Bezdán József a ravatalon
(A D é l m a g y a r o r a z á g m u n k a t á r s á t ó l )
Nemcsak Szegeden és Makón, hanem n i egész
országbrn általános, mély r& zv-étet kellett B»;dán
József püspöki helynMc, szeged-belvárosi plébános
váratlan halálának a hire. A város hatóságát ás
a belvárosi plébániát valósággal elárasztják a s
ország minden részéből érkező részvéttáviratokkal. AUanióan hatalmas tömegek zarándokolnak
a) Bezdt'n József ravatalából.
Holttestét kedden este diófaboporsóba tették és
átszállították a fogadalmi templomba, amel; n?k
baloldali kápolnájában állították föl a-ravatalt,
ugyanazon a helyén, ahol hét hónappal ezelőtt az
elhunyt elődjének, Várhelyi József prelátusnak a
ravatala állott.
Komor gyertyák között, dermesztő bidegb:n
fekszik a magas ravatalon Bezdáu József, a fogadalmi templom második plébfnosa és második
halottja, teljes főpapi diszbm, püspöksüveggel a
fején Arcán a váratlan halál nem hagyott nyomot. Valami átszellemült, fenséges béke uralkodik
a mozdulatlan arcon.
A koporsó előtt, az ipazsámolyok körül térdelő
apácák imádkoznak és a város lakossága megille-

tődve, sürO rajokban Járni a halott főpap alá.
Könnyező asszonyok, komorareu férfiak adják agy.
má nak a szenteltvizszórót, gyakran felcsuklik a
halk zokogás a koporsó előtt igen sokan Jöttek á t
Makóról is, bogy elbúcsúzzanak régi lelkipásztoruktól, akit alig bárom hónappal vesztettek el
először, amikor Szeged nyerte vissza benne elszakadt fiát, most pedig Szegeddel együtt Mikó i s
végérvényesen elveszítette.
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Bezdán József temetése impozáns főpaptemetés
lesz. Délelőtt Us órakor kezdődik a
amalycn résztvesz úgyszólván a eaanádi egyházmegye
egész papsága. A szertartás alatt a templom kupolája alatt helyezik el a katafalkot. A csertartás után
kiviszik a koporsót a templom oszlopcsarnokába,
itt búcsúzik el tőle a kegyúr város kős'mége é s
hatósága nevében dr. P « i y József polgármesterhelyettes, a belvárost katolikus egyházközség é s
a Katolikus Kör nevében pedig át. Becsei János
egyetemi tanár.
A koporsót azután levi<zik a fogadalmi templom
kriptájába és Bezdán Józsefet régi k á p I á n U m ,
Várhelyi József koporsója mellett helyesik al. .
•.
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Szeged küldöttségileg tiltakozik
a kormánynál

•x állami Intéiményck tervsztrO ItépMési «ll«n
(A Délmagyarország munkatársától.) Az államépitészeti hivatal megszüntetésének hire,
amelyet a keddi minisztertanács határozata
most már hivatalosan is megerősített kinos
feltűnést keltett Szeged egész társadalmában.
A yíros közönsége a minisz'ertanács határozatából azt látja, hogy most már bekövetkezik
a többi szállingózó hir ilvenértelmü megerőnitéee i s .

Kérdést intéztünk az ügyben dr. Somogyi
Szilveszter polgármesterhez,- aki kijelentette,
bogy a hirt megütközéssel vette tudomásul,

nem számított ugyanis arra, hogy a kormány
ezt az intézkedést ilyen gyorsan meghozza.
— Mindent elkövetünk — mondotta a polgármester —, hogy megmentsük intézményeinket A tiltakozó küldöttség valószínűleg a Jövő
héten utazik Budapestre és a város tiltakozó:
sát a kormány minden illetékes tagja elÖtt
bejelenti Lehetetlennek tartom, hogy Szege"
det az Itteni állami intézmihyek
tervszerű
leépítésével valósággal elsorvassza at állam'
hatalom,
•.
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Az ipartestület liHakozásd
a szegedi közintézmények leépítése ellen
»A kormány Intézkedéseiben bizonyos lendenclo tapasztalható Szeged dton*

