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Október 24 -én 
alakul m e g m s z e g e d i liberália párt. 

Rissay Károly fogja kifejteni a párt politikai programját. 
[A Dilmagyarország munkatársától.) A Dél-

magyarorszdg besiámolt már arról, hogy n 
stegedi liberália polgárság köreiben migindu'ő 
politikai szervezkedés elírt etaö állomásához: 
megalakul! az ideiglenes pártszervezet. A sze 
geűi liberális part ideiglenes pártvezetősége 
még nagyobb buzgósággal végezte a pirtaiaki-
'ás nagy munkáját. Ez a munka befejezés elölt 
áll. Ma már a liberális párthoz való csatlako-
záiii jelentette be szamba vehető kivé el nélkül 
az egész iparosság, a kereskedők legtöbbje, 
tekintélyes gazdik, tisztviselők és lsleinerek. 

Mir az ellő seregszemle elő t is megállapít-
ható, hogy zoha még Szegeden ennyire kom-
pakt, szerveze t és fegyelmezett polgári pír. 
nem volt, mint amilyen már az alakulás tlőt« 
a ssegedi liberális párt. A válisztő polgárok 
ezrei csailskoztsk a párthoz s önként »jánl!oz 
nak arra a munkára, amit a páriftgyelem és 
párthüség kövesei meg tőlük. 

Október 24-érr, vasárnap, délelőtt 

Felmentették Feleky Gézát a z é r t a c ikkért , 
amely miatt beti l tották a „Világ"-ot. 

.! . . . ^ ^ 

Budapest, október 9. Szombaton dílelStt ke-
rfllt a budapesti törvényszék Sthadl-tanácsa 
elé dr. Feleky Géza, az azóia megszánt Világ 
fösserkesztője. akit nemzetgyalázás cimén azért 
a cikkért yonlak felelősségre, amely miatt a 
belügyminiszter Űrökre betiltatta a Világol, A 
tCrvériyrzék Feleky Qézát felmentette a vád alól. 

A frankagy nyomozása során történt, hogy a 
Világ béasi munkatáriáfól tudósi ást kapott, 
amelyet a következő cimmel adott le Feleky: 
BMészáros Gyula cégtársa volt az oleszilszkei 
csodarabbinak ós családfának a bnnkfegyhnmi 
slfásban." A c'kkben feltűnést keltő hiradás 
jel nt meg a Nemze'i Bsnkkal kapcsolatban és 
a Világ mig ebben a szánban nagy cikket 

tartja meg alakuló nagygyűlését a 
szegedi liberális pár t 

a Belvárosi Mozi helyiségében s a nagygyü 
lésie Budapestről 

lejön Rassay Károly vezérkarával. 
A párt politikai programját Rassay Károly fogja 
kifejteni s a nagygyűlésen beszédet mond még 
Sináor Pál a magyar kereskedők helyzetéről, 
Haska Vilmos az iparosok panaszairól, Drizdy 
Qyőző a birtokos osztlly sérelmeit teszi szűvá 
s Higftnegi-Kies Pál a lateiner és tisztviselő 
osztály puszlu'ásáról fog beszélni. 

A szegedi liberális párt képviselő vendégei 
szombat délután érkeznek Szegedre. A szegedi 
pártvezstöség szombit este a Kass Oitbon-
termében kSzvscsorát rendez, amelyen bizo-
nyára impo'áns számban jelenik meg a szegedi 
liberális polgárság. Biztosra kelt venni azt ia, 
hogy a szegedi po'gárság piratlan érdeklődése 
a szegedi nagygyűlés politikai jelentőségét 
orsziioi demonstrációvá fogja fokozni. 

közölt, amely ennek a bécsi hiradásnak cáfolata 
volt. Ugyanebben a cikkben lehozta azt a nyi-
latkozatot is, amelyet Poyovics Sándor, a Nem-
zett Bank elnöke mondott a bécsi hiradással 
kapcso'alban. 

A tárgyaláson Fehky Géza vázolta, bogy 
hogyan került a lapba a technikai léredés, 
majd P.povics Sándor kijelentette, hogy meg-
győződése sze int Feleky részéről csak jóhiszemű 
tévedés foroghat fenn. 

Az ügyész vádbeszéde u'án a törvényszék 
felmentette Felekyi u vid alél azzal, hogy a 
Nemzed Uank nem a magyar nemzet és snnak 
becsmérlése nem meriti ki a nemzetgyalizist. 

í Az ügyész sz ItéTet ellen felebbezéssel élt. 

A táblán és a törvényszéken az uj vezető ügyészek 
szombaton tették le hivatali esküjüket. 

„Az én programom: az eskü*. 
(A Délmagytrország munkatársétól.) A nem-

régibea kinevezeti d \ Biross Dezső főűgyésr, 
dr. Zombory Jenő főflgyészhelyetles és dr. 
Zobay Ferenc, a szegedi ügyészség vezető 
elnöke szombaton délelőtt tették le hivata'os 
esküjüket. Ez az ünnepélyes aktus egyben az 
uj hivatalba lépés napját is-jelentette, ameny-
nyiben as újonnan kinevezettek most már for-
málisan is elfoglal ük hivatali állásukat. 

