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megnyirbálták. Még aaok a reményei: is, ame-
lyek a gázgyári pénzekkel kapcsolatos munka-
alkalmakat jelentették, — nem teljesednek, 
holott tudomásom szerint a gázgyári szerző-
dés megszavazásának legfőbb inditóoka volta 
munkaalkalmak létesítése. 

Szeged különleges bajai mintha megsza-
porodtak volna. A leépítésekről szóló hirck 
sajnos egyre erősebben tartják magukat és fé-
lő, hogy az amúgy is nagyon megpróbáltatott 
várost bizonyos dolgokban megint kész helyzet 
elé fogják állítani. 

— Optimista hangulatról beszélnek a kép-
viselőházban és a kedélyek bizonyos megnyug-
vását vélik látni. Mintha azonban ez a meg-
nyugvás nem volna egyéb, mint mikor a vizbe 
esett ember abbahagyja a tempózást, olyan 
kilátástalannak érzi az árral való küzködést. 
Az efajta optimizmussal szemben azoknak az 
optimizmusának kell győzedelmeskednie, akik 
a demokratikus gondolat mai rossz helyzeté-
ben is tőrhetetlenül bizni tudnak a józan ész 
és az emberségesség igazságában. 

Eckhardí Tibor 
a másik nagy ellenzéki párt, a független kis-
gazdapárt vezére a politika jövő feladatá-
ról a kővetkezőket mondotta: 

— A jövő politika feladata: felkészülni a 
revlziórnl A teendők két csoportra oszthatók. 
Politikai és gazdasági természetüekre. Mind a 
kettő egyformán sürgős. Politikai téren revi-
zióképessé kell fenni minden megnyilvánulást. 
mert ma iwra vagyunk felkészülve a revízió 
tényleges megvalósulására. Lehetetlenség el-
gondolni is a mai választási tőrvánnyel újból 
valasrtani ott, ahol nem titkos választási rend-
szer van érvényben. De módosítani kell az ed-
digi gyakorlatot a nemzeti kisebbségek kérdé-
sében is. Amit magvar lestvéreink számára az 
utódállamokban követelünk, — legalább any-
ngit meg kell nekünk is adnunk a saját föl-
dünkön élő összes kisebbségeknek. Ezenkívül 
mentesíteni kell a mai köziqazqatásl a párt-
politikától, mert a nemzetiségek és a magyar-
ság kőzött a múltban előfordult félreértések 
lőrémben a közigazgatás helytelen magatartá-
sára vezethetők vissza. 

— Gazdasági téren összhangba kell hozni 
az állam és a magánháztartások jövedelmeit 

gediek. Mert Isten haragja azon a napon ren-
ditette meg a várost, amelyen Ulászló király 
semmisnek nyilvánította a pogánnyal kötött 
esküt Az esküsr^gó király innen indult el a 
várnai nagy temetőbe. 

m 
Innen kezdve már semmi tőrtfnHi adat nem 

korlátozza a templom-tér felett röpködő fantá-
ziát. Amit tudunk, azt a csákánynak és ásónak 
köszönhetjük, amelyek a régi templom bontá-
sakor és a nagy építkezés alkalmával megszó-
laltatták a földet és a téglákat. Akkor került 
elő ez az árpádkori toronv. amelvhez az alap-
falak szerint a tntáriárás körül kisméretű, egy-
hajós, nvilván boltívekben, gprendamennveze-
tes templom tartott. De ez a XIII. századi tem-
plom a toronvhoz képest uj templom volt, a 
torony már látott régebbit is, a XII. században 
nvilván ez volt Szeged keresztény telepeseinek 
első temploma, Demetriosnak ajánlva, aki 
a bizánci kereszténységben a pásztorok védő-
szentje volt. Ennek a templomnak maradvá-
nya a restaurált kistorony, a városnlnpitó őrök-
nek majd ezer év által megszentelt ereklyéje, 
amelyet mint a ma művészetével ékes ereklye-
tartó vesz körül a Templom-tér. 

