A közgyűlésen minden 
egyes közlegelö csorbítás alkalmával 
nagy vita támadt az állattenyésztésről 
Az egyik párt, a konzervatív élesen 
liltakozo.t a közlegelők fölparcellázása 
ellen, ameyben az állattenyésztés ér-
dekeinek veszélyeztetését hA't». A másiK 
párt és ennek szősrólójn éppen a 
'onzervativ polgármester-helyettes voli 

abból a szempontból állította össze, 
hogy a város kölségvetése a földbérek 
revidiálása következtében ne veszítse el 
egyensúlyát. A bizottság p opoziciőja a 
következő: 

A homokföldeknél azok, amelyeknek 
holdankinti bére másfél mázsa búzánál 
kevrsíbb, nem kerül*ek revizió alá. A 
feketeföldeknél két métermázsa a mini-
mális bér. A drágább földek bérének 
redukciójára progresszív kulcsot java-
sol a bizottság. A kulcs szerint a há-
rom métermázsa bérű földek bére tiz 
kilóval csökken ugy, hogy a kit má-
zsán felüli búzamennyiség tiz százaléka 
a leírandó. A négy mázsás bérű földek 
bére 3 75 mázsa lesz, a negyedik mázsa 
huszonöt százalékával kevtsebb. Az öt 
mázsásé 4 40, a hat mázsásé 4*95, a 
hét mázsásé 5 40, a nyolc mázs rsé 5 7 5 
mázsa lesz A bér alapja egységesen 
ugy a homok, mint a feketeföldeknél a 
buza. 

Kimondta a bizottság, hogy hely-
színi vizsgál ttot csak azokon a pa cel-
lákon tar», amelyeknek bérlői külön 
panaszt emelnek. 

A tarác8 a bizottság javaslatát elfo-
gadta és kimondta, hogy azt jóváha-
gyás végett a juniusi közgyűlés elé 
terjeszti. A vi'a során a tanács egyik 
hozz t é r ő tagja kijelentette ho^y a ren-
delet igy is öt-hat milliárd koronával 
csökkrnti a város jövedelmét, a tanács-
ban azonban az az álláspont alakult 
ki, hogy el kell fogadni a bizottság 
jav slatát, amely talán mód lesz a bér-
lökkel való bikés megegyezésre és igy 
a város talán megszabadul attól a pör-
rengetegtől, amelyet a rendelet alapján 
a bérlők indítanának a város ellen a 
bérek biról megállapításáért. 

hasznosítása. 
— arra az álláspontra h.lyezkedett, 
hogy a közlcgelök fokozatos megszűn-
tetése belterjes állattenyésztésre kény-
szeríti a gazdákat, tehát a legelők föl-
parcellázása — éppen az á ' latenyész-
tés szempontjából — kívánatos. A köz-
legelő hianya ugyanis arra kényszeríti 
a gazdákat, hogy az állatokat nyáron 
is istállóban tartsák, aminek nagy me-
zőgazdasági jelentősége v n, mert meg-
akadályozza elsőiorban az álhtok nyári 
leromlá át, ami a sovány köilegelőkön 
elkerülhe etlen. 

A gyakorlat Bokor Pál álláspontját 
ig zolta, amennyicen a közlegelök egy 
reszének felparcellázása éta a g°zdák 
bevezették az istálló-rendszert, ennek 
kövekeztében a meglévő közle^elők 
állatállománya még a minimális létszá-
mot sem é i el. 

A pénteki tanácsülés-n — földbér-
reviziós bizottság javaslatának letár-
gyalás után — Bokor Pál isméi fM-
velet'e ?zt a ter/el, hogy a városnak 
a földbérredukció következtében elő-
álló jövedelemcsökkenést néhány ezer 
ho'd közlegelő fölparcellázásával és 
bérbeadásával kellene ellensúlyoznia. 
A tan 'cs e kérdísben éllást meg nem 