Dr. Bjrois Dezső és dr. Zombory Jenő a 
tábia teljes ülésén lelték le az eakűi, amelyen 
a szegedi tábla birói testülete leijei szimban 
megjelent. Az esküi feléiele utin dr. Hamza 
Qéza, a tibla elnöke meleg szavakban fldvö-
zölie az esküt tevőket, kérve támogatásukat, 
hogy a táblát munkájában mindenkor segítsék, 
hogy az a jövőben i i a multak tradíciójához 
híven teljesíthesse nemes kötelességét. Dr. 
Hamza Gíza táblai elnök üdvözlő beszédére 

dr. Boross Dezső főügyész válsszolt és igérefet 
tett arra, haiy az ítélőtáblát munkájában min-
denkor a legnagyobb odsadásta! fogják legiteni. 

— Programot nem adok — mondotta as uj 
fSügyéss —, meri programom benne van az 
előbb letett esküben, amit mindig meg fogok 
tartant. Ez az eskü az én progromom. 

A törvényszéken dr. Zobay Ferenc ügyészségi 
elnök a törvényszék teljes ülése előtt tette le 
a hivatali eskat. A hivatalba lépő uj flgyésziégi 
elnököt dr. Brückler István táblabiró, a szegedi 
törvényszék helyettes elnöke üdvözölte, egymást 
támogató egyűilműködésre kérve az Ügyészség 
u| vezetőjét. Az üdvözlő beszédre dr. Zobay 
Ferenc keresetlen szavakban válaszolt és kije-
lentette, hogy u| állásiban továbbra is a leg-
teljesebb együttműködésben kivin dolgozni, 
éppen ugy, Kint azelőtt, beosztott ügyész ko-
rában, a törvényszéki haléságokkai. 

A tanáca mint azinigazgaté-
Van már művészeti és gazdasági vezető. — Szerdán kezdődnek az előadások. 

(A Dilmagyarország munkatársától.) Megírta 
a Délmagyarország, hogy a volt Andor féle 
ezin;ársuíai a tanács engedélye alapján már 
a jövő hét szerdáján megkezdi konzorcionáiis 
alapon az előadásokat a szegedi színházban. A pol-
gármester szombaton eldöntötte azt a vitát 
is, amely csütörtökön keletkezett afölött a kér-
dés fölött, hogy a konzorcium éién ki legyen a 
művezető igazgató. A Szinészegyeaüiet szabáiyal 
szerint ugyanis a müvészeli vezetőt a konzorcium 
tagjainak jiv«slatára az egyesület választjs. ilietve 
nevezi ki. A város tsnscía azonban ugy találta, 
bogy a szegedi eset nem lehinthető „sablonos" 
konzorciumnak, hiszen a társulat gazdasági és 
pénzügyeinek intézését, elég helytelenül, mert nem 
számolva az esetleges következményekkel, a ható 
ság magának tartotta lenn. A csütörtöki tanács 
ülesen éppen ezért olyan álláspont aiakult ki, hogy 
a léiig meddig házikezelés jellegű, hangsúlyozottan 
átmeneti megoldás művészi nívóját is blztositani 
kell. 

Ezt pedig a tanács — gondolták — csakis ugy 
érheti el, ha nem a Silnészegyesületre bízza a mű-
vészeti vezető megválasztását, 

hanem azt saját maga választja meg és 
teszi felelőssé a várossal szemben a kon-
zorcionáliselőadások művészi színvonaláért. 

A polgármester szombaton délelőtt magához ké-
rette Scultéty Sándor főszámvevő', aki a szinház 
gazdasági ügyeinek intézésére kapott megbízást és 
vele hosszasabban tárgyalt a művészeti vezető 
személyéről is. A tárgyalások eredményeképpen 
megbízta a főszámvevő?, hogy a konzorcionáiis 
társulat müvíszeli vezetésére kérje lel Baróthy Jó-
zsefet, a sziuhás volt főrendezőjét. 

A főszámvevő a polgármesterrel folytatott meg-
beszélése alapján a kö/eifcexő hivatalos levélben 
értesítette megbízatásáról Baróthyi: 

Tisztelettel értesítem, hogy * polgármester úrtól 
vett szóbeli utasitás szerint önt a jelenleg Szen-
tesen működő volt Andor-léle síiníá'sulat átmene-

tileg konzorcionáiis alapon valrt működéséhez a 
művészi vezetéssel megbiioa. Fílsiólitom tehát, 
hogy a működés megkezdésére szolgáló intézke-
déseket sürgősen tegve meg és aiokiól ensem 
ertesltsen. Sieged, 1926 október 9. Scnltilv Sán-
dor főszámvevő. 

Baróthy józsef, aki még a délelőtt folyamán kéz-
hez vette a főszámvevő átiratát, személyesen jelent 
meg nála és bejelentette, hogy a megbízatást arra 
az átmeneti időre, amig a varos a szegedi szinház 
uj igazgatójával véglegesen meg nem állapodik, 
elvállalja. 

