
parlament képes a válság speciális magyar 
okait megszüntetni. Mindaddig, mig általános 
iltl-os választójog és ttszta választás nincs, 

gazdasági orvosszerekkel jönni csak kuruzs-
lás, mert a gyógyítás hajótörést szenved a 
hatalom jelenlegi élvezőinek makacs ellen-
állásán. 

— Az uj esztendő tehát csak akkor hoz 
enyhülést a szörnyű válságban — fejezte be 
szavait Kéthly Anna —, ha a nagy Főkhöz [ 
méltó felkészü'éssel fogunk munkához Sok-
kal nagyobb létről van szó. mint ezt a poli-
tllcai közömbösségbe kergeteltek képzelnék. 
Az egyik oldalon a nyugodt fejlődés, a krizis 

terheinek Igazságos megosztasa, a má..ik olda-
lon az összeomlás: ezek között kell válasz-
tanunk. A mai kormányzat utja egyenes vonal 
a második lehetőség felé. De nemcsak ő maga 
épiti ezt az utat, de ténykedéseivel erre az 
útra szorítja azokat, akiket megfoszt a nyugodt 
fejlődésbe vetett hit ellenálló erejétől. Mi jöhet 
az ilyen rendszer nyomában? nBellom onv 
nium contra omnestt — Ez az igazi »ugrás 

a sötétbe*, nem pedig a jogkllerjeszlés, a 
felelősség megosztása, amit az anachronisz-
tikus előjogokhoz konokul ragaszkodó hatalmi 
gőg és haszonélvezés nem enged megvaló-
sulni 

Rassay: 
^Álláspontom igazolását látom a bekövetkezett 

eseményekben" 
A képviselőház karácsonyi szünete előtti 

utolsó ülésen izgalmas élet hullámzik a fo-
lyosókon. Bent a teremben is olykor fellán-
golnak a búcsúzás izgalmai: — egy kormány-
párti képviselő ellenzéki beszédet mond és 
az ellenzék tapsai kőzött vonul ki legyő-ötten 
a teremből. A kormánypárt két szavazattal 
többséget kapott... Még a sürgős interpellá-
ciók következnek, de a folyosón most nagyobb 
és élénkebb az élet. Sarkok, gruppok, cso-
portok alakulnak, egy-egy miniszter is megje-
lenik a baloldali szőnyegeken és Rassny Ká-
rolyt élénk gvúrü veszi körül. 

Most mondják el azt, amit a teremben 
nem lehetett. Forrnak a szenvedélyek, röp-
ködnek a heves gondolatok. Rassay most 
szangvinikus és nagy dinamikai erővel tartja 
szóval az egyre növekvő csoportot. Aztán las-
san lecsöndesednek a kedélyek, elkőszönget-
nek a képviselők és a bfiffé-párt bevonul a 
teritett asztalokhoz. És Rassay most Igy be-
szél Szeged számára: 

— Karácsonyi üzenetemül mindössze a kö-
vetkezőkben foglalhatom össze mondanivaló-
mat Szeged nyilvánossága részire: 

— Tizéves politikai állásfoglalásom és cél-

kitűzéseim teljes igazóltságál látom a bekövet-

kezett eseményekben. Az ebből eredő konzek-
venciák levonása most már nem az én, hanem 
a remélhetőleg ma már tisztán látó szegedi 

polgárság feladata. 

Már be is fejezné nyilatkozatát, mégis ujabb 
kérdésekre még ezeket mondja: 

— A 33-as bizottságból történt kivonulá-
sunkat minden szónoklatnál jobban illuszt-
rálják és igazolják a mai, a karácsonyi szünet 
előtti utolsó ülés eseményei és a napirendi sza-
vazás, amelyek nyilvánvalóvá tették és min-
denkiben megingathatták a hitet, hogy a mai 
kormányzattól nem várhatók energikus és ha-

tásos intézkedések a sokat hangoztatott köz-
életi tisztaság és puritanizmus biztosítása irá-
nyában. Éppen a mai ülésen történt, hogy 
mindenki érezte Hegedűs Kálmán napirendi 
javaslatának igazságát, meg is tapsolták, — de 
amikor szavazásra került a sor, leszavazták... 
Ki kellett vonulni a 33-as bizottságból, hi-
szen a mai példa is igazolta, hogy egyetlen 
egészséges ellenzíki szellemű indítvánnyal sem 
lehet eredményt elérni Álláspontom teljesen 
igazolva van: a mii kormányzattól nem vár-
hatók hatásos intézkedések. 

