
Állunk elébe! 
A Szegedi Uj Kemzedék a tízenkét évvel ez-

előtt megszületett sajtó h.inftján foglalkozik a 
Délmn-pjarországnak azzal a cikkével, ame-
lyik a sáros érdekeinek védelmében a taná-
csi ügyosztályok átcsoportosításával foglalko-
zik. A" dkk előzménye az volt, hogy Szabó 
Géza tanácsnok — mint a Sz. U. N. írja, — 
>férfias éa őszinte nyilatkozattal« fáradtsá-
gára éa idegkimerültségére tekintettel más be-
osztását kérte s a polgármester az egyesített 
adóhivatalok és a pénzügyi osztály élére állí-
totta a munkában kifáradt és idegósszeroppa-
c ás tói félő tisztviselőt A dkk annak a meg-
győződésének adott kifejezést, hogy a mai 
Időkben a kórigazgatás frontján a legfonto-
sabb poszt a pénzügyi osztály vezetőjéé s 
ezért nem szabad ennek az osztálynak vezeté-
aével azt a tisztviselőt megbízni, aki kimerült-
aigése és idegősszeroppanástól való félelmére 
hivatkozással kér más beosztást 

Es tt megtámadott cikk tartalma I meg 
hall állapi tanunk, hogy a cikk mégállapilásai-
val még a Sz. U. N. aem száll vitába. Ami 
pedig a cikknek imputáft személyi vo-
natkozásokat illett, arra nézve a kővetkezőket 
jelentjük ki: 

Ebben a városban mindenki tadja, "hogy a 
tanácsnoki átcsoportosítás kirdésévd való fog-
lalkozás kinek a kívánságára indult meg. Min-
denki tudja és mindenki helyesen tudja, hogy 
egyházi főméltóság neraea viselője juttatott 
kifejezésre olyan kívánságot, amelyik megin-
dította az átcsoportosítás elhatározásában vég-
ződő akciót Mi vasárnapi cikkünkben ezt 
a kívánságot jogosnak s ennek a kívánságnak 
teljesítését Indokoltnak tartottuk' s most — 
isteneknek való látvány, — a Sz. U. N. ront 
neki annak az igen magas ás a legtiszteletre-
méltóbb helyről képviselt álláspontnak, ami-
nek helyeslői közé tartozunk mi it. Minden-
esetre tanulságos megnyilatkozása es is an-
nak az értesültségnek és annak a tájékozott-
Ságnak, mellyel a tizenkét éwei ezelőtt W-
Besitett tollat íránvitja az a felkészültség, 
amelyik a katholikus egyház álláspontjainak 
képviseletében is csak a püspöki — borpinoe 
horizontjáig tud felemelkedni 

Szóvá kell azonban tennünk azt a hangot, 
•melyik a felénk irányított támadásban meg-
szólal. Ha már az átcsoportosításnál tartunk, 
meg kell mondanunk: * legőszintébb sajnálko-
zással látjuk, hogy a Sz. U. N.-et kiadó lap-
vállalat igazgatóságában történt átcsoportosí-
tás nem jelenti az európai szellemnek és 
európai modornak érvényesülését Azt remélte 
ennek a városnak a polgársága, hogy nem-
csak a nevekben történik csere, hanem szel-
lemben is S az a szellem lesz úrrá, amelyik 
a katholidzmus érdekeit a katholicizmushoz 
méltó módon s a katholicizmushoz méltó nyel-
ven fogja képviselni, őszintén fájlaljuk, hogy 
néhai Bezdán József békeakarata néha' Bez-
dán Józseffel együtt a airbaszéllt. Ki kell 
azonban jdentenünk, hogy ba a Sz. U. N.-nek 
s azoknak, akik a lap irányát megállapíthat-
ják a akiknek kötelességük is a lap irányá-
nak megállapítása, abban telik kedvük, hogy 
ebben t városban h^rc legyen ezekben az is-
tenverte időkben is, — mi nem fogunk még 
a harc elől sem meghátrálni. A város békéjét 
minden törekvésünkkel és minden iparkodá-
sunkkal szolgáltuk eddig s akarjuk szolgálni 
ezentúl is, de arra nem vagyunk alkalmasak, 
hogy tisztes nevek fedezete mögül a Duna— 
Tiszaközei sajtóbrigád múltból kisértő hangjá-
nak, szellemének és sajtóbikacsökkjeinek po-
fozó embere legyünk. 
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A makói református egyház 
anyagi válsága miatt bezárja iskoláit 