Scultéty Sándor főszámvevő teleionon felhívta 
az Oíszágos Szlnészegyesület elnökségét és be-
jelentette, hogy a polgármester a konzorcionáiis 
társulat gazdasági ügyeinek intézésével őt, a mű-
vészeti vezetéssel pedig Baróthyt bízta meg. A 
Szlnészegyesület elnöksége közölte erre a lösz ruvevő-
vel, hogy a polgármester döntését tudomás veszi, 
hétfőn leküldi megbízottját Szentesre, aki a . egye-
sület költségén á<szállitja az ott működő társulatot 
Szegedre, hogy itt szerdán megnyílhasson végre a 
szinház. 

A polgármester döntéséről a főszámvevő a szín-
társulatot a következő távirattal értesítette: 

Színtársulat, Szentes. Város szinházat birtokba 
vette. Konzoiciumos társulat bejöhet Scultéty fő-
számvevő gazdasági, Baróthy művészi vezetése 
alatt. Érintkezést velük azonnal felvenni. Scultéty 
főszámvevő. 

Beadták a felebbezést 
a dorozsmai község! képvi-

selőválasztás ellen. 
(A Dilmagyarország munkatársától.) Mint 

előrelátható voll, a dorozsmai képviselőtestületi 
és biróválaszfls nem marad felebbesés nél-
kül. A választások egéiz eredményét megfe-
lebbezték Csongrád vármegye törvényhatósági 
bizottságához éi kérik u] tfszlujitás elrendelését. 

A felebbesés az egész válaszfáit törvénybe-
ütközőnek mondja, mert a választási jegyző-
könyvből megállapítható, hogy a főszolgabíró 
Ctékus Imrét nem jelölte és harmadiknak olyan 
jelöltet illitott, aki a bírói tisztségre n e a pá-
lyázott és akit ezen állísra senki sem aján'ott, 
A tisstujitőszék elnökének ezen ellárása a fe-
lebbesés szerint törvénytelen. Az igar, hogy a 
jelölést as elnök indokolni nem tartozik, de ax 
is tiny, hogy a választás nsplin a fősiolgabiré 
maga is jelölhelőnek tartotta Czikns Imré', aki 
a polgári erinyek mintaképe. 

— Czétas Iore — saondja a felebbesés — 
aránylag fi italos, alig 31 éves korában került 
a bii ói székbe. Tisztségét egyfolytában 26 érig 
viselte. A háborús években heroikus önfeláldo-
zással dolgozott a nép érdekeiért. Csak a for-
radalom tudta öt birói szákéból iiemeiai. Ké-
sőbb a polgárság bizalma ismét feléje fordult, 
de Czékus Imre már nem akart biró fenni. 
Irigységből ás rosizindulatbél támadt ellensé-
gei közé leginkább a régi közbirtokosság ve-
zetői tartoztak. A nép nagytöbbsége undorral 
szemlélte a gyűlölködők aknamunkáját. Amikor 
a Czékus-elleses pirlnak sikerűit as. álfaluk 
jelölt birőt beleűlletni a birói székbt, megkez-
dődött a romboló munka. Elpuiztitani min-
dent, a s i t a Czáknsok alkottak — voll a jelszé. 
Ci a rombolás munkáját el is végezték ezek 
az elemek. 

Az uj községi rezsim ellen alakult meg a 
községi párt, amely országos politikával nem 
foglalkozik és csak a lakosság érdekeinek elö-
moiditáiát tűzte ki célul. 

Es mi történt ? A községi képviselőválasztá-
son az ugyneiezett Varga-párt hihetetlen ter-
rort fejtett ki, hogy győzedetmeakidjen. 

Folyt a pinz, visszaélések történtek 
és az eredmény mégis ai lelt, bogy báron 
kerületben a községi párt győzedslmssfesdclt és 
csak két kerületben tudott az ellenpárt csekély 
szótöbbséget el tni . 

— A választás elől', folytatódik a felebbe-
sés, Dótsn litván főszolgabíró magihoz kérette 
Ciékui latét és kijelentette előtte, hogy isiőlni 
fogja és egyhangúlag viliaztják meg, ha meg-
választása mán azonnal lemond. Czékns Imre 
ezt a megalázó ajánlatot nem fogadta el, mire 
a főszolgabiró egyszerűen nem Jelölte. A nép 
erre a meg nem érdemeli eljárásra a méllé 
választ oly a ólon adta meg, hogy a megjelent 
Ciékug-vilasssók Czákus Imrére szavaztak. 
Ezeknek szavazatait azonban clutisitoltik, de 
jelentkezésük a válisztási Jegyzőkönyvből meg-
állapítható. 

— Meg kell felebbezni a másodbirói vá-
lasztáxt is, amely szintén törvénytelen lefolyása 
voll. Erre iz állásra hároman pályázlak. A 
pályázik ne?einek közlése után a választók 


