
R szegedi küldöttség ma délben ad|a át 
a város tiltakozó memorandumát a miniszterelnöknek 

a közintézmények megszüntetése ellen 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szeged 

egész közönsége feszült érdeklődéssel várja azt 
a választ, amelyet a szegedi küldöttség kap az ille-
tékes tényezőktői csütörtökön a közintézmények 
sorozatos megszüntetése ellen bejelentendő tiltako-
zására A küldöttség csütörtökön délelőtt jelenik 
meg kihallgatáson gróf Károlyi Gyula miniszter-
elnök előtt és szükség esetén más tényezőkhöz is 
eljuttatja Szeged tiltakozását. A küldöttségnek négy 
tagja lesz, gróf Klebelsberg Kunó, dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, dr. AÜjner Károly főis-
pán és dr. Glattfelder Gyula megy éspüspök. A vá-
ros tiltakozását a polgármester fogja részletesen 
Ismertetni. A főispán és a polgármester már szer-

dán felutazott Budapestre, hogy előzetesen tájé-
koztassák Klebelsberget a helyzetről. Glattfelder 
püspök csütörtökön reggeí utazik. Délelőtt tizenegy 
órakor Utálkoznak a küldöttség tagjai Budapesten, 
a miniszterelnökségi palotában.' 

A polgármestert szerdán délelőtt a különböző 
szakminisztereknek átnyújtandó tiltakozó memo-
randumokat diktálta. Ezekben az emlékiratokban 
felsorakoztatott minden érvet, amely azt igazolja, 
hogy sem a takarékossági célokat, sem a politikai 
szempontokat nem szolgálja Szeged fokozatos elsor-
vasztása, sőt ezek az intézkedések komoly országos 
érdekeket sértenek. 

Hétfőn Isméi megnyitják 
a Vásárhelyi-sugáruii fióknépkonyhái 

(A Délmagyarország mnnkatársától) Kedden 
délelőtt, mint ismeretes, a somogyitelepi Ínsége-
sek küldöttsége jár t dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármesternél fritz Béla törvényhatósági bizottsági 
tag vezetésével. A küldöttség arra kérte a polgár-
mestert, hogy rendelje el a Vásárhelyi-sugáruti 
fióknépkonyha további nyitvatartását. A Somogyi-
telep ínségesei ugyanis ezt a népkonyhát látogr.t-
ták,. itt kapták meg eddig az inségebédeket, most 
azonban, hogy az élelmiszercsomagok osztását meg-
kezdték, a népkonyha forgalma közel hétezer napi 
adagról tegnap 2300-ra csókkent, a fióknépkonyhát 

beszüntette a város és igy a telepieknek U igen 
távol eső Berlini-köruti népkonyhára kell elmen-
niük az ebédekért 

A polgármester átküldte a küldöttséget vitéz 
Szabó Géza kulturtanácsnokhoz, aki Iritz Bélával 
és a népkonyha vezetőségével részletesen megtár-
gyalta a kérdést. A kulturtanácsnok érdeklődésünk-
re közölte, hogy sikerült megoldást találni és a 
Vásár hely l-sugáruton hétfőn ufból megnyitják « 
fióknépkonyhát. Ez a fiók naponta hatszáz ebéd-
adagot oszt ki a felsővárosi és a somogyitelepi 

{ ínségesek között. 

A viharos szőregi képviselőválasztás ugye 
a szegedi törvényszék előtt 

NI történi a választók és a csendőrök közöli, amikor letartóztatták a nem-hivatalos 
e g y s é g e s p á r t i feHMtet ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyáron 
megtartott képviselőválasztások idején lejátszódott 
incidensek most kerülnek a bíróságok elé — bűn-
ügyek formájában. Szerdán dr. Fekete László, a 
szőregi kerület képviselőjelöltje és öt társa: Rodó 
Antal, Engi Antal, Lévay István, Szentgyörgyi Ist-
ván és Nagy Jóxsef került a törvényszék Vi«-
tanácsa elé. 

Dr. Fekete László ellen az ügyészség többrend-
beli cselekmény miatt emelt vádat A vádirat 
vádolja hatóságoknak törvényes hatáskörükben ki-
adott meghagyása elleni engedetlenségre való izga-
tás bűntettével, a csendőrség szolgálati fegyelme 
ellen v a ló izgatás bűntettével, kőzesend elleni kihá-
gással, amelyet Bodó Antallal együtt követett el. 
tiltott gyűlés által elkövetett kihágás,al és végűi 
becsületsértés vétségével. A többi öt vádlott az 
ügyészség szerint az első vádpontban tettestársa 
volt dr. Feketének. Bodó Antal ellen ezenkívül 
még egy másik alkalommal tett kijelentése miatt 
ls eljárást indítottak. 