Az előijárósági ülés ugy határozott, hogy eeü(A Délmagyarország munkatársától.) A szegcdi
a
fii*ipartestület elöljárósága szerdán délután
Kőt*, törtökön délben küldöttségüeg keresi fel
mendy Mátyás elnökletével elöljáróság! ülést tar- I pánt, a polgármestert. A polgármestert arra fogják
tott. Az ülés előtt 45 felszabadult tanoncnak osz- kérni, hogy az ügyben sürgősen rendkívüli köt.
gyűlést hivfon össze.
tották ki a segédlevelet
Kőrmenig Mátyás napirend előtt Bezdán József
Az ipartestületi székházkólesónök konvertálásápápai prelátus haláláról emlékezett mag, majd az nak ügyében Kőrmendg elnök előadta, hogy a
elnöki előterjesztések során előadta, hogy
konvertálás ügye befejeződött A testület 170 eser
pengőt vett fet. ebből kifizette a 150 ezer pena kormány napról-napra ujabb meglepegős kölcsönt, vatamjnt a többi terheket Az addigi
téseket okoz Szegednek az egyes hivatalok,
18 ezer pengős kamat helyett 12 ezer pengőt
intézmények leépítésével,
megszüntetésével.
fizet évente, abba már benne van a tőketörlesztés
Ez a körülmény az Iparosságot is érdekli, mert is. A kereskedelmi miniszter évi 2 százalékkal
a kormány intézkedései a fogyasztóközönséget csök- járul hozzá a törlesztéshez. Mozgalom Indult meg
kenhk. Az Ipartestület ebben az ügyben felter- abban az irányban, bogy a miniszter a hozzájájesztést intéz a kormányhoz, a főispánhoz, a rulást évi 5 százatikra emelje f a l
város képviselőihez és a város polgármesteréhez.
Ezután ismertették, hogy a február 14-én, haA polgármestert kérni fogják, hogy az ügyben tározatképtelenség esetén 21-én magtartandó
s&rgős közgyűlést hívjon össze. A felterjesztésben
közgyűlésen egy alelnököt és két etőlfdró.
as iparosság .negdöbbenéssel
konstatálja
sági tagot keli választani.
az eddigi leépítéseket
Ugyancsak választás alá esik a t ügyészi állás is,
és jöteg a legutolsó sérelmet, amely az álianv- mert az eddigi ügyész lemondott. A szűkebb elépítészeti hivatal áthelyezésével éri a várost. Nem nökségnek az volt a véleménye, hogy az alelnöki
lehet belenyugodni abba, hogy az ország második és az előijárósági tagságok betöltésére azokat javárosának szerzett jogait ilyen módon megnyir- vasolják, akik % mult közgyűlésen a legtöbb szavazatot kapták, / . t alelnökségre ezért Balogh Pétert,
bálják. Az iparosság jól tudja, hogy az államnak
takarékoskodnia kell, azonban ugy gondolja, hogy a két tagsági helyre Schódli Gyulát és Deutsch
a takarékoskodást nem itt kell elkezdeni A .kor- Imrét javasolják. A teljes elnökség javaslata azonalakult
mány szinte szándékosan dolgozik Szeged ellen ban az, hogy az elöljáróság tagjaiból
— mondja a felterjesztés —, az intézkedések ke- jelölőbizottság döntsön. A i elöljáróság a javaaresztülvitelében bizonyos tendencia
tapasztalható. latot elfogadta és Jibrahám Ferenc elnöksége alatt
kiküldölték a jelölőbizottságot
Ezek az intézkedések alkalmasak arra, hogy
Az ülés ezután elhatározta, hogy a közgyűlés
a város életét teljgsen
megbénítsák.
elé viszik az elnökségnek azt a javaslatát hogy
Szeged már eddig is sokat veszteit Trianon kö- jóléti bizottságot alakítsanak, amely az elszegényevetkeztében azáltal, hogy elvették fogyasztó terüle- dett iparosságról gondoskodna. A költségeket ugy
tét. A leépítések a ü fogják előidézni, hogy a város teremtenék e'ő, hogy
téliesen lezüllik, az élet megáll benne és minden
a tagdijak tíz százalékát fizetnék az iparosrabaa pályán lévő ember sietve fog menekülni
sok a szegények megsegítéséreinnen.
Cserép Sándor azt indítványozta, hogy mivel
Az előterjesztésben arra kéri az iparosság a főa szegényügy rürgős rendezést kíván, a költség•
ispánt, hogy tegyen lépéseket a kormánynál abban
vetés keretén brJül már most találjanak fedezetet.
sz irányban, hagy
Kertész József és Révai Károly hozzászólása után
az intézkedéseket revideálják és a további
az elöljáróság elfogadta az elnökség javaslatát.
leépítéseket szQnte*sék be.
I A de' eceni ipartestfi V arra kérte a szejjedi ipar-