(A Détmagyarorezóy munkatársától.) A napok-
ban tartotta tneg ülését a makói református egy-
ház presbitériuma, amelyen foglalkoztak az egy-
ház nehéz helyzetível. Szirbi* Sándor lelkész is-
mertette a helyzetet éa arról beszélt, bogy az egyy 
házat terhelő iskolai kiadások szinte napróljiapra 
nőnek, ezzel szemben az egyház pénzforrásai el-
apadtak. A váró* már *oek óta nem fizeti be 
az egyház pénztárába aeokat at á»9gtgekef, ame. 

tgetcre kötelezőé van. _ , 
A presbitérium ezután SzIrMk lelkész fevfftvá-

nyára kimondotta, hogy az egyház gazdasági hely-
zetének fe«árá» atán hathatós támogatást kér 
az államtól és amennyiben a támogatás elmaradna, 
ugy a mostani iskolai tv aégéver iskcMiC bezárja, 
a szokásos beiratkozásokat már nem tartja meg éa 
szeptemberben nem nyitja meg egyetlen ütoiája 
kapuját sem. 

B e / e / e s f é k a / ö l d h ér egy estető 
tárgy alásokaí 

1409 bérlő elfogadta a város afánlalái, Huszonötén a bíróság-
0o* fordulnak bérmérséklésért 

(A Délnsagyarország munkatársától.) Sza-
bó Lajos főtitkár, a Duna—Tiszaközi Mező-
gazdasági Kamara megbízottja Szerdán befe-
jezte a szegedi földbérlők haszonbéregyezte-
tő tárgyalását amely nemrégen kiadott mi-
niszterelnöki rendelet alapján mduít meg két 
héttel ezelőtt Szegeden. A Mezőgazdasági Ka-
marához Összesen 1452 kis haszonbérlő nyúj-
totta be kérelmét az egyeztetési djárási meg-
indításáért A tárgyalásokon a várost dr. Sze-
kerke Lajos t ügyész és dj\ Csonka Miklós 
gazdasági tanácsnok képviselte. 

A tárgyalások eredménye igen Örvendetes, 
amennyiben az Í542 kérelmező közttl mind-
össze 25 bérlő kérte ki a tárgyalés: tanúsít-
ványt, hogy a bírósághoz fordulhaszon és 
igy kísérelje meg az alacsonyabb földtér et-
érését 

A város ajánlatát 1409 bérlő el-
fogadta, 

illetve tudomásul vette, hogy a már koráb-
ban végrehajtott Önkéntes földbérleszállitás kö-
vetkeztében feleslegessé vált az egyeztetési el-
járás. 18 kérelmező nem jelent meg a tárgyik-
láson, nem is képviseltette magát a tárgya-
lás rendeletileg szabályozott módja szerint 
ezeknek az ügyében a Mezőgazdasági Kamara 
képviselője megszüntető határozatot bozótt. 

