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ges, hogy Vargha államtitkár Krakker Kálmán-
nak, a kerület képüielőfének hozzdiatézeít 
felterjesztésit is magánlevelét nem kapta kézhez. 

Araikor a kormánypárton tudomást szereztek, 
bogy Fábián Béla interpellációját bejegyezte, 
nyombsn a képviselőházba kéret ék Siatontsiis 
Lajos pestvidéki píműgyigazgatőí. Bni minisz-

ter közölte vele az eljárásnak ellene való meg-
indítását is. 

Illetékes helyen egyébként kijelentették, hogy 
Molnár Ferenc forgalmi adóellenőrré való ki-
nevezése a minősítés alapján töriént, amely 
szerint Mtlzir Ferenc egyike a legjobb is leg-
lelkiismeretesebb tisztviselőknek. 

hA vállalatok alig várják a nyugdíj 
valorizáció ját, hogy aztán t ö m e g e s e n 

dobhassák ki m t iszt viselőket." 
Budapsst, junius 21. A nemzetgyűlés hé:fői 

ülésén lassú tempóban megkezdték a nyugdij-
valorizáciős javaslat részletes vitáját. Szteréayi 
József szólalt fel az első szakasznál. Reflektálni 
óhajt Proppemek, aki megkérdezne íőSe, van e 
vele egyénileg leszámolni va'ó ja ? Kije'etiti, hogy 
semmi vonatkozása Proppsrhaz nincs, a le-
számolással nem az ő személyére célzott, hanem 
azokra a szocialistákra értette, akik 1918 ban 
ellene cselekményeket köveitek el. 

A második szakasznál Várnai Dániel szólal 
fsl. Kiegészítő szakaszt javasol. 

Prtpper Sándor : A Mankásbiitosiíó Pénz-
tár nyugdíjasainak su'yas helyzetével foglal-
kozik. 

Szilágyi Lajos : A pénzügyminiszter szomba-
tén ügyesen állitotta be az anké on már meg-
telt Ígéretei , ugy, mintha azok u] kedvezmé-
nyek lennének. Miadenki tájékozatlan, aki a 
miniszter szombati előadásával meg voll elé-
gedve. (Nagy zaj a jobboldalon.) A* ujjamon 
meg tudnám számolni, hányan vannak a nem-
zetgyűlésen, akik ismsrtk a javaslatot. A ma-
gánalkalmazottak, akik a karzaton hallgatják a 
tárgyalást, észre fogják venni, hogy a pénzügy-
mimzter minduntalan visszaverni is tárgyal 
a TtBE éa a GyOSz ügyészeivel. 

Vas s József népjóléti minis d e r : Kijelenti, 
hog? Várnainak és Ptoppamelt a munkásbiztositó 
pénztár továbbfizető nyugdíjasaira vonatkozó 
kiegészítő indítványait nem fogadhatja el. 

A Hlz ezuián a második paragrafust válto-
zatlanul fogadta el. 

Köveikesik a harmadik szakas*. 
F. Saabé Qéia három módosítást ajánl. Sitt-

net után azonban bejelenti, ho^y a sxünei alatt 
folytatott tárgyalások alapján e's5 javaslatát 
visszavonja, második és harmadik módosítását 
fentarija. 

Várnai Dániel indítványozza, hogy az arány* 
ssáíií ötven százalék legyen, amely évenkint 
emelkedjék, mert enélkai a nyugdíjasok meg-
élni nem tudnak. Második indítványa az, hogy 
a törvény megszavazása után a nyugdíjazott 
tisztviselők két évig teljes fizetésüket raeg-
kipiák. 

Mózer Ernő módositó inditváayt nyújt be, 
hogy « 65. életévet betöltő nyugdijasok törzs-
fizetésük és lakbérük száz százalékát kapjak. 

Szilágyi Lajos csatlakozik Várnai módosítá-
sához. Támadja a TCBE és OjOSz vezetőjét, 
akik visszautasítottak mi .díü olyan Líditváiyí, 
a«ely i tömeges elbocsátások megakadályozá-
sára törekedett. 

Várnai DáraisI: Alig várják a törvény javas-
lat megszavazását, hagy azután timsgesm dob-
hassák ki a tisztviselők ezreit. 

Rupert Rezső: Legalibb a létminimumot 
kellett volna biztosítani szók számára, akik év-
tizedekig nyomorogja doljoaisk a vállalatok 
Srdakáben. 

Eju táa az elnik a vita folytatisit keddre ha-
lasztotta. Az ülés ki t órakor éri véget. 

A választások után jegyzőket , papokat 
űztek el a községekből Kolozsmegyében. 

