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is az elhelyezés mellett, tehát az egész lakos-
ság údése szerint döntött. Ezt nevezik a vá-
rosházán kívülről való kormányzásnak Hagy-
juk azonban a terminus technikusokat és kér-
dezzük meg inkább, miért határozott egyút-
tal ugy a tanács, hogy a Mars-téren csak szép 
idő esetén köthetnek ki a kocsik, esős időben, 
amikor a lovak itt esetleg nyakig is elmerül-
hetnek a sárban, a nagykörút lesz a kocsitábor 
helye. Megint félmunka, megint félalkotás és 
ha meg nem változik a szellem ebben a vá-
rosban, akkor utódaink esetleg 30—40 év 
múlva gondoskodhatnak majd a Mars-tér olyan 
módon való rendezéséről, hogy mindig meg-
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feleljen a kocsi tábor céljainak. Ezt azonban 
csak egy módon lehet elérni. Feltöltéssel és 
aszfaltozással. Nem lett volna sokkal egysze-
rűbb is, olcsóbb is a végleges, a gyökeres 
megoldás, az egész alkotás valami megvaló-
sítható tervét kigondolni, azzal előállni és 
aszerint cselekedni? Hiszen igy Sz?ged a fél-
intézmények és félintézkedések tipus-városa 
lesz. A fél város, ahol ahelyett, hogy gyöke-
resen szakítanának a félintézmények terhes 
örökségével, átveszik, tenyésztik ezt a rend-
szert, nem pótolva és nem küszöbölve ki, ha-
nem állandóan gyarapítva és tetézve a régi 
hibákat 

1928 julius 26. 

C l t e m e t i é k 
Kass Jánosi 

(A Délmagyarország munkatársától.') Szer-
dán délután elkísérték utolsó útjára idősebb 
Kass Jánost A Jani bácsit Szinte az egész vá-
ros képviseltette magát ezien a temetésen: sze-
gények és gazdagok, kávéházi törzsvendégek 
és a szállodai konyha szemérmes vendégei. 
Zsúfolva indultak ki a villamosok a belváro si 
temetőbe, ahol megjelent a sok gyászoló közölt 
Fodor Jenő polgármesterhelyettes is. A ravatal 
előtt felvonultak a Kass törzsvendégei, a régi 
barátok, az öreg tisztelők,.a' i : némán és kö.iv-
nyesen búcsúztak el a nyugalomra tért idő-
sebb Kass Jánostól. És szerdán szinte kevés 
volt a virág Szegeden, annyi rózsával halmoz-
ták el Kass Jani bácsi szemfedőjét. 

Megindult gyászoló gyülekezet előtt vczil'o 
le a gyászszertartást Varga Ferenc belvárosi 
lelkész Balogh István és Kaposi Gyula lelké-
szek segédletével. A régi barátok, az őr> \ 
vendégek, a mindig támogatott szegények é i 
vigadó dolgozó alkalmazottai szemében úc:u 
egyszer villant meg az őszinte gyász könny\ 
amig tartott a gyászszertartás. 

Dávid Sándor állott először a koporsó melle 
és a szegedi kávésok és vendéglősök nevében 
búcsúzott el Kass Jánostól, aki fölépítette Sze-
geden az első európai nivóju, magyar hires-
ségü vigadót. Azután Tyukász János főpin-
cér búcsúzott el könnyes-meghatődottan az 
elköltözött főnöktől, aki többet jelentett az al-
kalmazottaknak az egyszerű munkaadónál. 
Kass János pincérei, alkalmazottai, munkásai 
nem fogják elfelejteni az öreg főnök ural, a ki 
tegnap még ott köszöngetett az asztalok között 
és ma elment pihenni a csöndesség orszá-
gába 

Kass János szegényei is ott állottak a. ra-
vatal körül, szavak nélkül búcsúztak el cs 
könnyező szemekkel nézték, amikor a kopor-
sót csöndesen leengedték az őrejk pihenőbe. 
A koszorúk, a csokrok, rózsák és virágok elbo-
rították a sirt. 

Idősebb Kass János nem mozdul többé. 
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Amerikai trikók minden srin és nagyságban I 
Harisnya-különlegességek 
minden létező szin és minőségben. 

Strand és divat napernyők, úgyszintén 
esőemyőU gyári Arákon. 

Urt és női divalküüönlegességek, nyakken- ¡j 
dök, övek stb. olcsó szabott árakon 

Poilá Testvéreknél 
I Széchenyi tér 17. Csekenics ucca 6. 

Alapítva 1905. évben. í'J' 
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Tltulescu egyelőre nem ad választ 
a magyar jegyzékre 

( B ud ape s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f on jelen-
tő se j Bukarestből jelentik: Ma délután a kor-
mány minisztertanácsot tartolt, amelyen elhatá-
rozták, hogy a parlament rendkívüli 3 napos 
ülésszaka csütörtökön kezdődik és azon a stabi-
lizációs, valamint a külföldi kölcsönre vonatkozó 
törvényjavaslatot tárgyalják. 
• A minisztertanácson Tttuksco jelentést tett az 
optánspőrrel kapcsolatban arról a magyar jegy-

zékről, amelyet szombaton nyújtottak át a kül-
ügyminisztériumban. Titalescu bejelentette, hogy 
a jegyzékre egyelőre nem ad vála zi, miután dz 
csak megismétlése annak a jegyzéknek, amely »i 
a magyar kormány Bukarestben egyszer már át-
nyújtott- A román álláspontot a Népszövetség ülé-
sén leszögezték és azóta nem merült fel olyan ok, 
hogy ezt az álláspontot megváltoztassák; 

n szerb ellenzék nem dolgozik olyan parlamenttel, 
amelyben horvát képviselőket gyilkoltak meg 

„R nép nem fogja elismerni a jelenlegi parlament törvényeit" 
(Budapesti tudósítónk tele fon jelentése.) 

