
„A koimáiufrűJi nem szabadna 
ujabb trianoni Ints* kedésekkei súlyosbítani 

Szeged helyzetét" 
A polgArroesíej^les ellenzéki nyilatkozata as Ipartestület küldöttsége előtt 

Hálátlanságnok tekinti a szegedi Intézmények sorozatos megszüntetését 
a kárát. A trianoni béke Segédet halárvárossá 
tette és a város határa ma 20 kilométeres sza-
kaszon egybe esik az ország trianoni határával. 
Ennek a városnak éppen ezért fokozott támoga-
tásra lenne szüksége ét 

a kormánynak nem szabadna ufabb trianoni 
intézkedésekkel súlyosbítani Szeged hely. 

setét. 

Ezekből az intézkedésekből csak azt lehat meg-
állapítani. bogy ez a kormány abszolnte nem 
ismeri a szegedi viszonyokat, pedig ismernie kel-
lene, hiszen a kormányelnök Stégedről ment Bu-
dapestre. A polgári kormányzat Szegednek kö-
szönheti tulajdonképen létezését, igy a Károlyi-
kormány is, mert hiszen Szeged adta a 
hadsereget a felfordulás idején. 

Hátáltansdgvflk tekintem, hfl most e 
mány egymásután megfosztja Stégedet 

intézményeitől. 

(A Délmagtj<iro, s:ág munkatársától.) Az ipartes-
tület elöljárósága — mint jelentettük — szerdán 
délután tartott ülésén foglalkozott a minisztertanács 
legutóbbi határozatával, amely a szegedi állan*-
épitészeti hivatalt május elsejétől kezdődőleg meg-
szünteti, jtict- b<*>lvasztja a szentesi államépi-
tészeti kirendeltségbe. Az elöljáróság a legnagyobb 
felháborodással vette tudomásul ezt a kormány-
határozatot és miután még egyéb szegedi intéz-
mény megszüntetésiről is beszélnek, elhatározta, 
bogy 

Szagod elsorvasztása ellen a város egész 
kézmaipárossága nevében tiltakozásit je-

lenti be. 
Csütörtökön délelőtt az ipartestület elöljárósá-

gának 60 tagu küldöttségét vezette a városházára 
előbb dr. Aigner Károly főispán, majd dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester elé Körmendy Má-
tyás felsőházi tag, ipartestületi elnök. 

Dr. Aigner Károly főispán előtt Kőrmendg Má-
tyás részletesen ismertette az ipartestület elöl-
járóságának határozatát és átnyújtotta az ipar-
testüké tiltakozó folterjesztését azzal a kéréssel, 
bogy azt a főispán juttassa el a miniszterelnökhöz. 

A főispán a küldöttségnek adott válaszában ki-
jelentette, hogy örömmel értesül a szegedi ipa-
rosság megmozdulásáról és mindent el fog kö-
vetni a maga részéről is, hogy a kormány ugy az 
államépitészeti hivatalt, mint a többi intézményt 
— amelynek megszüntetéséről, illetve elhelyezéséről 
beszélnek — hagyja meg Szegeden. Bejelentette, 
hogy hétfőn, a közigazgatási bizottság ülésén it 
napirendre kerül a kérdés. A bizottság való-
színűleg szintén felir a kormányhoz és feliratában 
hangsúlyozni fogja, hogy 

a kormángt valószínűleg rosszindulatúan 
informálták. 

Az ipartestület küldöttsége ezután a polgármes-
tert kereste fel, aki előtt szintén Körmendy is-
mertette a testület előijárósági határozatát 

— Az ipartestület elöljárósága fájdalmas meg-
döbbenéssel vette tudomásul — mondotta Kör-
mendy —, hegy a város egyik régi közintézmé-
nyé t *z államépitészeti hivatalt megszünteti. Va-
lahányszor egyetemes és országos érdekekről volt 
szó, 

ennek a városnak a közönsége elment at 
áldozatkészség legtávolabbi határáig, de 
most, amikor már a nyolcadik intézmény-
ül fosztják meg Szegedet, a szegedi Ipa. 

rosság felemeli tiltakozó szavát. 

Meg van győződve arról, hogy a polgármester 
szivén vjselí városának a sorsát és a maga hatás-
körében is mjndent elkövet Szeged visszafejlesztésé-
nek megakadályozása érdekében, de meg vannak 
győződve arról is, hogy a polgármester fellépésé-
nek sokkal nagyobb a súlya, ha maga mögött 
érzi 3500 szegedj kisiparos támogatását. Arra kérik 
tehát a polgármestert hogy kérje a főispántól 

a törvényhatósági bizottság rendkívüli köt-
gyűlésének összehívását, 

mert abban kétségbevonhatatlan tendenciát lát a 
város egész polgársága, hogy a kormány Szeged-
ről fokozatosan elvisz minden közintézményt. 