Dr. Fekete László — mondja tovább a vádirat — 
1931 Junius 7jjén délelőtt Deszk községen keresztül 
Klárafalva és Kübekháza Irányában felvonulást 
rendezett. 

A felvonulásban mintegg 40 kocsi vett 
részt, 250 személlyel. 

A községben gyűlést akartak tartani, bár erre en-
gedélyük nem volt és a felvonulást, mivel ezen a 
napon a választás már el volt rendelve, be kellett 
volna jelenteni. Klárafalván 50 főnyi tömeg élén 
Bodó Antal várta Feketét, hogy azuián az emberei-
vei csatlakozzék a menethez. A Eodó-félc csapatot 
Somogyi községi jegyző 

a csendőrőkKct feloszlatta. 
Bodó eközben arra izgatta embereit — mondja 
•z ügyészség —, hogy ne hagyják el helyüket, 
tartsanak ki. Nemsokkal később dr. Feketével az 
<ten megérkezett Deszk felől jövő kocsitábor is, 
•melyet Klárafalva határában Pomsachár helyet-
tes szolgabíró és a csendőrök lartóztallák fel. A 
csendőralhadnagy a szolgabirúbiró utasítására fel-
•zólitotta Feketét és embereit, hogy oszoljanak széj-
jel, mire a képviselőjelölt azt válaszolta, hogy 
csak Írásbeli rendeletnek engedelmeskedik Ezután 

""ja » vádirat — dr. Fekete felállott kocsijára 
« azt kiabálta, hogy nem engedelmeskedik, nem 
Jávozik el, mire a szolgabíró elhozatta a község-
aázáról a törvényt és m«gmulatU Feketének. A 

zúgott, fenyegető magatartást tanúsítóit süt 
» **olgabírót is tökdósték. ráncigálták, majd Fekete 

ezt kiabálta az ügyészség szerint a szolgabíró 
felé: 

— Te gazember! Gazemberség, amit csinálszI 
EmberekI Szuronyokat mernek rátok fogni, igy 
akarják megakadályozni, hogy hozzám jöjjetek. 
Mi fizetjük a csendőröket, a szuronyokat nem lehet 
mi ellenünk forditanii 

Később, amikor karhalalmi erősítés, egy teher-
autón vámőrök érkeztek, a tömeg szétoszlott 

Dr. Feketét és társait letartóztatták és meg-
bilincselve beszállították a szegedi üffüísz-

ségre. 

A szerdai főtárgyaláson dr. Fekete László hatá-
rozottan tagadta a terhére rótt cselekményeket 
Előadta, hogy amikor Szegedről reggel elindult, 
még nem tudta, hogy a választást elrendelték. Nem 
volt szándékában felvonulást tartani, csak azért 
aknrta meglátogatni a községeket, hogy a jelölést 
választóitói elfogadja. Amikor a szolgabíró eléje 
állott, azt kérdezte, hogy 

milyen alapon tartóztatja ót fel, 
amikor még a választás kl sincs hirdetve. Az 
inkriminált kifejezéseket nem használta. Közte és 
a szolgabíró között barátságos jellegű beszélgetés 
folyt 

A többi vádlott ls hasonló értelmű vallomást 
tett. Senki sem izgatott mondották és amikor fel-
tartóztatták a menetet elindultak hazafelé. Ezután 
történt, hogy a jelöltet és Ifibb emberét letar-
tóztattál. 

Ezután a tanúkihallgatásokra került a sor. Első-
nek dr. Kászonyi Bichárd főszolgabíró tett valló-
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mást. Azt jelentették neld, hogy lázadás van Klára, 
falván, mire csendőrtisztekkel együtt kisieted a 
helyszínre. A menet Iránya ekkor 
Deszkre. Dr. Feketét és társait a szolgabíró jelen-
tése alapján tartóztatta le. 

Dr Pomsachár Ferenc helyettes szolgabíró meg-
lehetősen ingadozó vallomást tett, különösen 

a választási rendelet megjelenésének körül-
ményelrót. 

