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Szentes 
Nem fogjuk megbántani Szentest VL átkozni 

se fognnk vek. Szentesnek Igaza Tan. Olyan 
intézménye, mini amilyen a megyeszékhely, 
nincs még egy. Védi tehát körömszakadtáig. 
Elvakultan. Elfogultan. VaduL Nekikeseredve. 
Szenvedéllyel. 

Nekünk megint szegediek ellen Tan kifogá-
s u k . Szegediek elkn, akik sok j é ssáadék 
mellett ls tömérdeket ártottak ennek a váróé-
nak. Szegediek ellen, akik — mert a saját 
koncepciótlanságuk nem nö tol rajta — szaka-
datlanul hirdették éa hirdetik rég elmúlt gaz-
dasági és kulturális kiskorúságunk as emberi 
bor legvégső határáig való meghosszabbításá-
nak tanát Szegediek ellen, akik ma sincse-
nek tisztában a minél intenzivebb idegenfor-
galom megteremtésének végtelenül nagy Jelen-
tőségével Szegediek ellen, akiknek hiába hir-
detjük sok-sok esztendeje, hogy rég kinőtt 
as a város a gyerekcipőből, hagyják erősödni, 
izmosodni Hiszen a sajtén kivül senklsem tö-
rődött azzal, hogy fejleszteni kellene a mo ihle-
tet, ha a mozltnl ajdonof.ok nem fejlesztik, hi-
vatalos tényező észre nem vette, ha észre 
vette, nem vonta le annak a következményeit, 
hogy egy szezon tiz-tizenkét hangversenye kö-
zül három-négy. nagyobbra mindig jöttek be 
a környékről ia, hogy magasan fejlett szia-
háxHrulturában vezetnie kellene Szegednek 
és hogy vezethetne is, hogy nem lett volná 
szabad engedni odáig elfajulni a dolgokat 
hogy a szegedi futballcsapat a második profi-
ligában szerepeljen. 

A tőkés termelési rend egyik legnagyobb 
válságát éljük át. A munkanélküliség frontja 
a legrégibb Ideje szenvedő fizikai munkások-
ról kiszélesedett minden foglalkozási ágra. 
A tél nagyobbik felén ugyan már tul vagyunk, 
de még mindig aggaszt a fűtetlen szobák 
rettenetes réme, február fenyegető fagya, a 
népkonyhai forgalom nagy növekedése As 
emberiség és a magunk kis portájának erernvl 
gondja tölt el aggodalommal. Ma mégis kul-
turális kérdések felé kell terelni a figyelmet 
Országos érdek miatt is. Várost érdek rr.iatt 
ls. Meg azért is. mert a kulturális életnek 
az a klterebélyesltése és elmélyítése, amelyírt 
harcolunk, amelyet sürgetünk! sok embernek 
uj kenyeret sok embernek több kenyeret 
Jelent. 

A háború előiátékától Is messze voltunk 
még akkor. A hivatalos kulturnolltika majd 
hogy állandó mozit se cngedélvrzetf. Arról 
beszélni se lehetett, hogy a szlnlévad alatt 
bármiféle más szórakozási alkalmatosságot be-
engedjenek a városba. Azzil. amit a színigaz-
gatók produkáltak, a hivatalos kulturpoll'Ika 
meg volt elégedve. A közönség nem. A sajtó 
sem. Operát akartak. A szegedi kultúrtörté-
netnek kórülbelill azok az évri voltak, amikor 
megkezdődött a zenei élet fftlvlrágozlatása. Az 
akkori sziii-jazgntónak mégis az volt a véle-
ménye, hogy a szegedi közönségnek nem kell 
se opera, se semmiféle más komoly zene s 
ennek a véleményének a kultufizininlsz'.erhez 
Intézőit felterjeiz"ésében is kifejezést adott 
Az operaelőadások százai bhonyito'ták azóta 
ennek az ellenkezőjét. A filharmónikus zene-
kar sem a közönség hibájából kénytelen szüne-
telni. Szegeden közszükséglct a filharmónikus 
rene is. Jó vezetők mellett olyan filharmóni-
kus zenekar tudna megélni, amely országos 
viszonylatban is számotlevő lenne. Az opera-
ku 'tn*z! r^Hia ml sem iellenizi jobban, mint 

as, hagy most, ennek S véaaos gazdasági vál-
ságnak legsúlyosabb korszakában, Idejön a 
budapesti Operaház két mpra, rendes aa alatt 
• két nap alatt három előadást, a helyérak 
világvárosiak ée két te* ház már is bistoaitva 
van. 

EmlOssünk Szentesre Alacsony házai ssé-
tea uccákat képesnek kL Vendégfogadőjának 
szobáiban patriarchális magyar levegő. Ott 
lehet emd a legolcsóbb rántott csirkét A 
majdnem erődítmény saer & vármegyeházán 
közvetlen közelünkben éreztük a régi Jó tábla-
bírák teljesen tettet viasza soha nem térd 
korit A por elképzelhetetlen arányai maüett 
idüikus hangulatok ki adódtak. Mar 

ilyen megyei városokban történni szokott 
ő s e g e d n e k sok mulasztáet hsQ pótolnia, k 
legelsők egyike legyen, hogy megvalósítsa, 
amit Klebelsberg meg akart csinálni a kultuas-
miniszteri székből, legyen ennek a déli ország-
résznek kulturoontruma. Szegedi tarhonya, 
szegedi paprika, szegedi bicska, azMedi pa-
pucs és sségedi tgyitem, ssegedi körház, sze-
gedi szinház, szegedi hangversenyterem, sze-
gedi rádióleadó, szegedi futballcsapat. 