A polgármester a küldöttségnek adott válaszá-
ban többek között ezeket mondotta: 

— fir is tapasztalom, hogy 
a ko: mány a takarékosság elvét mindig 

csak Szeged rovására akarja alkalmazni 
és a tskarékrs'iodnsnak min.M-; osa'í látja 

S z é c h e n y i Mozi 
Péntek, szombat 

Február hó 12. és 15-én 
Verebes Ernő és Szőke Szakáll 

BOLDOG 
EN3EREK 
<-rc!es, zenés operc le attrakció 

N6I par tnerok: Charioile Susa * Gretl Theimer 
E l O o d h t o k k e z d e t é i 7 é» 9 o r •> u o r . 

Más városok intézményeihez nem mar nyúlni *ankl-
sem, Debrecennek például nem kell foglalkoznia 
itven problémákkal. A jövő héten küldóttaégilef 
megvtVfc fel az illetékes miniszte-ekhes és fel-
világosijuk a kormány tagjait, hogj 

nemcsak Szegednek, hanem «z országnak Is 
érdeke fűződik Szeged fetlesztéséhes 

és a város elsorvasztása ktszámlthalstlanil sú-
lyos veszedelmet jelentene sz egész országra. 

A polgármester azzal fejezte be nagy helyesléssé 
fogadott válaszát, hogy mindent el fog követni 
a szeged] intézmények megmentéséért 

A küldöttség távozása után a Délmagyarország 
munkatársa előtt a polgármester még elkesere-
dettebb hangú nyilatkozatot t e t t 

— Nekem tulajdonképen nem szabadna foglal-
koznom ezekkel a dolgokkal — mondotta n > 
moruan —, mert nagyon izgatnak, egészségi álla-
potom pedig eltilt minden Izgalomtól, de 

* tűrhetetlennek tartom, hogy é p r e " Szeged 
legyen as áldozat. 

A kormány intézkedéseit sokszor már n s a is a 
város elleni, hanem a személyem elleni táma-
dásnak érzem és kötelességem a városom iránt, 
hogy amig csak mozogni tudok, harcoljak ellenük, 
mert tudom, hogy a s ilyen Intézkedések jóvátehe-
tetlen károkat okozhatnak as ország második vá-
rosának. 

Mély részvét mellett 
temették el a fogadalmi templomból 

Bezdán József prelátust 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtökön 

délelőtt temették el nagy részvét mellett Bezdán 
József pápai prelátust a fogadalmi templom má-
sodik plébánosát. Már a kora reggeli órákban hatal-
mas tömegek vonultak fel a fogadalmi templomba, 
amelynek kupolája a lat t lobogó gyertyák között 
állott a katafalk, A belvárosi római katolikus egy-
házközség tagjai a Templom-téren, a Szent Imre 
szobor alatt gyülekeztek és testületileg vonultak 
be a templomba, testületileg v0nult fel a Katolikus 
Kör, a város tisztikara dr. Pülfy József vezetésével, 
a helyőrség tisztikara vitéz dr. Shoog Kálmán al-
tábornagy vezetésével, a közintézmények és a köz-
hivatalok küldöttségei, az egyetem tanári kara és 
ifjúsága, a társadalmi egyesületek, a középiskola 
és a tanítóképző intésetek tanulóifjúsága. Makó 
hatalmas küldöttséggel képviseltette magát a teme-
tésen. A több, mint 100 tagu küldöttséget, amely-
b ő l résztvett a város és a vármegye tisztikara, 
külön motorosvonat hozta be Szegedre kissé el-
késve, mert a szerelvény a hófúvás miatt nem 
teheti^ meg menetrendszerinti idő alatt az uta t 

Bezdán prelátus végtisztességén magjelentek a 
kisebbségi felekezelek papjai és polgári képviselői 
la. A református egyházat Bakó László szegedi 
és Teleki Sándor ujszegedi lelkész, az evangélikuso-
kat Egyed Aladár lelkész képviselte, dr. Lőw 
Imánuei főrabbi betegsége miatt nem jelenhetett 
meg a temetésen, de távolmaradását rendkivül 
meleghangú részvétlevélben mentette Id az ismét 
elárvult behárosi plébánián. 

TÍZ óra előtt megszólaltak a gyászoló 

fogadalmi templom harangja! 
és pontosan tiz órakor vonult be a zsúfolásig 
megtelt templomba dr. Glattfelder Gyula megyés-
püspök vezetésével a csanádi egyházmegye pap-
sága szinte telj«s számban. A papok a főoltár 
előtt helyezkedtek el és segédkeztek a rekviemet 
tartó megyéspüspöknek. Kőnig Péter szomorú szép-
ségektől gazdag zenekari Rekviemjét a belvárosi 
templom ének- és zenekara adta elő Csornák Ele-
mér karnagy vezényletével és Antos Kálmán orgo-
najátékával. A szólószámokat Felsmann Emilia és 
K e r t é i Lajos énekelte. 

