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hogy a börtönrendtartás előírja, hogy mikor 
keü bilincsbeverni a foglyokat, ezen rz ügyész-
ség nem változtathat. A börtönnek van két 
rabszállító kocsija, de csak két lova van, a 
lovak a börtön gazdaságában is dolgoznak. 

A főispán egyetért dr. Pap Rinerttel, mert 
a megbilincselt ember látása mindenkire kel-
leme tleu hatással van. A börtönrendtartás sze-
rint a megbilincselt rabokat lehetőleg kocsin 
kell szállitani. Kérte az ügyészt, hogy' a felszó-
lalás alapján interveniáljon a börtönigazgató-
ságnil. 

Kiss Károly tanfelügyelő bejelentette ez-
után, hogy a "kultuszminiszter az idei tanév vé-
gét mindenütt funius 27-re tűzte ki és a jö-
vő tanév kezdetét szeptember ÍO-re. 

Dr. Hunyady-Vass Gergely felszólalásában 
intézkedést sürget, hogy a tanitó lehetőleg ott 
lakjék, ahol tanít. 

Dr. Pap Róbert azt kérdezte a tanfelügye-
lőtől, hogy tud-e 

• rókusi iskolában észlelhető építészeti 

bajokról. 

Az épület hivatalos átvétele még nem történt 
meg. Az iskola pincéiében viz áll, a fűtőbe-
rendezés rossz. Vita folyik, hogy a város kö-
telessége-e a hibát kljafvitanj, vagy pedig az 
államé. 

A főispán felkérte a tanfelügyelőt, hogy te-
gyen jelentést a rókusi iskola építészeti hibái-
ról. 

Dr. Biedl Samu szólalt fel ezután. Tizedszer 
sürgeti 

rz ujszegedi iskola 

problémájának megoldását. Elmondja, hogy 

egy év alatt a falnedvesség egy méterrel emel-

kedett. Kérte, hogy most a tanév küszöbén te-

gye meg a hatóság a szükséges intézkedéseket. 

Kiss Károly tanfelügyelő kijelentette, hogy 

a tanítónak a tanítás helyén kell laknia, mert 

hiszen munkája nemcsak az iskolai munká-

ból áll. Kivételes esetekben a tanfelügyelőség 

adott engedélyt a másutt lakásra, de ezeket az 

engedélyeket a jövő tanévtől kezdve bevonják. 

A rókusi iskola tornaterme mindig beázik, 

ha esik az eső. Ezt rendbe lehetne hozni. A fű-

tőberendezés is hibás, az is megjavításra szo-

rul, de véleménye szerint a kultuszminiszté-

riumnak erre nincs pénze. Az ujszegedi iskola 

problémájának megoldására konkrét Ígéretet 

kapott a várostól. 

Az államépítészeti hivatal jelenlése után Sera 
Gyula gazdasági felügyelő terjesztette elő je-
lentését. Május első felének időjárása kedve-
zőtlen volt, ae a hónap második felében javult 
az idő. Rozsból nagy termés nem várható. A 
burgonya és a takarmányrépa fejlődése kielé-
gítő, de a zabvetések' lemaradtak. 

Klekner Géza állategészségügyi felügyelő 
bejelentette, hogy az öreg Atokházi sor 20 ta-
nyáján ragályos száj- és körömfájást állapí-
tottak meg, a szükséges óvintézkedéseket azon-
nal megtették. Előfordult néhány lépfenés 
megbetegedés is. 3393 állatot vágtak le a köz-
vágóhídon, 407 állattal kevesebbet, mint a 
múlt év májusában. 

A« ülés hat órakor ért véget. 

Francia győzelem 
a vivó Európa-bajnokságban 
Budapest, junlus 18. Pénteken este egyne-

gyed 11-kor fejeződtek be a párbajtőr egyéni 

Európabajnokság döntómérkőzései a margit-

szigeti pályán. Az 55. asszó után már csak a 

francia B u c h a r d és az olasz R a g n o állott 

2—2 vereséggel. A további mérkőzéseiket mind-

ketten megnyerték és jgy holtversenyben ke-

rültek az élre. A holtverseny döntőjét Bu-

c h a r d nyerte meg 3:2 arányban és ezzel meg-

szerezte az Európabajnokságot. Végeredmény: 

1. Buchard (francia) 18 pont, 2. Ragno (olasz) 

18 pont, 8. Schmetz (francia) 18 pont 
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Megalakult a nemzeti egység pártjának 
szegedi szervezete 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délelőtt tartotta zászlóbontó gyűlését 

Szegeden a Nemzeti Egység Pártja a Korzó 

Mozi téli helyiségében. A feldíszített színpa-

don foglalt helyet a kormánypárt szegedi ve-

zérkara, Bárányi Tibor főispán, dr. Somogyi 

Szilveszter polgármester, Back Bernát, dr. Szi-

vessy Lehel, dr. Menyhárt Gáspár, Szepessy 

Aladár pénzügyigazgaitó, dr. Széchényi István 

ügyvéd, kerületi főtitkár és dr. Buócz Béla 

rendőrfőkapitányhelyettes. . 

A gyűlés megnyitása előtt dalárda énekelte 

a Himnuszt, majd dr. Széchényi István beje-

lentette, hogy Gömbös Gyula miniszterelnök a 

Nemzeti Egység Pártja szegedi szervezetének 

elnökévé Bárányi Tibor főispánt nevezte ki. 