Azt vallotta, hogy dr. FekeWvel kőzöHe, hogy • 
választási rendelet megjelent Az elnök m e g i -
dézte a helyettes szolgabirótól, hogy mikor ért 
Kiszomborba a hivatalos lap, amely aznap közölte 
a választási rendeletet 

— Reggel válaszolta a szolgabíró. 
_ Ugyan k é ^ m l - mondotta az elnök. Amikor 

ml Szegeden csak délben kapjuk mag a lapokat 
hogyan lehet a hivatalos lap Kiszomborban már 

" f f i e h e t hogy telefonon kaptunk értesítést. -
felelte a r ra a szolgabíró. 

A további va'lomás során vita indult meg az 
elnök és a tanú között, bogy gyűlés volt-e Klára-

' ' l l f s z J n S e m « a gyűlés - mondotta a szolga-
bíró ha több ember összeiön és politikáról 

^ U g y a n kérem, ez csak gyülekezeti - szólt Vili 
duók . 

Ezután a védelem Fekete megbiflncselésére vonat-
kozólag tett fel kérdéseket, a z e l n ő k u o n b a n w m 
engedte meg, hogy a tanú ezekre • kérdésekre vá-

^ a u ^ t t e r Béla, Iván Mihály, l d Somogyi! taré 
jegyző ifj . Somogyi Imre áa mások kihallgatása 
után a biróság délután folytatta a tárgyalást 

Délután a csendörök: lianhalter alhadnagy, vi-
téz Hegedűs Gyula tiszthelyettes tettek vallomás^ 
A csendőrök nem hallották, hogy Fekete izgatta 
volna a tömeget, a többi vádlottakat se ismerik fel 

A biróság este 7 órakor a tárgyalás tfélbeszM-
tolla. Az elnök közölte, hogy a tárgyalást 23-án, 
kedden folytatják . 
m^smmmm^^^m^mm^^mmm^mmrn'' 

B külügyminiszter beszéde 
a felsőház külügyi bizottságában 

Budapest, február 17. A felsőház külügyi bi-
zottsága Berzeviezy Albert elnökletével szerdán 
ülést ta r to t t amelyen Walkó Lajos külügyminiszter 
hosszabb beszédben ismertette a külpolitikai; ese-
ményeket a politikai és gazdasági kapcsolatok 
ügyét a szomszédos államokkal, beszámolt a most 
folyó leszerelési konferenciával kapcsolatban a ma-
gyar kormány álláspontjáról. Kijelentette, hogy. 
Magyarország az összes államokkal igyekszik a 
jóviszon.' t fentartani. 

A külügyminiszter felszólalását vita követte, 
amelyben felszólalt Somaleh László gróf, báró 
Waldboti Elemér és Beizeviczy Albert. 

Indítvány a vidéki pénzintézetek 
hitelkvétálának felemelésére 
(A Délmagyarország munkatársától.) Az egyre 

súlyosbodó hitelviszonyokat a legerősebben a vidék 
érzi meg, a vidéki ipar, kereskedelem és mező-
gazdaság, amelyek előtt a hitelforrások úgyszólván 
teljesen megszűntek. A vidéki városok, kőztük 
Szeged is, igen sokszor kísérletezett már a vidék 
rendszeres mellőzésének megszüntetéséért, de ezek-
nek a kísérleteknek eredményük nem igen vol t 
Most egy ujabb kísérlet induL 

Ur. vitéz Gárgyán Imre törvényhatósági bizott-
sági tag inditványt nyújtot t be a legközelebbi köz-
gyűlés napirendjére. Indítványozza, hogy a törvény-
hatósági bizottság intézzen feliratot a kormányhoz, 
amelyben kérjen intézkedéseket hogy a Nemzeti 
Bank emelje fel a vidéki pénzintézetek hUelkoó-
iáját a jelenlegi kvóta kétszeresére Az indítványozó 
hivatkozik arra, hogy a vidéki kereskedelem, az 
ipar és mezőgazdaság a lehető legsúlyosabb vál-
sággal küzd és helyzete azért aem enyhül, mert 
nem jut hitelhez. Ha a Nemzeti Bank felemelné 
a vidéki pénzintézetek kvótá já t akkor ezek az 
intézetek könnyebben folyósíthatnának kölcsönö-
ket, ami viszont megindítaná a gazdasági vér-
keringést. 

Az indítványt a polgármester először a pénzügyi 
bizottsággal tárgyaltatja l e ' ' 