• 

A nőgyógyászati klinika alapozásakor, tehát 
a icmplom-tér és a Tisza között régi sírokat 
találtak, amelyeket ősi szokás szerint feldúltak 
és csak akkor jelentettek be, mikor már be is 
tetejezték az uj épületet. (Persze, akkor se urak 
jelentették be, csak egy afajta célszerű szegény 
ember, valami pallérféle.) A csontok mellett 
„cncsem-bcncsemeket" is találtak, amelyekből 
néhány darab bekerült hozzánk a Muzeumba. 
Kgv bronz karperec, egy szem kék üveggyöngy 
s Traján császár bronzérme. Rendes tartozékai 
a Kr. u. II. század jazig temetőinek. Köröskörül 
még mocsaras erdők, nádrengetegek lakatlan 
sivatagja; a templom téren már a nagy sötét-
ségben is világított a kultura. 

és terheit, hogy újból a gazdasági egyensúly 
állapotában juthassunk, amely ma meg van 
zavarva. A mezőgazdaság nyomott helyzetét 
ax árak javításával, a nincstelenek helyzetét 
telepítéssel tényleg meg kell javítani és a föld-
teherrendezés sem halasztható tovább. Az ag-
rárolló megvalósulása akár a terményárak fel-

professzor, a kiváló tudós, az ellenzéki politika 
és az emberies gondolat régi kiváló harcosa a 
német borzalmakat a kővetkezőkben világítot-
ta meg a Délmagyarország munkatársa előtt: 

— Teljesen elhibázottnak tartom, hogy az 
egész Hitler-ügyet megint egyszer zsidó-kér-
désnek deklarálják. (Igaz, azonban, hogy ez 
az egyetlen, amit Hitler alkotott.) Egészen más 
jelentősége van ennek a mozgalomnak, — tud-
niillik egy megrekedt forradalmat mozgásba 
hozott Természetes, hogy mindaz, amit 
akar: gazdasági eszeveszettség. Gazdaságilag a 
horogkeresztes ügy a legrövidebb idő alatt be 
fogja bizonyítani lehetetlenségét és tehetetlen-
ségét, — ha egyáltalán próbál valamit csinál-
ni. De ha nem csinál semmit, Németországot 
— minden erőszak-exportja és a rendszerrel 
fokozódó alkalmi kiadások mellett — egy gaz-
dasági katasztrófához fogja vezetni. Mindez 
nem változtat azonban azon a tényen, hogy 
símben Papenéknek és Hugenbergéknek 
nagytőkés és feudális politikájával, ez válto-
zás jelent, amelyről ma még nem lehet meg-
mondani, hogy hol fog megállni. 

— Meggyőződésem, hogy 

ex a rendszer féllétlenül ad absztrr-' 
dum kell hogy vigye az elvakult na-

cionalista őrületet. 

Az összes európai államok egy évtized óta szin-
te tobzódnak az elzárkózott nacionalizmusban 
anélkül, hogy egy lépéssel is előre tudtak vol-
na jutni. Az tény, hogy ez a nacionalizmus 
valami módon ki fogja élni magát. Ez a nacio-
nalizmus hazug nacionalizmus, ez semmikép-
pen sem mondható a nemzeti gondolat renais- 1  

sance-ának. 

— Az összes államférfi felsorakozott a gaz-
dasági autarchiához és a politikai együttmű-
ködésnek a legfantasztikusabb formáit vetették 
fel (Briand, MacDonald, Mussolini), de egyik-
nek sem volt eddig mersze, hogy megmondja: 
minden államban kivétel nélkül az elvakult 
nacionalista őrület kizárja azt, hogy egy egész-
séges fejlődéses alapon ebből a mélységből ki 
tudjunk vergődni. 

