
II. 11 

Bálakra, estéiyekre Pollák Testvéreknél 
A sszegedi gaszdáR tillalcoszása 

asz a d ó e m e l é s e k e l l e n 
A fövő vasárnap tiltakozó naggyUlést akarnak tartani 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az uj 
adórendeletek miatt minden foglalkozási ág 
igyekszik tiltakozását valamilyen formában ki-
fejezni. A szegedi gazdakörök vezetői népes 
értekezletet tartottak a rókusi gazdakörben 
Nagy Ferenc elnökletével. Az értekezleten fog-
lalkoztak az uj adórendeletek várható hatá-
sával és megállapították, hogy az adóemelés 
tovább mélyifi a válságot, még jobban csök-
kenti a fogyasztóképességet és igy a mező-

gazdasági termények értékesítési lehetőségét 
még szűkebb keretek közé szoritja. 

A gazdakörök vezetői elhatározták, hogy feb-
ruár 19-én, vasárnap délelőtt 10 órai kezdet-
tel tiltakozó nagygyűlést tartanak, amelyre 
meghívják az összes gazdakörök képviselőit. 
A gyűlésre minden gazdakör szónokot delegált, 
egyelőre azonban bizonytalan, hogy a gyü-
léstilalmi rendelet miatt megtarthatják-e a sze-
gedi gazdák a tiltakozó gyűlésüket. 

A L!oyd~Társutat választmányi ülésén 
tiltakozott a közterhek ufabb emelése 

és a fizetéscsökkentések ellen 
„Ez a rendszer nem lehel alkalmas az államháztartás egyensúlyának helyreállítására" 

(A Délmagyarország munkatársától.') A Sze-
gedi Lloyd-Társulat pénteken délután választ-
mányi ülést tartott, amelyen töbliek között fog-
lalkozott az uj adórendeletek és a fizetéscsök-
kentések ügyével is. Az ülés megnyitása után 
Hoffer Jenő gróf Apponyi Albert haláláról 
emlékezett meg. Szavait a jelenlévők állva hall-
gatták végig. Gróf Apponyi Albert érdemeit 
az ülés jegyzőkönyvileg örökítette meg. Elhatá-
rozták, hogy a közgyűlést, amelyen betöltésre 
kerül a Bokor Adolf halálával megüresedett 
elnöki szék, március 8-án tartják meg. Ugyan-
akkor leplezik le Bokor Adolf arcképét, ame-
lyet Nyilassy Sándor festett meg. 

Foglalkozott az ülés az OMK-nsk a szegedi 
kereskedelmi érdekszervezetekhez intézett fel-
hívásával, amelyben egységes front megalakí-
tására hívta fel a szegedi kereskedők társadal-
mát. Az ülés a felhivás ügyében egyelőre nem 
foglalt határozott állást, tekintettel arra, hogy 
az ügy még kezdeti stádiumban van. de ki-
mondotta. hogy a tervet szívesen fogadja és 
a továbbiak megbeszélésére bizottságot küld ki. 

Ezután került sor az ülés legfontosabb tár-
gyára: 

az adóemelések és a fizetés-
csökkentések 

kérdésére. A választmányi ülés több hozzászó-

lás után, egyhangúlag, a kővetkező szövegű 
határozati javaslatot fogadta el: 

>A Szegedi Lloyd-Társulat a mai választ-
mányi ülését használja fel arra, hogy társula-
tunkban tömörült érdekeltségek képvisele'.é!>en 
tiltakozzék a kereskedelem és iparra nézve 
mar eddig is elviselhetetlen adók és egyéb köz-
terhek ujabb és ismételt emelése e'.'en. A kö-
zelmúltban szerzett tapasztalatok kétségteten 
bizonyítékokat szolgáltattak arra vonatkozólag, 
hogy ez a rendszer nem lehet alkalmas az ál-
lamháztartás egyébként kívánatos egyei sulijá-
nak helyreállítására Kétségtelen előidézője lesz 
annak, hogy az egyébként is küzdő kereske-
delmi és iparososztály a talpraállitás minden 
reménye nélkül végkép eltűnjék a magyar gaz-
dasági életből, amely körülmény úgyszólván 
teljesen elzárná az utat a magyar gazdasági 
élet feltámadásának lehetősége elől. De fel-
emeli szavát a társulat a köztisztviselőkre és 
nyugdijasok járandóságának ellandó csökken-
tése ellen ts, mert a mezőgazda, kereskedő, 
iparos, magántisztviselő és lateinerosztály tel-
jes tönkremenetele folytán kizárólag a köz-
tlsztviselőosztály volt az. amelyre, ha csökkent 
mértékben is, a kereskedő- és Iparososztály 
még számíthatott. Az időközönként bekövet-
kező fizetéscsökkentések még ezt a csekély 
kereseti lehetőséget is elzárták.« 

Nagy gyászolólcözönség kisérte el utolsó útjára 
dr. Korpássy Gyufát 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ezrekre 
menő tömeg részvételével kisérték el utolsó 
útjára pénteken délután a tragikus véget ért 
dr. Korpássg Gyula kúriai birót. Holttestét a 
délelőtt folyamán autó hozta Szegedre. Az 
ítélőtábla épülete előtt ravatalt állítottak fel és 
arra helyezték el az egyszerű koporsót, ame-
lyet teljesen elborított a rengeteg koszorú és 
csokor. Koszorút küldött a Kúria is ibolyákból 
és örökzöldből, az Ítélőtábla fehér szegfűkkel 
diszitettet. 

