2
Végre! Hatvan évnek keltett elmúlni, hogy ez a
közigazgatási javaslat elfogadtassák.
Novelláris
uton kísérlem meg tehát az égető problémák
megoldását. Az autonóm testületek rekonstrukciója
a legfontosabb. Ez a javaslat jégtörő akar lenni.
Fontos: a lélek bevitele is, lelkük legyen azoknak, akik az adminisztrációt intézik. Éppen ezért
a termelő erőkre, termelő munkára, szeretetre, becsületre és a hivatáshoz való hűségre lesz majd
nagy szükség.
— Ez a törvényjavaslat nein tangálja Trianont,
de hangoztatom, hogy mindennél nagyobb erő a
jó közigazgatás. A törvényhatóságokat nem akartam országos pártpolitikai szempontok zsákmányává dobni. Fenu kívánom tartani a vírilizmust.
Senkisem emelhet kifogást az érdekképviseletek
arányszáma ellen. Lehetséges ezen az alapon,
hogy tisztán csak katolikusok kerülnek egyes helyeken a törvényhatóságokba, mint vallási érdekképviselők, de viszont másutt, a túlnyomó számban lévő más felekezetűek. így például Debrecenben ezen az alapon négy református és egy katolikus jut be a matematikai kulcs szerint. Végeredményben a hivők megoszlása és a lelkészek
utján való képviselete az országos százalékaránynyal majdnem hajszálnyira megegyezik, csak a
katolikusoknál mutatkozik 2 százalék eltérés...
Gyöinörey Sándor: A zsidók javára.
Scllovszky belügyminiszter: Annyi zsidó kerül
be a matematikai kulcs alapján, mint ahány katlikus a százalékoos arányszám szerint. Én nem
vagyok ma mée a nők oassziv választójogának
hive.
Esztergályos János: Mit szól majd a felesége,
ha hazamegy! (Derültség.)
Sdtovszky belügyminiszter: Ha kezdő lépést teszünk a nők választójoga terén, nem lesz megállás
és nem a konzervativizmus rezervoárja lesz a női
szavazat. A nők a családban, a társadalomban
teljesítsék hivatásukat.
Esztergályos János: Gránátok gyártására ió volt
a nő!
Propper Sándor: Mit szól chez a Keresztény
gazdasági párt?
Wolff Károly: Nem osztom ezt a nézetet. (Mozgás.)
Scitovszky belügyminiszter ezután az egyes felszólalásokkal foglalkozott, majd kérte a Házat,
fogadja el a törvényjavaslatot.
Az elnök ezután előterjesztést tett a Ház legközelebbi ülésének napirendjéről. Indítványozza,
hogy a Ház április 9-én, kedden délelölt tíz órakor
tartsa legközelebbi üléséi.
Propper Sándor félreértett szavainak megmagyarázására kér szót. Váry Albert felszólalására
kiván válaszolni azzal, hogy a maga részéről nem
járul hozzá ahoz a megállapításhoz, mintha a
háború elvesztését és Trianont a forradalmak
terhére lehetne irni. Bethlen miniszterelnök tegnap kijelentette, hogy semmi köze sem volt a
székely nemzeti tanácshoz.
Elnök figyelmezteti a szónokot, hogy félreértett szavainak megmagyarázása cimén erről a
témáról nem beszélhet. (Nagy zaj a baloldalon.)
Propper Sándor: Akkor személyes kérdésben
kérek szót.
Esztergályos János: Miért terrorizálnak most
az urak?
Az elnök állandóan csenget és csendet kér.
Propper Sándor: Lehetetlen a házszabályokat
Ugy kezelni, hogy valaki a támadás ellen ne védekezhessék. Én beszédemben a miniszterelnök
ui- forradalmi szereplését említettem, mire a miniszterelnök ur kijelentette, hogy ez nem felel
meg a valóságnak. Nekem jogom van tiszta helyzetit teremteni- Batthyány Tivadar gróf könyve
megírja, hogy egy második székely nemzeti tanács
alakult Budapesten és sokkal radikálisabb volt,
mint az eredeti székely nemzeti tanács. Ennek
a tanácsnak a vezére Bethlen István gróf volt,
mellette pedig Ugrón Gábor dolgozott. Én tehát
nem állítottam valótlant Történelmi okmányra
hivatkoztam. (Zaj a jobboldalon.) Az ügy tehát
most már nem a miniszterelnök ur és Batthyány
Tivadar gróf között vár tisztázásra. Szegény apró
embereket forradalmi szereplésük miatt megfosztottak egzisztenciájuktól. (Nagy zaj a jobboldalon.)
Barabás Samu erősen kiáltoz Propper felé.
Esztergályos János: Lelkialyám vigasztalódjék!
A tiszteletes ur viselkedjék illedelmesen. Nem illik
igy garaboncláskodni.
Az elnök kellemes húsvéti vakációt kiván a
Ház tagjainak és ezzel az ülés negyedhárom óra
után véget ért.
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Politikai gyilkosság Zágrábban
Agyonlőllék a Novotny főszerkesztőjét

telefonjelenlése.)
! több revoluerlövéssel
megölte.
(Budapesti
tudósítónk
az
Zágrábból jelentik: A Novotny főszerkesztőjét • menekült. Kézrekeritésén
—
dr. Stégl Antalt pénteken este ismeretlen tettes I rendőrség dolgozik.