— Európának öt-hat súlyos gyújtópontja 
van az elvakultság és a gazdasági naciona-
lizmus tehetetlensége miatt Ebben nyilván 
nemcsak a diktatúrák bűnösek, de a még meg-
lévő demokráciák is — a franciák, az angolok 
is —, amelyek nem tettek semmit addig, amig 
a legyőzött államokban a demokráciát még 
lehetett volna érdemesen, észszerűen is igazsá-

,j;osan támogatni. Eurójga békéjét nem lehet 

emelése utján,akár a gyáripari termékek árainak 
lefaragása utján tovább nem késhet. Csak a gaz-
dasági egyensúlyát visszanyert és a politikai 
jogok tekintetében mintaszerűen vezetett ma-
gyar állam gyakorolhatja azt a vonzóerőt aa 
elszakított kisebbségekre, amely vonzóerő a 
revizióért folvtatott harcban a legjobbnak fog 
bizonyulni. Mindehez azonban teljes rend-
szerváltozás szükséges. 

Eckhardt Tibor ezután 

a német helyzetről 
a kővetkezőket mondotta: 

— Hitler négy évre berendezkedett. Német-4 
országban most folyik le az az iszapáradat^ 
amely nálunk már 1919 őszén lezajlott Hogyf 
a mostani kavargó helyzet után mi fog mégj 
jönni: bizonytalan, de remélni kell, hogy af 
konszolidáció és békés munka szervezetten fog 
a közeljövőben Németországban egy népies 
irányban kifejlődni és ezt annál inkább lehet 
remélni, mert a német nép nyugodt jellemé-« 
nek tulajdonképen ez a fejlődés felel meg. 

— Akiket pedig — folytatta Eckhardt — * 
Németországból jövő nyugtalanító hírek iz-
gatnak, figyelmeztetni lehet arra, hogy hat 
millió munkanélküli irtózatos feszítő erő és 
más választás nem voh Németországban, mint 
bolsevizmus, vagy horogkereszt. Ez a körül-
mény adja meg Hitler sikerének magyaráza-
tát 

militarista diktatúrákkal biztositani. Ma már 
MacDonald és a franciák is meg vannak ijed-
ve a helyzettől, MacDonald sietve leszaladt 
Mussolinihez és úgy próbálja a németeket le-t 
győzni, hogy beveszi őket partnemek... 

— A hitlerista őrületnek Magyaron* 
szágra nézve igen sajnálatos hatása az, 
hogy a revizió szellemét megint mesx-

szebbre tolta ki. 
A második súlyos hatása gazdasági, mert teJ-t 
jesen katasztrofális helyzetet jelent. 

— Mégis az emberibb jövőt az európai de-
mokráciák becsületes és őszinte összefogásá-
ban látom, — de sajntos ez ma még csak vágy-
álom. A még meglévő demokráciák annyira le 
vannak gyöngülve gazdaságilag, hogy most 
még nem mernek politikai offenzívát kezde-
ni a diktatúrák ellen. Hosszú türelemre és ki-
tartásra van szükség, amig majd elérjük aa 
emberibb és igazságosabb jövőt. 
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M i n d e n b ő l 
a legjobbat! 

„Doxa", „Omega", „Tissox", „Zenith" „Mo-
vado", „Schaffhausen" stb. zseb- és kar-
órák, „Junghaus" ébresztők. Valódi 14 ka-
rátos aranv ékszerek! 800/1000 finomságú 
ezüst tálcáit, eyőeszközök, dísztárgyak. El-
sőrendű „Berndorfi" alpakka és alpakka-
ezüst evőeszközök. „Homocord", „His Mas-
ters", „Columbia" gramofonok és lemezek. 
Kényelmes A. B. C. részletbeszerzés előleg 
nélkül, óra- és ékszerjavitások olcsón, 
gyorsan, pontosan! Tört arany, ezüst, régi 
pénz, zálogjegy beváltás. Alkalmi vételek, 

eladások. 

T ó t h órásnál, Kölcsey 
ucca 7. 