Az egyeztetést kérő bérlök Számn az egyes 
tanyacsoportok szerint igy oszlott meg: a 
baktói kisbérlők kózül 183, az alsókmyaiak 
közül 1026, a felsötantjakik körül pedig 213 
kért béregyeztetést 

A bérlők körében megnyugvást Kellett az 
a polgármesteri intézkedés, amely szerint ezen-
túl a befizetett összegeket mindig a folyó évi 
bértartozás javára irják, igy ujabb hátralé-
kok nem keletkezhetnek abban az esetben, 
ha a bérlők pontosan teljesítik bőrfizetési 
kötelezettségüket nem fenyegeti őket tehát a 
bérlet fölmondásának a veszélye, vagy a ki-
I akol Látás. A meglévő bérhátralékokat u kis-
gyűlés korábbi határozata értelmében mérsé-
kelt kamatteherrel negyven félév alatt: tör-
leszthetik le a bériák. 

Április huszadikán tárgyalta le Szabó fő-
titkár az ujszegedi bérlők kérelmét Az ujsze-
gediek, akik a tárgyaláson igen nagy szám-
ban jelentek meg, átmeneti időre kértek hu-
szonöt százalékos bérmérscklést mivel a nagy 
fagykárok és a pajzstetüs fertőzés következ-
tében elrendelt zárlat kimerítette minden anya-
gi erejüket bérfizetési kötelezettségüket a leg-
jobb akarat mellett sem teljesíthetik. A város 
megbízottai kijelentették a tárgyaláson, hogy 
a kérelmet a legközelebbi kisgyűlés elé ter-
jesztik. Az érdekelt 'bérlők ebben megnyugod-
tak, mert megvannak győződve arról, hogy a 
kisgyűlés méltányolja súlyos helyzetüket és 

hozzájárni az átmeneti időre szól '> bércö&kken-
téshez. Az ujszegediek ezért visszavonták i 
kamarához intézett kérelmüket. 

S-abó Lajoa főtitkár a tárgyalások befej* 
zése alkalmából ugy nyilatkozott-hogy 

as eredmény minden lektalben 
kielégítő, 

a város méltányos álláspontja megnyugvást 
keltett a bérlők" körében, akik mindvégig a 
legnagyobb bizalmai tanúsították az egyebe, 
tő tárgyalásokon. 

A városi bérlőkön kivül más, magánbirtokok 
bérlőinek egyeztető kérelmét is letárgyalta éS 
minden esetben sikerült létrehozni az eg>ez-

Csütörtökön határoz a vádtanács 
a kommunista szervezkedéssel 

gyanúsítottak ügyében 
(A Détmaggarortzág munkatársát) A kommu. 

nista szervezkedéssel és a Házi Tjsággal kapcso-
latban gyanúsítottak kózül — amint jelentettük 
— a vizsgálóbíró a kihallgatások atán negyet szar 
badhSbra helyezett. A többiek a vizsgálóbíró ha. 
tározata ellen fetfo(9amodá*t jelentettek be éa 
kérték szabadlábra helyezésüket. A fel folyamodás 
ügyét csütörtökön tárgyalja a < êgedi törvény-
szék vádtanácsa Habermnn* Gusztáv eínökleto 
alatt. Valószínű, hogy a vádtanács is szabadlábra, 
helyez néhány gyanúsítottat. 

Hat asszony tolvajbandája 
(A Délmagíjarcrszág mánkat, írsál ól.) Szerdán reg. 

gel hat nőt kisértek be a szegedi í^yészség fog. 
házába a szentesi rendőrök. A bot n0 tolvjfban-
áát alapított és igy fosztogatta régebbi idő óta 
a környékbeli orszát»os vásárokat és rendkívül 
érzékeny kórokat okoztak a vásári kereskedőknek. 
Legutóbb Szenteden, a muK hét szombation meg-
tartott országos vásáron dolgoztak. Kettőjüket: 
Antal Erzsél»etet és K<mács Jánoenét « rendőrök 
tettenérték mire a nv;s;k négy asszony: I f j . Antal 
Győrgyné, Kovác* Mártormé, Balogh Béláné ée 
Zsótér Imréné kereket oldottak és hazasiettek 
Sövényházára, ahol azután a csendőrök elfogták 
őket. Az asszonyok eHen megindult a bűnvádi 
el j i rás . 
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