Félhárom órakor kezdett gyülekezni a rava-
tal körül a gyászoló közönség. A családon, ro-
konságon, barátokon kívül megjelent a tábla, 
a törvényszék, a járásbíróság teljes bírói és 
jegyzői kara, a főügyészség és az ügyészség, 
valamint a segédhivatalok személyzete. Három 
órakor kezdődött meg az egyházi szertartás, 
amelyet Raskó Sándor főesperes, belvárosi 
plébános végzett nagy papi segédlettel. A szer-
tartás alatt a fogadalmi templom fériikara éne-
kelt 

A szertartás után dr. Muntyán István táblai 
tanácselnök lépett a koporsóhoz és vett bú-

csút az elhunyttól a Kúria elnöke, a kúriai 
birók és a szegedi kollégák nevében. 

— Majdnem 30 évig volt biró — mondotta 
dr. Muntyán — és e hosszú idő felét felső bíró-
ságnál, a szegedi tábla kebelében töltötte el. 
Alig néhány napja annak, hogy felemelkedett 
a legmagasabb birói polcra, a Kúriához. Mind-
össze 56 éves volt. Tüneményes fényes karriért 
futott be és ez a pályafutás, azok számára, akik 
nem látják, nem ismerik a tragédiát, irigylésre-
méltó lehet. De ml itt is kötelesek vagyunk 
az igazságra és meg kell mondanunk, hogy 
Te, Korpássy Gyula, szüntelen munkádban, 
nagy felfelé való törekvésedben mégis téved-
tél. Nem, mintha képességeidet túlbecsülted 
volna, vagy méltatlanul törekedtél volna fel-
felé, de tévedtél akkor, amikor szüntelenül ad 
astra, a csillagok felé törekedtél és megfeled-
keztél arról, hogy ember vagy. Csak a fényes 
célt láttad magad előtt, amelynek érdekében 
tanultál, törekedtél, fáradtál, igvekeztél magad-
ban kifejleszteni azokat a lelki és testi disz-
pozíciókat, amelyeknek a megszerzése a legne-
hezebb, de amelyre a legtöbb szüksége van 

a bírónak. Igyekeztél jó biró. jó férj, jó csa-
ládapa lenni. Gvönyörü föltevés ez, dicséretre-
méltó. 

— Egész idegrendszered szörnyű igénybe-
vételével dolgoztál és nem figyeltél a keserű-
ségnek a lelkedben észrevétlenül felgyülemlő 
ballasztjára, mely végül is tragédiádat okozta. 
Tragédiád mélyen megrendítő, mélyen fájdal-
mas, de megrázóan tanulságos is. Intő példa 
mindnyájunk számára, hogy nemcsak arra kell 
figyelnünk, hogy felfelé törekedjünk, hanem 
arra is, hogy véges erejű emberek vagyunk. 
Te most az Isten ítélőszéke előtt állsz. Ott tud-
ják, hogy Te mi voltál bírónak, apának, em-
bernek. Te nemcsak jó biró, de jó ember Is 
voltál, reménységünk van, hogy nemcsak meg-
itéltetel, de részesülsz is az örök igazság for-
rásából. 

A gyászbeszéd után a koporsót kocsira tet-
ték és megindult a menet a temető felé. A 
jezsuiták rendháza előtt megállott. A kórus a 
Misererét énekelte, majd a koporsó folytatta 
útját. Mögötte végeláthatatlan kocsisor haladt 

A belvárosi temető kapujában a halottas-
kocsiról levették a koporsót és a bejárat előtt 
elhelyezett katafalkra helyezték. Itt a fcesperes 
mégegyszer beszentelte a halottat. A koporsót 
a család és a barátok kisérték ki a kriptáig. 

A Kúria Korpássy Gyula elhunytával az 
alábbi gyászjelentést adta ki: 

»A magyar kir. Kúria mélységes szomorú-
sággal tudatja, hogy dr. Korpássy Gyula kir. 
kúriai biró február hó 7-én váratlanul elhunyt 
Hült tetemét február hó 10-én a szegedi bel-
városi temetőben helyezik örök nyugalomra. 
Birói pályájának delelőjére érkezésekor ere'e, 
munkabírása teljességében ragadta el őt a ha-
lál. Az alatt a rövid idő alatt is, amelyet leg-
felsőbb bíróságunk körében töltött, kiváló ké-
pességeiről meggyőző bizonyságot szolgálta-
tott. A m. kir. Kúriának nagy vesztesége, hogy 
tehetségével legfelsőbb jogszolgáltatásunknak 
már nem áldozhatott. Áldott legyen emléke-
zete!« 

H beruházások ügye 
a minisztertanács előtt 

Budapest, február 10. A kormány tagjai 

ma délelőtt minisztertanácsra gyűltek össze, 

amelyen Gömbös miniszterelnök elnökölt. A 

minisztertanács Imrédy Béla előterjesztése 

alapján foglalkozott a transzferalapból beru-

házások céljaira felszabaduló 15 millió pengő 

felhasználásával és meghatározta azoknak a 

munkálatoknak a körét, amelyekre ez az ősz-

szeg fordítandó lesz. A munkálatok meghatá-

rozásánál a minisztertanács figyelemmel volt 

arra, hogy a beruházások a mezőgazdasági és 

ipari, valamint a városi és a falusi érdekeket 

egyaránt szolgálják. Ezután a minsztertanács 

a külkereskedelmi hivatal szervezeti kérdéseit 

tárgyalta. Végül az egyes miniszterek tárcá-

jukkal kapcsolatos adminisztratív ügyekről 

tették meg előterjesztésüket. 

MOZI 
Belvárosi ««rom u»yd 
Szombattól H O Z i Ő r ü l t 
Széchenyi n̂  évad leghatalmasabb uidonsága 
Szombaton Elve hozzátok őket haza! 
Korzó t o m m i x 
szombaton Repülő banditák 