A rekviem és a Lihera után 

Glattfelder püspök 
a szószékről tartott rmlékbeszédet 

— A halál mind'({ nagy misztérium — mon-
dotta —, nagy titok, amelyet a földi vándor 
csak sejt, de nem tudja mi van mögötte. Különös-
A régi msgyar gyászének nem hiába mondja, hogy 
képen sejtelmes és döbbenetes a váratlan halál 
elkészülve lépjünk át a halál küszöbén, mert eb. 
ben mégis van nóroi megnyugvás. Ez a jószivü 
és emberekkel szemben szeretetosztogató prelá-
tus épp ugy elment, mint a koldus, aki talán 
ve'e egyszerre Teezte be é'etét. Elmennek * királyok, 
a hatalmasok is. mert egyszer el kell mennie 
mindenkinek. A temetési ének azt fejezi ki, hogy: 
jókor készen legyünk m ^ t az u r számonkéri min-
dönkitől. hogyan sáfárkodott a talentumokkal. Az 

Urnák ez a hü saolgája valószínűleg el volt ké-
szülve, mert jól sáfárkodott a talentumokkal. Ra-
vatala felett most pásztora készségesen ismeri el, 
hogy csak jót eselekedstt és helyt állt Krisztua 
szolgálatáért S a papok, akik itt állnak ravatala 
körül, vegyék át azt a szent figyelmeztetést, hogy 
a jó papnak azt keU gondolni, amit Krisztus g w 
doU és azt kell tennie, amit az egyház a k a r t Es 
a s ó szent öröksége, ezt ó például hagyta nekünk. 

— Ha van valami, ami a váratlan haláláért vfr 
gasztai az, hogy a jó lelkipásztor az alatt a néhány 
hónap alatt, amelyet itt töltött, a jótékonyság szol-
gálatában állott Szegényeken segíteni, ez volt aa 
ő rövid szegedi Vkészkedésének tartalma. Ezért 
szerették Makón és ToronUltordán fa. Stílszerű 
és Isten gondviselésének felel meg, hogy az S 
munkálkodása az emberi hat és nyomorúság eny-
hítésében merült ki. 

A megyéspüspök nagyhatású beszéde után magi 
kezdődött 

a gyászszertarfás. 
A Cireumdederuat-ot a templomi férfikar adta ' 
elő, majd a koporsót leemelték a katafalkról, 
rátették a furgonra és a templom oszlopcsarnokába 
tolták. 

A dermesztően hidag templomban a hosszú rek-
viem és gyászszertartás alatt nagyon <!okan átfáz-
tak és elszeretlek volna távozni, nehogy egész-; 
ségüket veszélyeztessék. A feltűnően nagyszámú 
rendőrrel tulrendezett helyzet miatt azonban a 
templomot senki sem hagyhatta el. A kijáratokat 
rendőrök áUták el, akik felsőbb utasításra való 
hivatkozással nem bocsájtottak ki senkit 

A temolom oszlopcsarnokában búcsúzott al a 
halott f ő p p t ó l a kegyúr város hatósága és kö-
zönsége nevében 

dr. Pálfy József polgármester-
helyettes 

aki többek között ezeket mondotta: 
— Fájdalmas megilletődéssel, megrendült lélek-

kel álljuk körül a koporsót mely olyan ember 
porhüvelyét takarja, akivel az utolsó percig együtt 
voltunk, aki nem veszítette al Istenáldotta jó ke-
délyét, munkakedvét akinek még halála is bele-
illeszkedik fennkölt papi hivatásának teljesítésé-
be. Bezdán József makulátlan tiszta papi éa tár-
sadalmi életével példát mutatott arra, hogyan kell 
élni, hogy a minden pillanatban bekövetkezhető 
halál ne találjon senkit készületlenül. 

— Amikor Bezdán József hívó szavunkra haza-
jött szülővárosába, szeretettel, papi ée társadalmi 
működése elé tekintő nagy várakozással fogadtak. 
Egészen bizonyos, bogy egyházfejedelmünk éles 
szeme helyesen ismerte fel a város első plébá-
niájának vezetésére való rátermettségét és egé-
szen bizonyos, hogy nem csalódtunk volna benne és 
valóra váltotta volna működéséhez fűzött várako-
zásainkat 

— A kérlelhetetlen halál magakadályozta Bezdán 
Józsefet papi hivatása, süntfests a>agyar lelke, vá-' 
rosszareteta é» emberijei** ásaáa* sasaiméból f*. 


