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Indítvány a közgyűlés elé 
az általános titkos választói jogért 

Pén'eken n a g y p r e m i e r b e n mutatjuk be a 
Belvárosiban 

OLGA CSEH0VI1 
sziporkázó, franciéi pikantériával és esprittel teli-
teli pompás vígjátékát, a 

Magasabb diplomáciá, 
melynél fordulatosabba' élénken pergőt bel még vig-
fátékban sem színpadon, sem filmen nem cs nálttak. 

(A Délmagyarország munkai:.vsától.) Dr. 

Pap Róbert törvényhatósági bizottsági tag. a 
szegedi liberális párt elnöke hétfőn indít-
ványt nyújtott be a polgármesterhez. 'Az in-
dítvány felhívja a törvényhatóság legközelebbi 
közgyűlését, hogy intézzen feliratot a kor-
mányhoz és a képviselőházhoz az általános 

titkos választói jog bevezetéséért és a mai 

ajánlási rendszer megváltoztatásáért. Az In-

dítvány a következőket mondja: 

»Határozza el a közgyűlés, hogy feliratot 
intéz a képviselőházhoz az országgyűlési kép-
viselők' választásáról szóló 1925: 26. t.-c. 13. 
§ 2. bekezdésének, amely szerint azokban a 
választókerületekben, amelyekben a válaszlás 
lajstromosan történik, a szavazás titkos, egye-
bütt a szavazás nyilvános — akkénti megvál-
toztatása iránt, miszerint 

a szavazás agy a kerületenkénti, mirt 

a lajstromos szavazásnál titkos, 

továbbá az emiitett törvény 62. § 4. bek", 
és 93. § 2. bekezdésének, amelyek szerint je-
lölt, illetve lajstrom ajánlásához a választók 
fiz százalékának írásbeli ajánlása szükséges, 
megváltoztatása iránt és pedig ákként, hogy 

az ajánláshoz a választók öt százalé-

kának írásbeli ajánlása szükséges.« 

Az indítvány indokolása a következő: 
»1. Meghaladott vita, amely akörül forog, 

hogy a választók valódi akaratának megnyi-
latkozására. a nyilt szavazás r r ^ s ->re olknl-

(A Délmagyarország munkát r ú ól.) Szeged tör. 
vényhatósági bizottsága dr. Sziuessy Lehel in-
dítványára még a mult évben elhatározta, hogy 
művészi alkotással örökíti meg a szegedi hősök 
emlékét. Az emlékmű helyéül a közgyűlés a Dugo-
nics.teret jelölte ki és utasította a polgármestert, 
hogy írjon ki országos művészi pályázatot az em. 
lékmű megtervezésére. A pályadíjakra szánt két-
ezerkétszáz pengőt fel is vették az idei költség-
vetésbe és ezt a tételt a belügyminiszter is jóvá-
hagyta. Kimondotta a közgyűlés azt is, hogy az 
emlékmű húszezer pengőnei többe nem kerül-
het, azt azonban nem határozta m?g, hogy mikor 
telik le az emlékmű felállításának végső termi-
nusa. A helyzet ugyanis az, hogy a város mai 
pénzügyi helyzetében gondolni sem lehet az em-
lékmű megalkotására, a közgyűlés ezért rendelte ' 
el csak a pályázat kiírását és ezért szavazta meg | 

mas-e vagy sem. A kormányzat mindenható-
ságának nemcsak a közigazgatás, hanem pol-

gárainak egyéni gazdasági életébe Való be-

avatkozása mellett, érdekeinek veszélyeztetése 

nélkül ma egyetlen polgár sem gyakorolhatja 

szavazati jogát az államhatalmat képviselő 

kormány ellen. A függőségi viszony, amelyben 
azelőtt csak a köztisztviselők voltak, ma már 
kiterjed a létükért küzdő összes foglalkozási 

ágak tagjaira, akiktől ennek következtében 
szabad vélemény nyilvánítás nem várható. A 
mai egységes magyarság nem szolgált rá arra 
a föltevésre, hogy országos ügyeket illető el-
határozásaiban nem a legtisztább hazafiság 
vezérli, 

Európának összes 'államai, Oroszor-

szágot kivéve, titkos szavazással vá-

lasztanak 

és helyzetük" talán ennek dacára sem rosz-
szabb, mint a miénk.. . 2. A választási tör-
vény az »őnjelöltek« ellen, al-ik a választók 
egytizedrészének a bizalmát sem bírják, véde-
kezésképen szabta meg az ajánlók számát a 
választók tiz százalékában. A' komoly párt-
nélküli jelölésekkel szemben azonban teljes 
garanciát nyújt a választók öt százalékának 
ajánlása is, anélkül, hogy a választás titkossá-
gát illuzóriussá tenné, ami kétségtelenül be-
következik. ha csak három pártot, tehát har-
minc százalékát a választóknak vesszük' is 
számításba.* 

csak a pályadíjakra szükséges összeget. 
A költségvetést jóváhagyó nfnl. zteri rendek'1, 

már hónapokkal ezelőtt megér!;,"? it. a közgyűlési 
határozat jóváhagyására azonban csak most kerül 
sor. Dr. vitéz Szabó Géza küliurtanácsnok toll 
javaslatot a polgármesternek és kérte a pályázat 
kiírásának elrendelését. A polg.' -iester felhatal-
mazta a kulturtanácsnokot a pályázati hirdetmény 
megszövegezésére. Vitéz Szabó Géza, értesülésünk 
szerint, ad-hoc bizottságot hiv ÖNSZP. hogy a pá-
lyázati hirdetmc'm szövegét a művészi és a mű-
szaki szempontok figyelembevételével készíthesse 
ef. A pályázatot most már rövidesen kiírják és 
lehetséges, hogy i. beérkező pályamunkák elbirá-
lására még ebben az évben sor kerül. A végső 
döntést a polgármester hozza msjd meg az erre a 

[ célra alakílandó zsűri javaslat? jianján. 

diplomát. Ezután az ipartestület jelent meg a 
megyéspüspöknél Körmendy Mátyás felsőházi tag 
vezetésével. A püspök Körmendy beszédére adott 
válaszában kijelentette, hogy igen nagyra becsülte 
mindig a magyar kézmüiparosságot, hiszen maga is 
iparoscsaládból származik. Közölte, hogy rövide-
sen sor kerül az uj iparostanoncolthon megnyi-
tására. A mérnökök küldöttségét Berzenczey Domo-
kos műszaki főtanácsos vezette a püspök elé, a 
polgári iskolák tantestületének küldöttségét Kolthay 
Alajos főigazgató. 

Ezután a szegedi egyházközségek 200 tagu kül-
döttségét fogadta a jubiláló főpásztor. Az egy-
házközségek nevében dr. Muntyán István, a bel-
városi egyházközség elnöke mondott üdvözlő be-
szédei, amelyre a püspök hosszabb beszédben 
válaszolt. Az egyházközségek küldöttsége után dr. 
Somogyi Szilveszterné a Szent József akció üd-
vözletét tolmácsolta és virágcsokrot nyújtott át 
a püspöknek, majd dr. Szalcry József főkapitány 
és dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes a rendőrség 
nevében köszöntötte a püspököt. A küldöttségek 
hosszú sorát a központi papság zárta be, amely 
Várhelyi prelátus vezetésével, járult a főpásztor 
elé. Várhelyi prelátus az egyházmegye papságának 
szeretetét tolmácsolta és az Is.len áldását kérte 
további működésére. 

Dr. Glattfelder Gyula rövid beszédben köszönte 
meg a papság üdvözlését, megállapította azonban, 
hogy az egyház csak a félszázados jubileum meg-
ünneplésének létjogosultságát ismeri el, a negyed-
százados jubileumot csak eltűri, de nem itéli el azt 
sem, ha a hívek szeretete megnyilatkozási al-
kalmat keres és talál a húszéves jubileum meg-
ünneplésében. Köszönetet mondott papságának, 
amely — mint mondotta — a legnehezebb idők-
ben sem vesztette el bátorságát, hogy hivatását 
teljes'tse 

Megkezdték a főtárgyalás! 
Kolossváry Dénes 

sikkasztásai ügyében 
Mohács, április 13. A pécsi törvényszék ma 

kezdte tárgyalni Kolossváry Dénes árvaszéki 
ülnök ismeretes sikkasztási bűnperét. A tár-
gyalás iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg. 
100 tanút fognak" kihallgatni. Az ügyészség 
Kolossváryt 18í rendbeli csalással és köz-

okirathamisitás bűntettével vádolja. 

Kolossváry teljes beismerő vallomást tett. 

A sikkasztást 1925-ben kezdte egy 16 pengős 
pénzbírság eltulajdonításával, összesen 160 
ezer pengőt sikkasztott. Megkönnyítette dol-

gát az. hogy nagyon megbíztak benne. Beval-

lotta, hogy egy kiskorú leányrokonát is több, 
mint 300 pengővel megkárosította. 

Az első tanuk között volt Margittay Lajos, 
Mohács polgármestere, aki elmondotta, hogy 
Kolossváryt aljegyző korában pontos és meg-
bízható tisztviselőnek ismerte. Egyizben a 
gyámzpénztári ügyekben szabálytalanságot ta-
lált, de sikkasztást nem állapított meg. A' 
polgármester hangoztatta, hogy a vádlott félre-
vezette és visszaélt bizalmával. 

A biróság ezután kihallgatta Bánovics Sán-
dor felfüggesztett városi pénztárost, Paschke 
Ferenc városi tisztviselőt, Hr.rgrr Zoltán fel-
függesztett főszámvevőt, dr. Gyarmalhy Imre 
aljegyzőt és még több városi tisztviselőt. 

Délután folytatták a tanúkihallgatásokat, 
melyeknek során ujabb momentum nem me-
rült fel. A' tárgyalást kedden folytatják. Nincs 
kizárva, hogy Ítélethozatalra esetleg már hol-
nap sor kerül. 
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Glaílfelder püspök ünneplése 
(A Délmag-jnrors áj mit a i'.ót.) A Csanádi 

egyházmegye katolikus társadalma és Szeged kö. 
zönsége vasárnap ünnepelte dr. Glattfelder Gyula 
megyéspüspök főpásztorrá szerelésének huszadik 
évfordulóját. A jubiláló főpásztor ünneplése már 
szombaton este megkezdődött, amikor a szeminá-
riumának növendékei a Szent Imre-kollégium dísz-
termében hitvitát rendeztek, este pedig "a Polgári 
Dalárda adott szerenádot a püspöki palota előtt 

Vasárnap a csanádi egyházmegye minden kato-
likus templomában hálaadó istentiszteletet tartot-
tak. A szegedi fogadalmi templomban délelőtt tiz 
órakor kezdődött a.jubileumi Te Deum. A misét 
Várhelyi József pápai prelátus mondotta. Az ün-
nepi istentiszteleten a templom hatalmas hajója 
teljesen meglelt. 

A megyéspüspök délelőtt tizenegy órakor kezdte 
meg a püspöki palotában az üdvözlésére megjelenő 
küldöttségek fogadását. Az ujszegedi Katolikus Kör 
üdvözletét dr. Kelemen László tolmácsolta, a sze-
gedi Katolikus Nővédő Egyesület küldöttségét dr. 
Csikós Nagy Józsefné vezette a püspök elé. ezután 
a szegedi Katolikus Kör hatvan tagu küldöttségéi 
fogadta Glattfelder Gyula. A kör nevében a püs-
pököt dr. Berecz János egyetemi tanár üdvözölte 
és biztosította híveinek ragaszkodásáról és szere-
tetéről. A püspök megilletőd .Ut Imn- >n válaszolt 
az üdvözlésre. A Katolikus Kör rn * házi és 

társadalmi jelentősééről b-c Ü és szérűiéről 
biztosította a kör r.inden ;a«jr'.:. A Szent Vince 
Egyesület hölgyküJaö l 'g jne!- élén Inczédg László 
hittanár bejelentette, hogy a püspök jubileuma 
alkalmából az egyesület husz szegény iskolás-
gyermeket ruházott fel. A püspök meghatódva 
köszönte meg a nemes ajándékot. 

Tizenkét órakor jelent meg a püspöki palotában 
a város hatóságának tisztelgő k üldöttsége dr. So-
mogyi Szilveszter polgármestei vezetésével. A vá. 
rosi hatóság nevében a polgármester üdvözölte 
a püspököt, kiemelte azokat az érdemeit, amelye-
ket a város fejlesztése, körül szerzett. A püspök-
válaszában kijelentette,* hogy M-ttában van azzal 
a nagy alkotó erővel, amit a város, az állam és az 
egyház együttműködése je'er.lVt egy város fel-
virágoztatása terén. Éppen ezért mindig arra tö-
rekszik, hogy előbbre vigye székvárosának ügyeit. 

Dr. Zsögőn Bc.'a postafőíjaTj-ió a posta, dr. 
Veress Gábor üzletigazgató a vasút, a makói kato. 
likus zeneiskola küldöttségét Szögi Endre, az 
Emericana küldöttségét Lázár László, a kaloiikus 
diákszövetségét dr. Kecskés István, a Magyar 
Szent Korona Szövetségét dr. Erdélyi László," az 
ujszegedi Szent Vince Egyesületét Felszeghy Fe-
rencné vezette, a Délvidéki Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók küldöttsége pedig átnyújtotta a megyés-
rnisnöknek dlszfrsgá történt iné^ví'1- ''ráró! szóló 

Kiírják a pályázatot 
a szegedi hősök emlékének megörökítésére 