Bukarest, junius 21. Kolozsmegyében még 
mindig nem ültek el a választások nyomán tá-
madt izgalmak, A választások alkalmával, mint 
azt ez utólag megindult vizsgálat megállapította, 
egyes helyeken taegroiuniák a suvazóhelyisé* 
gefeet, elkergették a bizalmi férfiakat és as ur-
nákat darabokra törték. 

Egyes községekből érkezeit jelentések sserint 
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a felizgatott nép o Jegyzők, bírák is p^pek 
ellen fordult és bár megerősített csendőrörjára-
tok cirkálnak, a falvakból több helyen a jsgy-
zől, p jpoí , másutt pedig a községi eiőtjáróeá» 
•ok vezetőit elűzték, ugy bogy azok bujkálni 
fénytelenek s nem mernek visszatérd iözsé-
geikbe. 

A Luther-Társaság közgyűlése . 
A Magyar Luther Irodalmi Társaság vasár-

nap folytatta szegedi ünnepélyét* amely reggel 
kilenc órakor az evangélikus t eap lombín kez-
dődött. Az oltári szolgálatot Kovács Andor es-
peres, a Luther-Társaság alelnöke látta el. Ku-
tas Kálmán zalaegerszegi lelkész prédikációjá-
ban a lelki látáirői tarlóit fenfcölt szárnyalású 
beszédet. 

Délelőtt féltizenegykor a Luther Társaság meg-
koszorúzta a Rákóczi szobrot. Kálmán Rezső 
orosházi lelkész ünnepi beszédében Rákőcd 
szelleméről beszélt a nagyszámú közönségnsk 
és kijelentette, hogy elsősorban itt, a végeken 
kell ápolni a Rákóczi kultuszt. Beszéde végén 
elhelyezte a szobor talapiasán „Istenért, hazáért. 
A Magyar Luihtt írod ütni Társasig" feliratú 
koszorút. Dr. Weiss Tivadar Farkas Imre Ctnla 
Panna cimB költeményé; szaval ;a el hatásosan, 
majd a Himnuiz eléneklése u 'án a közönség a 
városháza közgyüési termébe vonult, ahol 11 
órakor megkezdődött a társatág közgyűl £se. 

A közgyűlésen dr. Polner Ödön egyetemi ta-
nár mint világi elnök és Kovács Andor esperes, 
mint egyházi elnök elnökölt. Polner Ödön el-
nöki megnyitója uián az üdvözlő levelek és 
táviratok felolvatása következett, majd Fodor 
Jenő tanácsnok Sieged város közönsége nevé 
a s n üdvözölte a Társaság Szegi dán megjelent 
tag|sit. Az egyetem riszéről dr. Csengery János 
mondott üdvözletet és beszédében a tudomány 
ds hit viszonyát világította meg érdekesen. 
Utána általános figyelem közben Móra Ferenc 

emelkedőit szólásra és beszédéten rimutatoit 
arra, hogy az irodalomnak nemzgtmsntő köte-
lességei vannak. A Dugonics-Társasig — mon-
dotta Móra — a Luther-Társaság bajtársának 
srzi rasgáS és sseretattel üdvöili a megjelent 
bajtársakat. Bucü Antii tanár a Mikes Irodalmi 
Társaság nevében, Paulik J inos isikész a Ma 
gysrországi Evangélikus Le lk izek Egyesülete 
nevében, Saguly János esperes a Csanád Cson-
grádi espereiség nevében, Bakó László lelkész 
a Kálvin-sgyház, Kiss Ferenc miniszteri taná-
csos a szegedi evangelikus egyház vezetőinek 
is Tátrai Károly lelkész az egyház bslmissdói 
intézményeinek nevében üdvözöl e a Lu!her-Tár-
saságol. 

Az üdvözléiekre Kovács Andor esperes vála-
szolt. Hangsúlyozta a Luther Irodalmi Társaság 
irodalmi tevékenységéi és azt, hogy a társaság 
a békés, megkezded uton tovább haladni. 
Dr. Kovács Sándor főtitkár előterjesztette a jövő 
évi mmőaprogrsmol, amely abból áll, hogy 
vallásos könyveket gdnak ki és újból megindít-
ják a társaság „Ösvény" cimü folyóiratát. Majd 
a Luther-könyvtár és múzeum gyarapodásáról 
terjesztette sió kímutütáiát, smi után három 
tiszteletbeli tagslgi helyet töltött be. 

A közgyűlés u án a társaság vezetői látoga-
tást tettek a főispánnál, polgármesternél, dan-
dárpirancsnoknái, az egyetemi prorektornál, az 
sgybÉz felügyelőjénél és a református egyház 
vaetőségénél. A Kassban féíketíősor 45 teríté-
kes banketi volt, amilyen saátnos felköszöntőt 

mondottak. Legnagyobb érdeklődéit keltette dr. 
Csengery János fsiköszöntője, aki st többi kö-
tött $st mondla, hogy 

az emberekel nem a vallásuk, hanem a tu-
dásuk szerint kell megkülönböztetni. 