Ssegeddel erőteljes knlturforráaal miatt aa 
renitonshsdbesszn Szentes. Msrt esek a kul-
turforrások a megye után úgyis ide vonzanák 
l megyeszékhelytA megye kívánságára és 

Nagyjelentőségű ellenzéki mssnzlnlás 

(Badapeeti tudóttónk telefúnjelentMe,) 
Hosszú Idő után kedden először 01 össza a 
képviselőház ngy, hogy ast n s a a kormány 
kezdeményezésén, hasasa az tűimét kéré-
sén hívták egybe. Az ülés igen 
ígérkezik és az elő»tek»fl M 
dulőpontot " ' 
ben. A 
• s t o ' t : . 

Hét esztendő óta ezúttal először vett részt 
egy ilyen közös értekezleten mtidm baloldalt 
képviselB. Az ülés lefolyásából joggal lehet 
következtetni arra, hogy a baloldali képviselők 
összefogása nemcsak a keddi ülésre fog vonat-
kozni, hanem 

kitnduló pont fa lesz a kézét ellenzéki 
front meetalakulásdra irányuló aktiór 

nak. 
Az értekezleten a képviselők felkérésére őr-

gróf Pallavtcini György elnökölt és bejelen-
tette, hogy a független kisgazdapárt, amely 
a Házat összehívó akciót kezdeményezte, hoz-
zájárult ahoz. bogy nem a párt egyik tagja, 
hanem Frledrfrh István indokolja meg a Ház-
ban az ellenzék összehívó indítványát De 
nemcsak ebben a kérdésben volt egyöntetű az 
ellenzékiek állásfoglalása, hanem abban ls, 
hogy - . -

va'amennyi felszólaló a ti kos választó-
fog követelést mellett a népfóléti mi-
nisztérium üqyrivel kapcsolatot vizs-
gálat megindi'ásdt és állandó napi-
renden való tartását fogja követelni. 

Friedrich Istvánnak a házszabályok értelmé-
ben egyórás beszédideje van az ellenzéki In-

dttvány msgokolására és est ofjmsx agy órft< 
vsZ meg tehet hosszabbítani. Friedrich e * a 

W £ a m t*foybe fogja 

ílysetével fogja indok ország helyzetével 

és bo* 
okokkal és SS 

Indokolni, hogy, 

nek napirendjére Raseay Károlynak és s szc 
cláldemokiata pártnak as ni választójogi Mte-
vény megalkotására és Fábián Bélának a tép-! 
jóléti ügyének parlamenti vizsgáló bizottság 
által történd kivizsgáláséra Irányuló javaslatát 
tárgyalják le. 

A házszabályok érteimébena javaslat mellett 
ée ellen két-két képviseld szólalhat fel. Aa 
ellenzék részéről Peyer Károly és Eckkardt 
Tibor támogatja a Javaslatot Az egységes 
párt még nem döntött a szónokok felől, dg, 
valószínű, bogy olyan elleninditvány fog el-
hangzani, hogy február 4-én tartson a Hág 
legközelebb ülfct Előreláthatólag as egységes-
párti Javaslat többséget kap, es esetben az 
ellenzék tanácskozni fog arról, hogv megvár-
ja-e a terminust, vagy pedig 

újra szorgalmazza a ifát összehívását, 

A keddi ülésre Kun Béla ée Paihvirtnl 
György sürgős interpellációt jelentett be. A* 
másy elnök a maga hatáskörében nem adott 
engedélyt as interpellációk elmondására, az 
ügyét a Ház elé terjeszti. 

tatsapQnapj? Xísn uaq^gjg^ P»TTlTT0d 
Ják a keddi napot Ellenzéki körökben az 
a vélemény, hogy ez az ülés uiabb politikai 
kampány kiindulópontja tesz 

Pesszimista hangulatban kezdődött meg 
a népszövetségi tanács ülése 

(Budapesti tudóslönk telefonjelenlése.) 
Genfből Jelentik: A népszövetségi tanács 66. 
ülé j.zaka pesszimista hangulatban kezdődött 
meg, lehangol61ag hatott Sir Drummond fér 
titkár lemondása, sokan ebben a tényben a 
sülyedB hajóról való menekülést látják. Hozzá-
járult a rossz hangulathoz az is, hogy a nép-
szövetségi tanács pénzügyi bizottsága beje-

lentette, hogy a népszövetségi palota építését 
abba kellett hagyni, mert eddig 5.3 mOVó 
aranyfrankkal haladták tul a tervezett ki-
adásokat és ezekre az összegekre fedezet ntncs4 
ValószinA, hogy a palotát fel tem építik* 
A tanács a délután folyamán a mandzsúriai 
konfliktust tárgyalta. 


