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Képek a szocialisták vasárnapi gyűléséről 

A népgyűlés közönsége. Kéthly Anna beszél. Az asztalnál dr. Va-

lentiny Ágoston és dr. Györki Imre. 

A hallgatóság, 

A jómódú leány a próbák után 
„magán felejtett" egy-egy ruhát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ez év tava-
szán két szegedi cég feljelentést tett a szegedi 
rendőrségen ismeretlen tettes ellen, aki üzletük-
ből értékes ruhákat topott el. P. Reich Erzsi és 
Winternitz Márton feljelentésérc megindult nyo-
mozás megállapította, hogy a tolvajnő rendkívül 
ötletes módon dolgozott. A ruhaszalonokban mint 
gazdag félegyházi úriasszony mutatkozott be az-
zal, hogy ruhát akar vásárolni. Sok próbálgatás 
u'án ki is vá'aztott egy ruhát amiben megalkudott 
és felküldetett a szállodai szobájába. Amikor a 
szolga a szállodában kereste a nagyságos asz-
szonyt, azt a felvilágosítást kapta, hogy ilynevü 
hölgy nem szállt ott meg. A cég, mivel kára 
nem volt, napirendre tért a dolog felett. Csak 

később, a leltározásnál derült ki, hogy egy értékes 
kreáció hiányzik. 

A rendőrség megállapította, hogy a Siskunfél-
házai úriasszony, akinek neve alatt mutatkozott 
be a tolvaj nő, valóban létezik, azonban semmi-
ről sem tud semmit Kijelentette azonban, hogy 
van Félegyházán egy leány, aki feltűnően hason-
lít hozzá. A szegedi detektívek ennek alapján el 
is fogták Szabó Rozál jómódú gazdaleányt, aki 
bevallotta, hogy a lopásokat 6 követte el. Elmon-
dotta, hogy a különteremben való próba ntán 
mindig magán hagyott egy ruhát és erre vette 
fel a saját ruháját. 

Szabó Rózáit, akinek nagyobb összegű kész-
pénze van a bankokban, őrizetbe vették. 

! A mai fiala ság élele elevenedik meg 
elStlflnk a Korzó Mozi szerdai 

I & m m a S c ' m 0 műsorán melynek főszerepeit I 
l o r u n m l a n y a i Sue Carroll és licit Stuart alakinak | 

Kéthly Anna és Györki Imre 
hevesen támadták a kormányzati rendszert 

a szegedi szociáldemokrata párl vasárnapi gyűlésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szociál-

demokrata párt vasárnap délelőtt a Korzó Mozi 
kerthelyiségében megrendezett k népgyülése de-
monstratív tiltakozás volt a kormányzati rend-
szer ellen. Mintegy kétezer ember szorongott a 
gyűlésen, hogy meghallgassa Kéthly Annát és dr. 
Györki Imrét 

Dr. Valentini/ Ágoston elnöki megnyitó szavai 
után 

Kéthly Anna 
országgyűlési képviselő tartotta meg nagy beszé-
dét: 

— Két jelszó volt a háború után — mondotta —, 
ez a két jelszó: a földreform és a szociálpolitika. 
Mindkét ígéretet elsikkasztotta a mai kormány, 
mely mégis alkotásaira hivatkozik. Lássuk csak az 
utolsó 10 év eredményeit. Itt állunk szemben egy 
féktelenségig megduzzasztott állami adminisztrá-
cióval, csendőr és rendőrkordonnal és ezzel szem-
ben áll egy szegény, kiaknázott nép, jogok nélkül. 

— Azt ígérte a kormány, hogy a költségvetést 
öt százalékkal apasztja, de alig három százalékot 
tudtak lefaragni és ezt sem a személyzeti, vagy 
luxuskiadásokból, hanem a beruházási tételekből, 
amely munkát jelentett volna. 

— Az ipar és a kereskedelem nem abból a 
néhány 100.000 emberből él, kiknek megvan a 
kenyerük, hanem azokból él, akik ma nem tudnak 
vásárolni. Ezért van válságban az ipar és ke-
reskedelem. 

— Ugvan meglepetésekben nincs hiány a kor-
mány részéről, most legújabb meglepetés a kenyér-
adó. Ahol igazi parlamentárizmus van ott eiőzőleg 
az ellenzékkel megbeszélik a törvényjavaslatokat, 
elvégre az ellenzék is egyrésze az országnak. Ná-
lunk puccsszerűen hozták be a bolettajavaslatot 
és nem adtak időt az ellenzéknek az áttanul-
mányozásra. Egyetlen állam sem mert ehez nyúlni, 
mert a legszegényebb ember kenyerét drígitja 
meg. Hatvan paragrafusa a szövevényességnek leg. 
tipikusabb példája. Györkj képviselőtársam kérte 
tegnap a képviselőházban, hogy adjanak időt a 

javaslat áttekintésére, erre felállott a népjóléti 
miniszter, aki a munkaügyek minisztere is s azt 
mondta, hogy három nap elegendő a tanulmányo. 
zásra... 

— Benne van a javaslat indokolásában is, hogy 
drágulást idéz elő s csak annak kedvez, akinek 
eladni való búzája van. A drágítással szemben 
elengedik a kisember 3—4 pengős földadóját Ez-
zel szemben egy olyan bolettahadsereg fog rázu-
dulni a gazdákra, mely nagyobb lesz, mint a for-
galmiadó adminisztrációja. Erre az adminisztrá-
cióra költik majd el azt a bevételt, amit a boleti-
tából vár a kormány. 

