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KÖZBESZÓLÁS.

tetlen, még ha a közgyűlés — el is fogadja gármesteri önigazgatássá válloztatja. Egyetlen
természetesen vita nélkül. Érthető, hogy ebben megfontolás határoz, egyetlen vélemény dönt,
a dermedt közigazgalási aparátuiban kimaga- egyetlen szándék valósul meg, egyetlen tanultsodik, egyeduralkodóvá válik a polgármesteri ság palléroz, egyetlen akarat cselekszik, — a
1.
akarat. Közigazgatási mussolinizmus jellemzi polgármesteré. S ezt az egyeduralmat a minMegindult a külvárosrészek blrnami erdeje ezt a várost, egyetlen uralkodó akarat, mely den kezdeményezésre képtelen, korszerűtlen és
s báromszáz .békétlen" vonult be a közgyűlési soha még az ellenvélemény gátjába sem ütkö- időszerűtlen, fáradt és halottérdekiődésű s az
terembe a város igazi akaratának bangót adni. zik, soha más gondolatával, mindig csak a életgyökereitől elszakadt közgyűlés teszi kizáróM i ugy érezzük: ez a küldöttség volt az igazi magáéval találkozik, mely feltétlenül rendelke- lagossá és — szuverénné.
kizgyilés, nem vendégak, da atthan voltuk a zik az alsőtanyai „feketeingesekkel" is, borul a
Még szerencse, hogy ez az egyetlen akarat
köziyfltési teremben. Rég feloszlottak, rég el- város fö'é s a közgyűlés önkormányzatát pol- a — Somogyi Szilveszteré.
porladlak már azok a pártok, melyeknek kijelölése alapján gyakorolják az impériuraot a közgyaiés tagjai. Hol a függetlenségi párt? Hol a
munkapárt? De kijelöltjeik még a rég lemexiieteaedeti jog alapján ott Ölnek, ott bóbiskolnak
a közgyűlés padjaiban s válaszljtk meg a halottak választójogán a város jövendö vezetőit. A Hétfői Napló szerkesztője feljclsntatit a házkutatást vezető rendőrfogalmazót.
A küldöttség tagjait a ma szükségletének pa(Budapesti tudósilónk telefonjelenlise.) Isme- kesztőséggel szomszédos lakásán, valamint az
rancsai terelték össze a közgyűlési terembe,
mennyivel erósebb jogcím ex a közszereplésre, retes, hogy Ballagi Aladár legutóbb a Rikfczi- ujságüzem nyomdájában, azonban a házkutatámint a baloti pártok halott választóinak halott emlékünnep alkalmával beszídet mondott, amely sok eredménytelenül végződtek.
Az öt óra hosszáig tartó házkutatás azonban
támogatási. Mit demontsrái a küldöttség járás ? erős sajtópolémiákra adott alkalmat. A Hitfői
Elégedetlenséget. Ám — legalább egyelőre — Napló-ntk Ballagi emlékbeszédére irt cikke annyira felizgatta a szerkesztőt, főleg azért,
nem a város vezetőivel, hanem azokkal szem- miatt az ügyészség lázitás cimén eljárást indi- mert a hdxkutalást végző rendőrtogalmaxó a
ben, akiknek kötelességük lenne hangot adni a tott a lap ellen és a szerkesztőt a kézirat be- sxerkesxiő zsidó voltára is megjegyzést tett,
tömegek kívánságának, képvitelni, nem a ma< mutatására hivta fel. Dr. Elek Hngó, a Hétfői ugy hogy Elek Hugó súlyos kifakadásokra raguk, de a város népének akaratát. Mikor hang- Noplö szerkesztője a felhívásnak nem tett ele- gadtatta magát a rendőrfogalmaző ellen, amiért
zott el utoljára olyan beszéd a közgyűlésen, get, mire házkutatást rendeltek el, amit szom- a fogalmazó jegyzőkönyvet vell fel. Elek Hugó
amelyre -- megdobbant a város szive? De a baton délután foganatosítottak a Héttől Napló Is feljelenlist tett e rendőrfogalmaxá ellen.
küldöttség szónokának — legalább ötveneze; szerkesztőségében és Elek Hugónak a szerember tapsolt.
„Minden intézmény egy ember meghosszabbított árnyéka", — tanítja Emerson. A közgyűlésben azonban csak a — meghoiszabbitolt
árnyékot látjuk.
(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Nagy
A rendőri nyomozás már régebben befejező2.
feltűnést kelteti néhány héttel ezelőtt as a nagy- dött ebben az ügyben, sőt az iratok már az
A polgármester, aki nemcsak a polgároknak, arányú botrány, amely a Nyíregyházai MANSz ügyészségre kerültek és az ügyészség Csikyné
de a vitatkozásnak is mestere, nem szállt körűt pattant ki. Cslky Józsefné, a szövetség nyír- letartóztatását kérte. A vlxsgdlóbiró a Uj Sxeni
szembe a küldöttség akaratával, a külváros- egyházai elnöknője több kereskedőt százmilliók János-kórház igazgatóságának jelenítse alapján
részek népének kívánságaival, csak elébük tárta erejéig megkárosított és többrendbeli váltóha- most elrendelte Csikyni letartóztatását. A jelenkérésük teljesítésének pénzügyi terheit. A tiz- misítást is elkövetett.
