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A szociáldemokrata párt gyűlése 
Szentmihályteleken 

Peyer Károly: „Megdöbbentő kép az, ami! az ember Szegeden lál" 

•f'(A D é í m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A szociáldemokrata párt szegedi képviselőjelöltjei, 
vasárnap akarták megtartani programbeszédjüket, 
a rendőrség azonban a gyűléseket betiltotta azzal 
az indokolással, hogy az őrszemélyzetet a Ma-
gyar Passió* előadásai teljesen lefoglalják, tehát 
a délelőtti ülések rendjének fentartására nem ma-
radna megfelelő számú rendőr. Igy a szociáldemok-
ratajeJöltek a város belterületén nem juthattak 
széhoz, mire Szentmihálytelekre mentek ki, ahol 
hatalmas tömegek előtt beszéltek a képviselő-
jelöltek. 

A szentmihályteleki pártgyülés első szónoka 

az ország lakossága támogatni egy olyan politikai 
irányzatot, amely költségvetésének száz millióval 
való redukálásával lénysgesen segttea? a közter-
heken, vagy tovább akarja támogatni azt az irány-
zatot, amelynek gazdasági tehetetlenségét bezárt 
gyárak, tönkrement üzletek, éhező kisiparosok és 
nyomorgó földmiveslakosság jelképezik. 

A következő szónok Y 

Szeder Ferene ; 

volt , 
— Körömszakadtáig védi a kormány ezen a 

választáson a maga pozícióját — mondotta — 

Három öngyilkosság történi vasárnap 
Zsebtolvajlások a Templom-téren 

peyer Károly 

wolf élesen bírálta a kormány választási techni-
káját és a közigazgatási hatóságok eljárását, amely 
mindenütt nehézségeket gördít az ellenzéki meg-
nyilatkozás elé. 

— Arra aronban még nem volt példa — mon-
dotta —, hogy azért, mert este valami színjáték, 
vagy sokadatom van, a délelőtt tartandó gyűlést 
betiltották volna- Ilyen passziókat nem engedtek 
meg maguknak, igyekeztek legalább a látszatot 
megó'rlZní- Itt a látszatot ís felrúgják. Jobb is 
mz igy. Minek a komédia a politikában? Eleget 
komédiáznak máshol. * Remélem, hogy a szegedi 
választópolgárság és munkásság tisztában van 
azzal, hogy melyik pártra bizhatja érdekeinek 
védelmét. 

— Sajnos, Magyarország gazdasáp helyzete sok-
kal súlyosabb, mint sokan gondolják. Ma már 
as országnak külföldi kölcsönt kell felvenni, hogy. 
« külföldnek fizetendő kamatszolgáltatási köte-
lezettségeinek eleget tudjon tenni- Hova fog ez 
vezetni? Nincsen egy egységesen átgondolt gaz-
dasápi terv, amely Magyarország megcsonkított 
területén a gazdasági életet fellendíthetné. 

- — A költségvetésből nem öt százalékot keli meg-
takarítani, hanem, amint ezt a költségvetés largya-
Ifeinát ls megmondtam, száz milliót. Nem apró 
toldozó munkára van itt szükség, hanem rendszer-
változásra, amire a mai kormány nem alkalmas és 

• 
amit csak egy olyan korminytöl várha-
tunk, amely az általános, egyenlő és lilkos 
választójog alapján az ország egész lakos-

ságát maga mögc tudja állítani, 

. — A szomorú viszonyok kőzött 

Sreged város helyzete ls fel tébb sulyos. 

Nem lehet minden évben közpénzekből fogadalmi 
templomot épiteni- Bár sokat lehetne arról is 
beszélői, hogy a hasonló befektetések között ez 
volt-e a legsürgősebb és nem-e lehetett volna az 
ilyen módon beépített tőkét más, a gazdasági 
életet, föle? Szeged érdekeit jobban előmozdító 
célokra felhasználni. 

— Vagyon megdöbbentő kép az, amit az ember 
Szegeden lát. 