A tarifaleszállüás óta 
42 százalékkal emelkedett az autóbuszüzem 

forgalma 
(A Délmagyarország munkatársától.) Megirta a 

Délmagyarország, hogy a városi üzemek központi 

igazgatósága leszállította a városi gőzfürdő tari-

fáját és az uj tarifa január elsején tép életbe. 

Az autóbuszüzem forgalmi adatai teljes mértékben 

igazolják a tarifacsökkentéshez /űzött várakozáso-

kat Az üzemigazgatóság az autóbuszok viteldiját 

szej-iemberben szállította le 30 százalékkal. Az 

összegyűjtött statisztikai adatok tanúsága szerint 

az u'acsonyabb dijak életbeléptetése óta az utas-

forgalom 43 Százalékkal emetkedcJ, tehát nem-

csak a dijleszállítás következtében előállott dif-

ferenciát hozta be, hanem tekintélyes jövedelem-

többlethez is juttatta az üzemet. Kétségtelen tehát, 

hogy a tarifamérséklés jó üzletnek bizonyult. Az 

autóbuszüzem kimutatása szerint a városi autó-

buszoknak havonta most 45.000 utasuk van. 9000-el 

több, mint a mult év novemberében volt, ami 

nagv eredményt jelent. 

A járatok közül a legforgalmasabb a küb k 

házai, a sándorfalvai és a dorozsmai járat, a 

legkisebb forgalmat a kiskunmajsai járatok bonyo-

lítják le. A majsai autóbuszokon alig egy-két em-

ber utazik, igy erre az üzem erősen ráfizet. Az 

üzemigazgatóság éppen ezért elhatározta, hogy ja-

nuár elsejétől kezdve a majsat járatokat szüne-

telteti. A szőregiek és a szőregi vonal mentén 

fekvő községek lakosságának kivánságlra a szeged 

—szőregi járatok számát január elsejétől kezdve 

felemelik. Egy pótjáratot illesztenek a délelőtti 

és egyet a délutáni menetrendbe. 

Sok • panasz az autóbuszok füteilensége miatt. 

Az üzemigazgatóság most kísérletezik ennek a ne-

héz problémának a megoldásával. A motor ki-

puffogó csökét próbálják felhasználni a kocsik 

belsejének fűtésére, de nem valószínű, hogy a 

kísérlet sikerrel jár, mert a motorok a nagyobb 

terhelést nem birják el. 

Begavárt Back Bernát 
* gyásza 

Unokafivére halálos aulókataszfrófa 
áldozata left 

(A Dél magyar ország munkatársától.) Bega-

vári Back Bernát felsőházi tagot és család-
ját karácsony ünnepére megrendítő gyász érte. 
Dr. Richards Gusztáv, aki Bécsben élt és a 
karácsonyi ünnepeket Szegeden akarta töl-
teni unokafivérénél, autókatasztrófa áldozata 
lett és csü'őr'ökön reggel meghalt. Dr. Richards 

Gusztáv szerdán indult el autón Szegedre, 
a gépkocsi azonban alig ért ki Wien területé-
ről, valószínűleg fékhiba következtében fel-
borult és a benneülOk a kocsiból kiestek. 

Dr. Richards Gusztáv koponyahpi törést 
szenvedett és bár nyomban ápolás alá vet-
ték, nem lehetett rajta segiteni, csütörtökön 
reggel meghalt. 

A tragikus véget ért dr. Richards Gusztáv 
évekkel ezelőtt a szegedi Back-malom szol-
gálatában állott, Szegeden igen sokan Ismer-
ték. A megrendítő tragédia miatt általános 
részvét nyilvánult meg; — a köz:!mul-ban 
a Back-család egy másik tagja is autóka-
tasztrófa áldozata lett. 

S Z É C H É N Y I 
M O Z I 

Péntek, december hó 25-én utoljára 

LEÁNYVÁSÁR 
főszereplő: Lupe Velez 

Villámlovas 
főszereplő: Hoot Gibson 
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Szombat, december hó 26-án 

Repríz! Uj példány! 

H A J N A L I 
. Ő R J Á R A T 

főszereplő: Richárd Barthelmess 

Vasárnaptól—szombatig, 
december 27-től január 2-ig 

A nagy filmeK Királyai 
"Ragyogó Keleti pompái 
Asc uf Hindu siremléK! 

B O R N E O I 
MAHARADSA 

| az évad legmonumentálisabb film-
eseménye 

Ezt megelőzi: 

Hallallan furcsaságok 
A szines fényképezés csodája 

Előadások: ünnepnap 3, 5, 7, 9-kor 
hétköznap 5, 7, 9-kor 