Belgrádból jelentik: Korosec dezignált mi-
niszterelnök ma egész nap tárgyalt az eddigi 
kormánypártok vezéreivel, hogy megnyerje tá-
mogatásukat. A demokrata párt hosszas vita 
után kimondotta, hogy támogatja Korosecet. A 
radikális párt szintén hozzájárult Korosec 
kormányalakításához, a pártértekezlet azonban 
rendkívül viharos volt, mert a párt úgyneve-
zett centrum része és a Pasics-csoport heve-
Ben tiltakozott ellene. 

Csak arra jó a Korosec kormány, hogy még 
jobban kimélyítse az ellentéteket a szerbek 

és a horvátok kőzött, — mondották. így a 
kormánytámogatást egyedül a Vukicsevics-cso-
port szavazta meg. 

Pribicsevícs közölte az újságírókkal, hogy 
a demokrata, paraszt koalíció semmiféle olyan 
kormányban nem vesz részt, amelyben a je-
lenlegi kormánypártok képviselve vannak és 
olyan parlamenttel sem hajlandó együttmű-
ködni, amelyben horvát képviselőket gyilkol-
tak meg. Az ellenzék ennek a parlamentnek a 
határozatait sohasem fogja elismerni, amint-
hogy a nép sem fogja a jelenlegi parlament 
törvényeit kötelező erejűnek tekinteni. 

Két szerb képviselő 
kiadását kérik a szkupstinai gyilkosság ügyében 

Allitélag tudtak Racslcs véres tervéről 
Belgrád, julius 25. A szknpstinában június 

20-án történt véres események vizsgálatára 
kiküldött vizsgálóbíró ma délben szenzációs 
tartalmú átiratot küldött az igazságügyminisz-
tériumhoz. A vizsgálóbíró levelében kéri az 
igazságügyminisztérium intézkedését, hogy a 
szkupstina adja ki Popovics Toma és Jovano-
pics Dragatin képviselőket, akiket azzal vá-
dol, hogy tudtak Punisa Racsics gyilkos szán-
dékáról. 

Az igazságügyminisztérium a kérelmet to-
vábbította a szkupstina elnökségéhez, a két 
képviselő kiszolgáltatása azonban csak akkor 
történhetik meg, ha a szkupstinát összehív-
nák. A mentelmi jog felfüggesztését csak a 

parlament teljes ülése mondhatja ki. Punisa 
Racsics letartóztatása azért történhetett meg 
minden formaság nélkül, mert őt tetten érték. 
Popovics és Jovanovics esetében nem lehet 
szó tettenérésről, őket tehát a szkupstiuának 
kell kiadnia. 

Toma Popovics ugyanazon az ülésen, ame-
lyen a gyilkosság történt, beszédet mondott 
és igy kiáltott Radics István felé: 

— Ma ebben a teremben még vér fog folyni 

Jovanovics is megfenyegette Radicsékat, Pri-
bksevicset és az ellenzék többi tagjait, főleg 
amikor kijelentette, hogy eljárásukra csak 
fegyverrel lehet válaszolni. 

II kereskedők és iparosok 
monstre küldöttségben tiltakoznak az uf fövedéki 

rendelet lehetetlen rendelkezései ellen 
Budapest, julius 25. A magyar iparosok és ke-

reskedők országos egyesülete ma délután Buda-
pesten értekezletet tartott a jövedéki büntetőjogi 
rendelet tárgyában. Az értekezleten több hozzá-
szólás történt és az a vélemény alakult ki, hogy 
fel kell hivni a pénzügymtniMtcr és az Igazság-
miniszter figyelmét arra, hogy ezzel a rendelettel 
a pénzügyőrök hatalmát nagyobb hatáskörbe emeli, 
mint az ügyé Ziég ügyköre. A pénzügyőri közegek 
ugyanis a hatóságok megkérdezése Délkül bármikOT 
letartóztatásokat foganaíosithatoak, szjniélyi mo-
fioráfTDüat vé£f tóéinak. Mivel a rendelet nemcsak 

a kereskedők és iparosok, hanem az ügyvédek 
elten í« irányul, belevonják tiltakozó akciójukba 
az ügyvédi kamarákat is. 

Az értekezlet elhatározta, hogy egy országos 
kereskedelmi és ipari ci'dekképvLseleteÁ-ből össze-
állított monstreküidöttséggel fogja felkeresni a 
pénzügy- és az igazságügyminisztert és fel fogja 
kérni a minisztereket, hogy á rendelet életbelép-
tetésének elhalasztásával adjanak módot az ipari és 
kereskedelmi érdekeltségeknek, hogy egy közös 
ankéton megvitassák a rendetetet, annak esetleges 
módosítását kereszüUvihessák. 

A Oélmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség-
letéi a Délmagyarország-nyomdában (Lffw Lipót, 
ucca 19.) szerzi be, Telefon 16—34. 

F ü r d ő i d é n y r e 
trikó, ruha, köppeny, sapka és cipfi 

irtási választékban 
rendkívüli olcsó árakon. 