Az egyik oldalon a fényes építkezés, a 
' " lehető legnagyobb pompa, amit esak gaz. 

daC országok népei engedhetnek meg ma-
guknafc, a másik oldalon, közvstlen ezek-
nek az épületeknek a tőszomszédságában, 
aDró, omladozó vjskók, am?Iyek még az 

árvíz Idejéből maradtak itten. 

Én sokkal szivesebben látnék egy olyan politikát, 
amely nem egyeseknek teremt kiváltságokat, ha-
nem a város jólétét igyekszik emelni. 

— Ahol demokrácia van, ott figyelemmel keli 
tenni a lakosság kívánságaira. Ahol nincsen de-
mokrácia, ott a legkevesebbet számit a lakosság 
véleménye, mert hiszen a választásokat megfelelő 
hatásági és egyéb támogatással a szégyenletes nyílt 
választói jog mellett ngy hajtják végre, hogy min-
dig többséget hoz a kormánynak. 

— A demokrácia nem polgári követelés, hanem 
ma sokkal fontosatib, mert egész gazdasági életünk 
ettől függ. Amig nyilt választói jog lesz, addig 
az állami bevételek 55 százalékát fogják az állami 
tisztviselők fizetésére fordítani. Amig kinn az .em-
berek látástól-vakülásig dolgoznak, hogy el ne 
merüljenek a nincstelenségben, addig az állami 
hivatalokban kilenctől kettőig dolgoznak, mintha 
ebben az országban minden rendben volna. 

— Efen a választáson afelett kell dönteui, akar-e 
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(A Déímagyarország munkatársától.') A va-

sárnapi rendőri krónika három öngyilkossá-

got jegyez fel, de munká t adtak' a rendőrség-

nek verekedések és zsebtolvajlások is. 

Halasi Jú l ia 19 éves cselédleány Pusztamér-

gesen szolgált Szüts István gazdálkodónál. A 

fiatal leány napok óta búskomor volt, vasár-

nap reggel annyira elkeseredett, hogy ön-

gyilkossági szándékból félliter ólomvizet ivott. 

Az ólomviz nem érte el a kívánt hatást, a ki-

érkezett mentők gyomormosása után Halasi 

Jú l ia azonnal jobban lett. A kórházban ápol-

ják. A rendőrség kihallgatta Halasi Júl iát, 

aki elmondotta, hogy szerelmi bánatában akart 

megválni az élettől. Kijelentette a rendőrtiszt-

viselőnek, hogy ha elbocsájtják a kórházból, 

ismét öngyilkosságot kísérel meg. 

v 

Gálcsik István budapesti tisztviselő, aki Ke-

lenföldön lakik' és vasárnap a délutáni passió-

előadáson vett részt, az előadás közben meg-

döbbenve vette észre, hogy valaki kilopta a 

zsebéből értékes aranyóráját és aranyláncát. . 

Azonnal a rendőrségre sietett és megtette a 

feljelentést ismeretlen tettes ellett. Még javá-

ban jegyzőkönyvezték' a meglopott tisztviselő 

panaszát, amikor u jabb feljelentés futott be 

a rendőrségre a Templom téren elkövetett má-

sik zsebtolvajlásról. Korál Antal Teréz-ueca, « 

20. szám alatt lakó magántisztviselőnek' az 

előadás közben szintén kilopták a zsebéből 

aranyóráját és aranyláncát. 

A rendőrségről nyomban detektívek siettek 

ki a Templom térre, több gyanuS embert iga-

zoltattak, de a zsebtolvajokat nem sikerült 

elfogni. A rendőrség véleménye szerint aligha 

szegediek lehetnek' a tettesek, idegen zsebmet-

szőkre gyanakodnak, akik' a nagy "forgalom-

ban próbáltak szerencsét. A nyomozás folyik' 
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Pécsi János domaszéki gazdalegény szom-

baton este a kocsmában miilatozott. Amikor 

hazafelé indult, több ismeretlen ember tá-

madt rá, akik" közül az egyik karóval ugy 

fejbevágta, hogy eszméletlenül esett össze. 