A gyilkos elegész zágrábi

Négy minisztérium megszűnik Belgrádban
(Budapesti
tudósítónk
telefonjelentése.)
Belgrádból jelentik: Pénteken közzétették a
közigazgatási reformtervezetet, amelyet a minisztertanács tegnapi értekezletén dolgoztak
ki. A tervezet értelmében négy
minisztérium
megszűnik, úgyhogy a jövőben az eddigi tizen-

hét minisztérium helyeit tizenhárom
lesz.
A minisztertanács a mezőgazdasági termelés
fokozása érdekében 300 millió dinár alaptőkével bankot létesit, amelynek feladata Ie$Zj
hogy olcsó hiteleket nyújtson a gazdáknak.

Ötmillió leit tartalmazó postazsákot loptak el
a bukaresti személyvonatról
Bukarest,
március 22. Piatro Neaintz állomáson a bukaresti személyvonat postakocsijának kezelője bejelentette, hogy a
postakocsiból az alatt az idő alatt, amíg egy
pillanatra
magára hagyta a kocsit, elloptak
egy ötmillió

leit tartalmazó
postazsákol.
A postakocsi kezelőjét őrizetbevették, mert megállapították,
hogy eltávozása alatt nem zárta le a kocsit,
másfelől az a gyanú merült fel, hogy neki is
része van a pénzeszsák eltűnésében.

A deszki Gerliczy-kastélyt pénteken átvette
a népjóléti minisztérium
300 gyermek részére szanatóriumot fognak létesíteni a kibővített kastélyban
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Ismeretes, hogy a deszki Ger/iczy-kastélyt a népjóléti minisztérium vásárolta meg. A kastély
átadása pénteken történt meg a hivatalos formaságok között. A minisztérium képviseletében Petkó-Szandtner
államtitkár, Baján
Ernő
miniszteri tanácsos, valamint dr. Kovács ödön
egyetemi magántanár jelent meg Deszken, mig
báró Gerliczy képviseletében dr. Grüner
István.
Dr. Grüner átadta a hivatalos közegeknek
a 13 holdas gyönyörű parkot, a kastélyt és
a kulcsokat. Az átadás természetesen csak

szimbolikus volt, mert a telekkönyvi áfiráS
már régebben megtörtént. Az átadásnál jelen volt a község képviselőtestülete teljesszáraban, a főjegyző és a plébános vezetésével.
A népjóléti miniszter — értesülésünk szerint
— 300 gyermek
számára
szanatóriumot
fog
létesíteni
a pompás kastélyban, amefyre a
kora tavasszal még egy emeletet húznak. Az
építkezések befejezése után valószínűleg ünnepélyesen fogják felavatni a szanatóriumot
Vass miniszter jelenlétében. A tervek szerint
tüdőbeteg és nyomorék gyermekeket fognak
elhelyezni a szanatóriumban.

Megrendítő keretek között temették el
a tragikus véget ért dr. Berkes Dezsőt
(A Délmagyarország

munkatársától.)

A dermesztő

tél még ott szunnyad a sírkert tujái között, kemény, fagyos göröngyöket fordit ki a munkáskéz
a parcellából, amelybe dr. Berkes Dezső készült
az örök bevonulásra. Temették a szegények doktorát.
Jöttek a népek. A szegények, akiket meggyógyított az orvos. Az Alföldi-ucca, a Ráköczi-ucca,
a Móravárosrész,, az Alsóváros jött utoljára tisztelegni a jó orvos előtt. Kisirt szemek, elhúzott
ajkak. Töpörödött öreg nénike olvasót szorongat
a kezében és a Miatyánkot motyogja. Felsírtak
a gyászima hangjai, —egy halk sikoly a gyászolók
padjáról: a hitves omlott össze fájdalmában.
»A bibliai Dávid és Berkes Dezső életében sok
volt a hasonlatossági beszél dr. Frankot Jenő
rabbi. »A pusztában gyógyítgatta, segítette Dávid
az elhagyatottakat Berkes Dezső is a tanyavilág
gyógyítója, segítője volt.«
A hatalmas cinterem gyászoló népét meg-megrázza a zokogás. Dr. JOng Sándor az orvosszövetség és a tisztiorvosok nevében búcsúzik. Alig
tudja elmondani beszédét, minduntalan megcsuklik a hangja.
— A mai kor végzetének mártiriurnát látjuk
Benned, — mondja. »Te kedves kartárs, te kedves jó
ember, Te kedves Berkes,' te kedves Dezső«...
Isten veled!
;
Azután megindult a menet és az egyre job- j
ban népesülő sírkert felső részében még egy szo- I
moru aktus: a rítus szerint a gyászoló fiúnak
megtépik a ruháját. A hitvest ájultan vonszolják I

el a sírtól, amelybe lassan, egyre lejebb és mélyebben ereszkedik le dr. Berkes Dezső koporsója.
•
Dr. Berkes Dezső temetésén a Szegedi Zsidó
Hitközség képviseletében Varga Mihály elnökhelyettes és Bokor Adolf, a Szentegylet elnöke jelent
meg. Nagyon sok orvos, köztük több tisztiorvos
vett részt a végtisztességen, azonkívül barátai,
tisztelői és Berkes Dezső betegeinek tömege.

Vasárnapra felfüggesztenék
a mezőgazdasági munkaszünetet
A polgármesteri hivatal közli, hogy a belügyminiszter és a íöl dmivelpsügyi miniszter
együttes távirati rendelete értelmében a hoszszu tél és az ezáltal okozott károkra való
tekintettel megengedték, hogy a 24-iki vasárnapi mezőgazdasági munkaszünetet ne tartsák be .

egy ¡ó esöernyöt

fekete vagy színesben

félselyem ernyők 9 V» P-től
Polláh Testv£reftn£l

G . F . B . a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél

