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ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3.20 
vidéken és Budapesten 3-00. itlllföldön 
6-40 pengd. -» Egyes i zém Ara hétköz-
nap 16, vasár— és Ünnepnap 24 flll. Hir-
detéseit felvétele tarifa szerint. Megje-
lenik hétfO felvételével naponta reggel 

A kultuszminiszter 
és az igazság védelmében 

A nyilvánosság még nem tudja, hogy 
m in feneklett meg Somogyi Szilveszter 
polgármester képviselőjelöltségének a 
terve és má r is kénytelen foglalkozni a 
város első tisztviselőjéneik u j politikai ex-
pedíciójával. Mi vezette a polgármestert, 
amikor le akarta szerelni a liberális pár-
tot és rá akarta beszélni, hogy ne állítson 
jelöltet? 

A polgármester á kultuszminiszter ne-
vével, munkásságával, Szeged iránt táplált 
rokonszenvével és azzal érvelt, hogy a 
kultuszminiszter még jobban megszeretné 
Szegedet, mint ahogy, szereti, ha a — libe-
rális párt nem áll ítana jelöltet. A válasz-
tási harc még meg sem indult. H a volt 
eddig harc, csak az egységes párton be-
lül volt. Harc a képviselőjelöltségért. Áz 
ellenzéki pártok nem ismernek ilyen har-
cot. Legalább is Szegeden nem. J ó lesz 
tehát, ha most, amikor még meg sem indult 
a harc másik neme, a harc a pártok között, 
amelyet má r nemcsak vál lalnak és visz-
nek, hanem bizonyára birnak és győznek 
is az ellenzéki pártok, elhangzik egy figyel-
meztetés. A kultuszminiszter nevével és 

rovására senkise végezzen tekintély rom.' 

boló munkát. Egységespártiak se. Egysé-
gespárti cél szolgálatában se. Ne exponál , 
ják folyton a kultuszminiszter nevét, sze-
mélyét és szegedi építkezéseit. Úgysem 
hisszük el, hogy a kultuszminiszter szi-
vesen adja oda kortescélokra a nevét, 
az eszméit, az alkotásait. Azt azonban 

~könnyen elérhetik meggondolatlan kísér-
letezésekkel, hogy az egész szegedi válasz-
tási harc központ jába a kultuszminiszter 
személye és működése helyeződik. Egy 
négyhetes éles választási harc központjá-

ba. Az ellenzék tartózkodó és tapintatos 
magatartása ellenére. Egységespártiak tür-
tőztetésre képtelen, vak tulbuzgalma folv-
tán. 

De meg kell védenünk" a kultuszminisz-
tert a polgármesteri akcióval szervesen 
kapcsolatos egyéb hátrányos következteté-
sek ellen is. Ki meri ugyanis állítani, 
hogy gróf Klebelsberg Kunó véleménye 
szerint a képviselőházban nagyobb szük-
ség van Körmendy Mátyás vagv Fajka La-
jos jelenlétére és Szavazatárá, mint Rassay 
Károly széleskörű általános tudására, nagy 
jogi felkészültségére, kimagasló szónoki 
tehetségére és egészen kivételes államfér-
fiúi rátermettségére? Ki meri megvádolni, 
egységespártiak közül is, a ku l t uszm in i s z-

tert azzal, hogy ennek az elsőrendűen 
kulturembernek ember-, kultur-, sőt kép-
viselőideáljához is közelebb áll az igyekvő 
Körmendy, a demagóg Fajka, mint az 
egész magyar politikai harcvonal első so-
rában is a legelső helyek egyikét kiér-
demelt Rassay? Polit ikai ellentét bizonyos 
határig elválaszthat egymástól embereket. 
Itt persze nem Körmendyrő l beszélünk, 
aki pártonkívüli listán ment volna, ha 
nem kapott volna helyet az egységespárti 
listán. S nem beszélünk Fajkáról , aki volt 
tagja a szociáldemokrata' pártnak, kacér-
kodott a polgári ellenzéki pártokkal s 
most egységespárti hivatalos jelölt. De be-

szélünk a kultuszminiszterről, aki szent 
meggyőződésünk szerint mindig közelebb-
ál lónak fogja érezni magához Rassavt, 
mint azt a két urat, akik rajtuk kívül-
álló véletlenek folytán futtatnak a hiva-
talos egységesp'árti l istán. 

De megvédjük legutóbbi akciójával kap-
csolatos rut gyanú ellen mágát a polgár-
mestert is. K i hiszi el neki, hogy ő hiszi, 
hogy Szegedet méltóbban képviselné a 
képviselőházban Fa j ka vagy Körmendy, 
mint Rassay? Hogy tehetség és tudás dol-
gában jobban, alapösabban és széleskö-
rübben van képesítve a nemzet szolgála-
tára Fa jka és Körmendy, mint Rassay? 
Hogy Körmendy az ál lamférfi és nem 
Rassay? És hogy Fa jka a rátermett poli-

tikus és nem a liberális párt jelölt je? 
Ezzel szemben elhisszük, hogy a polgár-

mester még mindig komolyan hiszi, hogv, 
ő nem politizál. Elhisszük, hogy észre 
sem veszi, miként sodródik rá a politika 
legörvényesebb vizeire. De épp ebből lesz 
a legnagyobb baj. Nem" abból, hogy mi 
látunk, észreveszünk, elhiszünk vagy meg-
mondunk valamit. Abból, amit a polgár-
mester politikailag cselekszik, öntudatla-
nul , ösztönösen. Most is azt hitte, hogy a 
kultuszminiszternek tesz szolgálatot. Pe-
dig ártott neki. Érdemeit tépdeste. Ér-
tékeit kisebbítette. Mindezt azért, hogy se-
gítsen az egvséges pártnak még egy man-
dátumot szállítani. Még egy mandátumot 
— elsőrendű szegedi érdekek rovására is. 

Bukarest polgármesterét 
felfüggesztették állásától 
A Jorga-kormány politikai bosszúja 

(Budapesti tudósítónk telefonj Mentése.) 

Bukarestből jelentik: A román fővárosnak két 
politikai szenzációja van. Pénteken délután 
felfüggesztették állásától Dobrescu polgármes-

tert és letartóztatták a *>Lupta« cimü ellenzéki 

lap főszerkesztőjét, Yoigtonanu Albertet. A 

két ügy nem függ ugyan össze, de mindkét 
esetben a Jorga-kormány politikai bosszúja 

rejtőzik a háttérben. 

Dobrescut még a nemzeti parasztpárti re-

zsimben választották meg polgármesternek,, 
akiről köztudomásu, hogy nem hive a Jorga-
kormánynak. Felfüggesztését azzal indokolják, 
hogy nem tartotta be a községi háztartások 
könyvvezetéséről szóló tőrvényt. _ 

Voigtonanu főszerkesztő letartóztatását azzal 
indokolják, hogy egy bukaresti kereskedővel 
összejátszva, törvénytelen uton behozatali en-
gedélyeket járt ki nagyobb mennyiségű orosz 
hócipő importálására. _ 

Váratlanul lemondott 
as ossztráK igazságügy miniszter 
A nagynémeípdrt nem fórul &oxzá a ítszíviselői flzeiések le• 

szálliíásáOox 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Bécsből jelentik: Schürff doktor nagynémet-
párti igazságügymíniszter pénteken este telefonon 
bejelentette Énder kancellárnak lemondását. A 
nagynémetpárt ezért szólította fel Schürff doktort 
a lemondásra, mert a kormány a Nemzeti Ta-
nács legutóbbi ülésén beje'entette, hogy ragasz-
kodik a takarékossági program leglényegesebb 
pontjához; a köztisztviselők fizetésének öt szá. 

' zalékkai va'ó redukciójához. A nagynémetpárt. 

amelynek szavazói leginkább a köztisztviselőkből 
kerülnek ki. ehez nem hajlandó beleegyezését 
adni. 

Beszélnek arról ls, hogy a lemondás össze-
függésben van azzal a körülménnyel, hogy aCredit-
anstalt szanálásával kapcsolatban francia részről 
egyre nagyobb befolyást akarnak gyakorolni az 
osztrák kormány politikájára. 

ünneplik Gurglban 
A szíratoszíérarepUlés Izgalmas részletel — Piccard 
megkezdte a tudományos bravúr anyagának feldől-

gozásál 

Innsbruck, május 29. Beszámolt tegnap a Dél 
magyarország arról, hogy Piccard professzor és 
asszisztense szerencsésen földet értek Gurgl köz. 
ségben. Piccard professzor a repülés élményeiről 
elmondotta, hogy 

a léggömb 2 óra alatt ért be a sztra-
toszférába, 16 ezer méter magasságba. 

Testileg egész jól érezték magukat, mert a gon-
dola berendezése kitűnően bevált. A léggömb 
ezután szélcsendes zónába jutott és igy órákhosa-
szat egy helyben vesztegeltek. Végre a nyugati 
szél az Iun völgye fe!é vitte őket. Órákig kerestek al-

kalmas helyet a leszállásra, de a hegyóriások 
között ez veszedelmes lett volna. Több ballasztot 
dobtak le, hogy feljebb emelkedjenek. Este 10 
órakor az Ötzteli Alpok felett lebegtek, látták 
maguk alatt a hómezőket 

Széles gleccsermezőn értek földel, 

anélkül, hogy akár ők, akár műszereik megsérül-
tek volna. Az éjszakát a gondolában töltötték, 
hajnal felé másztak ki. Azonnal tájékozódtak és 
megállapították, hogy jó helyen vannak. 

— A legnagyobb értéke — mondotta a pro-
fesszor — azoknak a méréseknek van, amelyeket a 