Un szerint Csikyni elhatározó kipessiginek bit'
és százmilliárdok csak ugy röpködtek a levegőA botrány kipattanása elQtt Csikyné Buda- tokában vas éa állopaia teljesen kietiglió.
ben, mint a húspiacon a legyek. Kár, hogy pestre utazott és itt felvétette magát az Uj
Siombaton detektívek jelentek meg a kórnem volt, aki megkérdezte volna: a tanyai Szent János-kórház elmeosztályán idegbeteggé! házban és Csikynét bekísérték a főkapitányvasul megépítését nem akadályozták meg az cimén. A megkárosított nyíregyházai kereske- ságra, ahol klblrdeilik előtte a vizsgálóbíró leezermii liós, az egyetem felépítésének terve elé dők tömeges feljelentése már a kórház elme- tarióxtatási végzésit. Vasárai p szállítják át az
nem sulyosodott ugyanez az aksdály? Ha osztályában találta az elnöknőt.
ügyészség Markó-uccai fogházaba.
vannak közérdekű tetvek, melyeket végrehajta^MMC^WftVMMMttlMIMMmvmSMSWMm*
nak pénxdldoxatra való tekintet nélkül, lehetnek
közérdekű tervek, melyekre nincs pénz? Ki
tarthat itt sorrendi tárgyalást, ki felelhet a
város népe nevében arra a kérdésre, hogy mi
sürgősebb, mi közérdekübb: a tiszaparti házak
lerombolása, vagy a csatornázás, a tanyai vasút, Pöröhi akarja a DMKE az egyetemet a Horihy-internáíus lakbérhátralika
vagy a vízvezeték? Nem ítélkezünk: helyes-e,
miatt. — Herczeg Fsrenc elnökölt a választmány ülésén.
helytelen-e, célszerű- e, célszerűtlen-e, de vájjon
Szombaton délután érkezett Szegedre Her- adós maradt a házbérre! és julius elaejéig admegnyugtaió-eatn városigazgatás, mely egyfelől
kisajátításokra és lelépési dijakra milliárdokat ál- czeg Ferenc, a DMKE diszslnöke, hogy részt- tak a kultuszminisztériumnak haladékot a házdoz, másfelől pedig a polgárság egyértelmű kíván- vegyen a DMKE igazgatósági és eteössí taná- bér megfizetésére, julius elseje elmúlt is a kulságának teljesítése elől a „nincs pfos'-válasz- csának együttes ülésén. Hercseget az lllomáson tuszminisztérium. nem lalixkedelt, ezért most az
szai tér ki ? M i már ex unokáink üdvösségét Klug Péter üiyvezeíő elaöE és Tirik Sándor együttes ülésnek kell határozatot hoznia. Dr.
is eladlak a pótadó irdSginek, lehet még ben- főtitkár fogadták, akiknek kíséretében megtekin- Dabty Qyula kijelenti, hogy tovább nem lehet
nünket kölcsönnel ijesztgetni ? A polgármesteri tette a Horthy-infernátusi. Hat óra után a várni, be kell pirőlai ax internátust. Ezzel
válasz aszal akarta lefegyverezni a küldöttsé- DMKE székházában levő díszteremben Herczeg szemben dr. Tóih Imre nem akar pörölni,
get, hogy kölcsön kellene valamennyi kívánság Ferenc megnyitotta az együttes ülést. Titok mert tulajdonképpen az egyetemet kellene pöteljesítéséhez. De — a tanyai vasú! nem köl- Sándor föritkár jelenfélében beszámolt az egye- rölni, es pedig rossz szinben tüntetné fal a kulcsönből épül ? Az egyetemi építkezésekhez nem sület mult évi működésiről, megemlítette, hogy túrintézményt. Javasolja, hogy várjanak szepkell köíósöa s — sz Isten legyen érte irgal- a Horthy-internátus 70 millió kotom hdzbéml tember elsejéig és ha addig nem fizetik ki a
mas — kölcsön nélkül felépülhetne a foga- tartozik és az internátus adóját Is a DMKE- házbért, akkor pöröljenek. Dr. Menyhárt Gásdalmi templom ? Amikor, a » i épül, kölcsönből vei fizettette ki az adóhivatal. Majd rátért arra, pár szerint a miniszternek nincs tudomása erépül, lehei akkor a kölcsön akadály ? Ám, ha hogy a házat tataroztatni keltene, de egyelőre ről a hásbérügyről és éppen ezért szfikséges»
lehet, miért nsm volt alssdálya a tanyai vssutnik, az elnökség a tatarozást felfüggesztette arra az nek tartja, hogy informálják előbb a minisztert.
vagy az egyetemi építkezéseknek ?
időre, amig nem döntenek a ház elsddsdril. A Dr. Somogyi Siilveszter polgármester bejelenti,
Az önkormányzatnak tiszta közszellemei te- jelentés beszámolt azokról a jutalmáról, ame- hogy a miniszter, egy privát levelei irt hozzá és
remtő, polgári önérzetet sevelő rendszerét pó- lyeket az egyesület adományozott as iskola- ebből a levélből kitanít, hogy a házvétel szoros összefüggésben van a Horthy-internátus
tolja-e vallon a — közoktatásügyi miniszter igazgatók utján a tanulóifjúságnak.
A titkári jelentés után Klug Péter ügyvezető- lakbérével. Éppen ezért kéri, hogy szeptember
elismerése ?
elnök bejelentette, hogy a Horthy-internátus végéig n e csináljanak semmit ebben a z ü g y b e n .