— A háborús rekvirálásokat juttatja az ember 
eszébe ez a javaslat A lisztet 15 százalékkal 
drágítják meg, a kenyérlisztet — azt mondják, 
hogy a proletáriátusra való tekintettel — csak 
4 százalékkal emelik fel. Magyarországon min-
denki tudja, hogy a lisztfogyasztás csökkentése 
egyenlő a halállal. Ez az emelés pedig okvetlenül 
maga után vonja a fogyasztás csökkentését A 
bolettát rákényszerítik még a konvenciós cselé-
dekre és a természetbeni fizetésű tanítókra is. 
Nekik is őrlési jegyet kell váltaníok... A kor-
mány, meg kell adni, gondoskodik a demokrá-
ciáról, a nyomorúság demokráciájáról, hogy 
együtt legyünk mindnyájan a földi paradicsomi-
ban . . . Miért kell újra belenyúlni a dolgozó em. 
bet zsebébe, gyomrába? 

— Altalános titkos választójogot akarunk — 
fejezte be beszédét —, hogy egészséges népkép-
viselet jöjjön, amelyik tud kenyeret adni az éhe-
zők szájába. Adja át a kormány a helyét egy 
olyan kormánynak, amely a nép akaratából van. 

Kéthly Anna nagv óvációval fogadott beszéde 
után 

dr. Györki Imre 
lépett az emelvényre: 

— Ha abból a szemszögből nézzük a mai poli-
tikai helyzetet, hogy a sokat hangoztatott titkos 
választójog szempontjából tórtént-e valami gya-
korlati intézkedés eddig, akkor nemmel kell fe-

lelnünk. Állítólag benn a kormánypártban is van-
nak olyanok, akik kivánjá« a titkos választójogot 
A helyzet az, hogy ők, mindenütt, a nép előtt 
erősen vallják a titkosságot, de mihelyt arra kerül 
a sor, hogy a parlamentben is kifejezést adjanak 
ennek, hallgatnak. Hangosak a nép kőzött, de 
csöndesek a Házban. A titkos választással a ke-
nyérgond elvetése jár. Akik ezt nem akceptálják, 
azoknak azt mondom, hogy nézzék meg azokat az 
országokat, ahol évek óta titkos választójog van, 
nézzék meg Angliát. Európában csak két ország 
van, amelyik nem adta meg a titkos választó-
jogot: Oroszország és Magyarországi Hogy ez mit 
jelent kulturális és szociális szempontokból, azt 
mondani sem kelt 

— Amikor a mai kormány átvette a hatalmait, 
azt mondotta, hogy az ország mezőgazdasági oi> 
szág. Minden gondolatuk a földbirtokos osztály 
volt. És most, 10 év után kell jönni ezzel a szeren-
csétlen ideával: a bolettával. Tönkretették az ipart, 
a kereskedelmet és most tönkreteszik a mezőgaz-
daságot is. Az ilyet nem lehet büntetlenül keresz-
tülvinni! Mi vagyunk azok, akik szembe velük 
azt hirdetjük, hogy nem lehet elválasztani a fahit 
— a várostól, mert egységes érdekek vannak. 
Ha nem tették volna tőnkre a kisipart, ma nem 
lenne mezőgazdasági válság. 

— Az iparon és a kereskedelmen akart Otnt a 
kormány és végül is a mezőgazdaságon ütött. 
És most mondja Bethlen az ellenzéknek, hogy 
jöjjön okos ideával 1 A kereskedők egész sora 
ment tönkre. Látjuk, hogy a kisipar ott van, 
ahol a dolgozó munkásság. És ekkor jön a bolettal 
És még mindig vannak olyanok, akik esküsznek 
erre a kormányra és akik diplomácia zseninek 
tartják Bethlent Miben nyilatkozott meg ez a 
zsenialitása, azonkívül, hogy lezüllesztette az or-
szágot? De látjuk-e az ügyességét külföldön, ami-
kor Benessel, Mironescuvál, vagy Titulescuval áll 
szemben? Szerzett-e külföldi piacot? Nem, sőt 
a meginduló kereskedelmi szerződések mind zsák-
uccába jutnak. Kötött Olaszországgal barátsági 
szerződést Azzal az Olaszországgal, amellyel de-
mokratikus országok szóba sem állnak és amely-
nek miniszterelnökét nem is fogadják. 

— Akkor, amikor arról tárgyalnak, hogy a 
kölcsönből komphajót építenek, akkor arra kell 
gondolnunk, hogyha ad is a külföld kölcsönt, 
akkor ne ezeknek adjon. Aki nem tud a pénzzel 
bánni, azt gonddnokság alá helyezik. Mennyivel 
inkább kellene gondnokság alá helyezni azt a 
kiskorú kormányt, amely még csak nem is a saját, 
hanem az állam pénzét pocsékoljál Tiz év óta 
tart ez az állapot. Az ország a belső elszegényedés 
utján van. És mégis freskók során tekinthetünk 
végig és mégis egymillióért belügyi vigadót épí-
tenek, amikor odúkban, pincékben senyvednek tiz. 
ezrek. 

— Vass József azt mondotta, hogy olyan állapotot 
akar teremteni, hogy még a 40 éves anyák is szül-
hessenek. Olyan állapotot teremtsen, hogy az anyák 
a meglevő gyermekeiknek kenyeret adhassanak! 

A nagy éljenzéssel fogadott beszéd után a tömeg 

csendben szétoszlott 

r MagyoronzAq legtöbb hlrnrvll óráscége 
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Grót Apponyl Albert (l«kota) uccu 23. «r tm. 

Képkeretezés, blodelkeretkészüés 
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