testületet, hogy járuljon hozzá a h m a kérésébe*
hogy a házadómentességet emeljék fel 15 évről
80 évre. As elöljáróság magáévá tette a debreceniek kérelmét Tárgyalta még az elöljáróság a
lakatosmestereknek
ónálló
szakosztály-alapítása
iránti beadványát Az elöljáróság egvelőre elutasítja a kérelmet
Csüngi János az indítványok során előadta, hogy
us eggelem
professzorai
nem veszik igénybe a szegedi Iparosok
munkáját
és h a valamire szükségük van, akkor azt Budapesten rendelik meg, vagy onnan hoznak le iparost Azt Indítványozta, hogy a i ipartestület írjon
át u egyetem rektorából és kérje arra. hogy az
egyetem tanárainál és föUszWselőinél tegye szóvá
a dolgot
Wtrlh István a z t Javasolta, hogy a kereskedelmi és iparkamarán keresztül csináljanak propagandát a szegedi iparnak és kereskedelemnek.
Az étnök hozzászólása után Csánvt János elállott
a? indítványától,
Wtrlh István indítványozta, hogy a gázgyári tárgyalásokkal kapcsolatban már most tUtahozzék
a s Iparosság az ellen, hogy
a bolti is müheigvUdgitásí
egységárakat
aSetfeg magasabban állapítsák meg. mint a lakások világításának egységárait Kőrmendg Mátyás
kijelentette, hogy a bizottság kereskedő- és iparostagjai ezeknek az aggodalmaknak kifejezést fognak a d n i a tárgyalások során. KWn Ottó arra
hívta fel a figyelmet, hogy u ipari motoráram
dijának megállapításánál legyenek résen a bizottság tagjai
Karácsonyt Sándor a s lparostanondskola ügyében Interpellált Klein Ottó végül arról baszéU,
hogy a tanonciskola ügyrendében változásokat kell
keresztülvinni, mert a tanoncok Agyaiért nyakrafőre büntetik a gazdákat

I tábla Is Máira Hálta
ai arzénos Takács Lalasiát

Budapest, február 10. A tábla Káüaytanácsa
szerdán hirdette kl Ítéletét a nagyrét* arzénos
asszonyok gyilkossági bünperében. A szolnoki törik annakidején özvegy Takács Lajosnét Ölbeli gyilkosságért kötilálMt
halálra, BefceM}életfogytiglani, Pápai Ferenciét 15 évi,
Fazekas Máriát 10 évi, Cser Lajosnét 8 évi fegyházra Ítélte és ezenkívül elitéi te gyilkosság kísér*
letépek bűntettéért Nagy Károlynét ötévi fegyházra,
Qodnár-Takács Lajosnét pedig felmentette.
A tábla a s elmúlt év áprilisában az elsőfokú
Ítéletet elküldőtte az igazságügyi orvod tanácsnak
és véleményt kért Ezenfelül a tízévi fegyházra
ítélt Fazekas Márta ügyében ujabb tanúkihallgatásokat rendelt el. A tárgyaláson a kőzvád képviselője Fazekas Mária és Nagy Károlvné vádlottak
felmentését kérte, mert nem lét elég bizonyítékot
bűnösségük
mellett.
A tábla özvegy Takács Lafosni halálos ttéletét
helybenhagytat ugyancsak helybenhagyta Beke Mlháíyné és Pápai Ferencné büntetését mig Cser,
La/osné nyolcévi fegyházbüntetését
15 évre emelte
fel: Fazekas Máriát és Nagy Károlynét
felmen.
tette.

Váres BsszetUzés Bukarestben
munkások
ás a re^dfirség között
Bukarest, február 10. A vasúti munkások tegnap este gyűlést hivtak egybe, amelyen a műhelymunkások megszervezését akarták tárgyalni. A
rendőrség tiltakozott a gyűlés megtartása ellen,
mire a rendőrség és a munkások vezetői kőzött
összetűzésre került a tor. Több tüntető és rendőr
könnyebben megsebesült A rendőrség később revolversortűzet adott a tüntetőkre. A vezetőket a
rendőrség őrizetbe vette.
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