Oft óráig tartó izgalmas házkutatás
Ballagi emlákiseszéds miatt.

Letartóztatták Csiky Józsefnét.
i nyíregyházi ÜANSz elnöknőjét.

II DUKE palotája csak akkor eladó,
ha az eladás hasznos lesz az egyesületre.

3.

A polgármester válaszából, melyet a küldöttség megnyugtatására szánt, egy mondat —
ex an§ dlsce omnia — különösen megragadta
a figyelmet. „Van egy tervem a csatornázásra — mondotta a polgármester — , melyet
ugyan a szakértők kivihetetlennek tartanak,
mégis azt hiszem, meg fogjuk valósítani".
E sorok kopogtatója mindig s legőszintébb
elismeréssel adózott s ad ázik a polgármester
kitűnő emberi és kixlgazgatási kvalitásainak.
De mégis, amikor a csatornázás terveiről van
szó, a tervek kidolgozására nem a polgármesteri ügyosztályt, hanem a mérnöki hivatalt
kell illetékesnek tartani. Amit a szakemberek kivihetetlennek tartanak, az valóban kivihe-

A nagy sikerre való tekintettel a Belvárosi Mozgó

Salamon Béla kabaréjának
vendégjátékát vasárnapra meghosszabbította.

Három órás kacagás 1
Tomboló tapsvihar I
Közkívánatra a műsoron kivül három uj darab!

A ligetben!
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Delejesség!
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gondoskodni.