Átnyújtották József főhercegnek 
az alsóvárosi mezőgazdák dísz-

oklevelét. 
Emléktáblaleleplezés Sándorfalván. 

József fohetceg vasárnap délután három óra-
kor S i e p d r e étkezett és az Alsóvárosi Mező-
gazdák Körétül; m e | h vására átvette az egye-
sület re uesbö készült diszfagiigi oklevelét. 
Jázsef főherceg s á r régebben aegi&érte a 
gazdáinak, hogy személyesen jelenik meg a 
körükben. Szegedi tartózkodását a vasárnap 
délelőtti sdadorf&lval ümeptég tette aktuálissá, 
ehol a főhiraeg résstveit a hősök emiéktáblá-
jáüik leieplexésin. 

A sándorfaivai ünnepség utás a főherceg 
délután hároüi órakor érkezeit Sxegedre. A vá-
rosháza élőit már százakra menő t ő s é g várta 
és a város nevében először dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester üdvözölte, akivel a főher-
ceg hosszasabban elbeszélgetett. Az ünnepély 
a városháza közgyűlési termében kezdődött 
meg. A közgyűlési terem padsorai között tel-
jes "számban ®egjel«ntek az efyesülsi tagjai és 
a ssfgedi iparoskörök kiküldöttei. Az ünnepi 
beszédet dr. Tóth Imre mondotta, aki u á n 
Szécsl István, az egyesület ügyvezető elnöke 
átnyujtoita József főhercegnek a distiagstgi 
oklevelet. Jóssef főherceg a kitüntetést megha-
tott szavakban köszönte meg, megemlékezve a 
szegedi polgárság háborús hősiességéről és 
végül Ist?n áldását kérte Alsóváros polgársá-
gára. As ünnepi aktus után a főherceg hosz-
szassbban elbeszélgetett Barna József és vitáz 
Erdély vári János renüőrfslü&felő-tieiyeffesekkei, 
ikik régi katonái voltaik a főhet cegnek. 

A sándorfaivai hSsi emléktábla leleplezésén 
Szegedről is sokan vettek részt. Jóssef főher-
ceg remei kilenc órakor érkezed meg vitéz 
Fábry őrnagy segédtiszt kíséretében. _ 

A főherceget lovas leventecsapat és k&Idölh 
ség kiKéretébsn Madarassy Gábor, Csongrád 
vármegye főispánja üdvözölte a község határá-
ban. Majd diadalkapun át vonult a menet, 
amelyhez magyarruhás leányok, a községi kép-
viselőtestület, a Pallavicini uradalora tisztikara, 
a Vitézi szék, Sieged, Szentes, Csosgrád ki-
küldöttei csat lakozik. J ó m f főherceg ezután 
Miséidével a községházára, oanan a tesaploaab* 
vonuii. A sátsdorlalvai kétszázhárom hős ha-
talmas márványtáblája a templom falán áll, 
fsketu kereszt közepén. A leleplezési ünnepet 
a Himnusir, majd tábori m h e vezette be, ame-
lyet Lepey Emil plébános celebrált. A kísérő 
zenét a szsgedi honvédzesscSar siotgáltaita. Ez-
után Molnár István lö i ség i főjegyző felkérje a 
főhercegei a tábla lekplezésére. Józssf főherceg 
lelkes és megható beszéde közben iebulioti a 
lepel, majd Lepey plébános felszentelte u em-
léktáblát. Szakáts József, a kerület netmetgyfl' 
iési képviselője mondotta el ezuián ünoepi be-
szédét, maid József főherceg és husü küídötiség 
hs^ezte kosioruját i z emléken. 
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A D u a n e l ö ű t ö í t f a rskodópartot. 
Badspsst, junius 21. Ma reggel már annyira 

megduzzadt a Duaa -fisé, hogy elárasztotta a 
rakodépnrtokut. As eddigi jelentések szerint a 
mostani vízállás nem jár semmiféle veszedelem-
mel és a Duna sehol sem lépta át gátj*it. 
A viz kulminációja hamirabb következett ba, 
mint ahogy várták. 

Lasutaant a töltésről 
a pária—bordssauxt g y o r s v o n a t . 

Páris, junius 21. Tegnap délután 3 Éra&or 
Tours közelében, Youvray mellett kisiklott a 
pdris—bordeauxl gyorsvonat. Kél szeméigkocsi 
iezuhmt a libb miter magas vasúit tiliisről. 
Egy «Básik személykocsi beleszaladt a posta-
kocsiba. Öl embu meghalt, harmincan raeg-
seb»ül!ek, közülök heten súlyosan. 