Vérbefagyva találtak rá a járókelők, akik 

azután behozták a közkórházba. Állapota su-

lyos. A rendőrség megindította a nyomozást 

Pécsi támadóinak kézrekeritésére. 

• . _ 
'Hamzek Anna 2(1 éves - Francia-ucca 20. 

szám alatt lakó leány nagymennyiségű só-

savval megmérgezte magát. Sulyos és esz-

méletlen állapotban szállították a kórházba, 

ahol hétfőn sem tért magához. Kihallgatni 

még nem lehetett. • 

* „ . . . . 

Az Országos Gyermekvédő Liga Ipárosta-

nuló Otthonának Dugonics-ucca S-l. szám 

alaüi épületében megrendítő öngyilkosság tör-

tént. Az intézet egyik növendéke, egy 14 éves 

kis diák elkeseredésében vasárnap felakasz-

totta magát. Mire tettét észrevették, halott 

voll. A kis diák nemrégiben sulyos betegsé- , 

és nagyon jól tudják, hogy a nyilt válaszlasi Jog 
egyedül alkalmas eszköz arra, hogy pozíciójukat 
megtarthassák. Jellemző a békéscsabai állapo-
tokra, hogy én még idáig nem jutottam szóhoz, 
ellenben ha ott tartózkodom, állandó rendőri fel-
ügyelet alatt állok. Legutóbb a választási bélye-
gek miatt harminchét helyen tartott házkutatást 
a rendőrség. Egy rendőrfelügyelőt fel kellett je-
lentenem plakáttépés miatt. Olyan izzó a hangulat, 
hogy félő, ha igy folynak tovább ezek az erő-
szakoskodások és meg akarják ismételni az 192(>os 
választásokat, nagyon sulyos és nagyon veszedel-
mes következményekkel járhat. Talán Békéscsabán 
jut leginkább kifejezésre a nyilt választói jog 
ériéke, amely semmi egyéb, mint a diktatórikus 
törekvések fügefalevelei. 

A hallgatóság lelkesen ünnepelte a szónokokat. 

Peyer Károly, Szeder Ferenc és Kéthly Anna 
szerdán Szegeden mondják el programbeszédrikct. 

gen esett keresztül és ettől az időtől kezdve 

a búskomorság jelei mutatkoztak rajta, ajaihez 

hozzájárult az is, hogy hosszú betegsége ta-

nulmányaiban is visszavetette. Vasárnap dél-

ben, amikor a közös ebédlőben ebédeltek, hir-

telen felugrott az asztaltól, felszaladt az eme. 

leten levő lakásába, ahol spárgával felakasz-

totta magát az ablakra. Holttestét a törvény-

széki Orvostani intézetbe szállították". 

Szerdáit kivégzés 
Szolnokon 

Budapest, junius 15. Néhány héttel ezelőtt a 
Kuria jogerőre emelte Szabó Lászlóné és Csordás 
Pálné arzénnal gyilkoló asszonyok ellen hozott 
halálos Ítéleteket A legfelsőbb hely a kegyelmi 
kérvény elutasításával most szabad folyást en-
gedett az itélet végrehajtásának Az állami Ítélet-
végrehajtó kedden Szolnokra utazik, hogy meg-
tegye az ítéletek végrehajtására a szükséges elő-
készületeket A két gyilkos asszonyon a "halálos 
Ítéletet szerdán reggel hajtják végre Szolnokon. 

Arcképes5igazolvány ffi. 
lapokat, csoport és családi képeket legolcsóbban SIMQHYI 
fényképésznél, Széchenyi tér 8, Korzó Mozival szemben. 
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N y á r o n 
a, világ közvéleménye szerint Budapest 
a legszebb város. Az itt lévő 

BBISTOL-SZALLQDA 
uj rendszere a közön-
ség tetszését megnyerte. 
i Napi 12 pengőéri kaphat 

— a szoba fekvésétől ftiggőleg — 

lakás! és elsőrendű íel~ 
jes ellátási. 

Jöffön, próbálta meg és mindig 
csak fioxzánk fog szállni. 

BRISTOL-SZÁLLODA 
B u d a p e s t — D u n a k o r z ó . 
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