A főispán elfoglalta ezután az elnöki széket 

és megtartotta megnyitó beszédét. Megállapí-

totta, hogy a szegediek megértették Gömbös 

Gyula hivó szavát, összegyűltek, hogy megala-

kítsák a Nemzeti Egység Pártjának szegedi 

szervezetét. Felsorolta ezután a Gömbös-kor-

mány alkotásait és megállapította, hogy Göm-

bös Gyula az első magyar miniszterelnök, aki 

hivatalosan állást foglalt a revizió mellett. 

Gömbös Gyula kormányzati eredményeit do-

kumentálja irtana a parlamenti ellenzék is, 

amit a költségvetési vita tárgyilagos hangja 

bizonyít. Ez a tárgyilagos hang teremtette 

meg azt az atmoszférát, amely alkalmas a 

nemzeti egység megteremtésére. 

A gyűlés első szónoka a Szegedről Pestre he-
lyezett dr. Veress Gábor volt. Ha volt a vi-
lágtörténelemben korszak — mondotta többek 
között —, amely „az embereket a megbéké-
lésre, az ellentétek áthidalására ösztönzött, 
akkor ez a korszak az." Ha van ország a vilá-
gon, amelynek polgárai rá vannak utalva az 
egyesülés erejére, akkor Csonkamagyarország 
az és ha ebben az országban van város, 
amelynek sorsa polgárságát összefogásra kö-
telezi, akkor Szeged az, hogy a Budapesten 
oktalanul összetömőritett intézményeket de-
centralizálja a kormányzat. Elismerem, ez 
igen nehéz feladat, de megoldható és meg is 
kell oldani. Gondoskodni kell arról, hogy a 
nap egyformán süssön az ország minden pol-
gárára. Az egységes nemzetnek az a feladata, 
hogy megkeresse Magyarország helyét Euró-
pa napja alatt, nekünk, szegedieknek, Sze-
ged helyét kell megkeresnünk Hunnia napja 
alatt és kérjük a nemzet egységétől, hogy jut-
tassanak ennek a városnak akkora helyet, 
amelyen elfér, megél és boldogul ennek a vá-
rosnak minden polgára. 

Deák János a gazdák csatlakozását jelentet-
te be a Nemzeti Egység pártjához. Beszédé-
ben megemlékezett a Bethlen-kormányról, a 
Károlyi-kormányról pedig azt mondotta, hogy 
mindenki tudta, hogy az csak átmeneti kor-
mány, mert közben mindenki ugy várta Göm-
bös Gyulát, mint ahogyan az olaszok Musso-
linit ,'a németek Hitlert várták. (Derültség,) 
Gömböst minden pártnak támogatnia kell — 
mondotta még Deák — kimondom magyarul, 
még a „fene-párt"-nak is. 

Kowalcze János beszélt ezután, a tekinté-
lyek védelmére emelt szót és kijelentette, hogy 
ha Gömbös Gyula a népmilliók vállára építi 
fel az uj Magyarországot, akkor eléri célját. 

Most a nézőtér harmadik sorából jelentke-
zett szólásra Vékes Bertalan. Azt hiszem, 
mondta, nem csak a magam, hanem az egész 
város nevében tehetem meg azt a kijelentést — 

mondotta —, hogy mi, szegediek támogat juk a 
nemzeti egység pártját, de ki kell jelente-
nem azt is, hogy mi szegediek vagyunk és 
meg akarjuk vedelmezni saját érdekeinket is. 
Ki akarjuk most itt jelenteni, hogy mi egyek 
vagyuk a m i megcsonkitatlan egyetemünk-
kel. Hóman Bálint kultuszminiszter ur nyilat-
kozata ideiglenesen megnyugtat bennünket. 
Kérjük az egységes párt vezetőségét, hogy el-
sősorban Szeged érdekeiért szálljon síkra és 
védelmezze meg az egyetemet minden meg-
csonkitási szándék ellen. 

Bárányi főispán azonnal válaszolt: 
—. Teljes megértéssel vagyok a felszólaló kí-

vánságával szemben — mondotta mert 
alaposan foglalkozom minden Szegedet ér-
deklő üggyel és így tudom, hogy mit jelente-
ne Szeged számára az egyetem L*egcsonkitá-
sa. A szegedi egyetem jogi karának ezer hall-
gatója és körülbelül ugyanennyi szigorlója 
van. A megcsonkitatlan egyetem visszatéríti a 
városnak azt a nyolc és félmillió pengőt, ame-
lyet az egész egyetemért áldozott Szeged, de 
csak addig, amig esonkitatlan. Nekünk, akik 
a pártszervezet élén állunk, kötelességünk, 
hogy mindent elkövessünk a szegedi egyelem 
integritásának biztosítása érdekében. 

A főispán ezután megállapította, hogy a gyű-
lés elhatározta a Nemzeti Egység szegedi párt-
szervezetének megalakítását és bejelentette, 
hogy a miniszterelnök dr. Széchényi Istvánt 
nevezte ki a szegedi szervezet fótit' rává® 

Széchényi István terjesztette be a szerve-
zésre vonatkozó javaslatát, amely szerint a 
város hat kerületre oszlik, a kerületek pedig 
kisebb körzetekre, minden kerületnek és min-
den körzetnek külön szervezete lesz. Felolvasta 
ezután a kerületi és körzeti tisztikarok megvá-
lasztására vonatkozó javaslatát. Azt a gyűlés 
elfogadta. A megválasztott vezetőségi és vá-
lasztmányi tagok ezután letették a fogadal-
mat. 

A fogadalom letétele után dr. Neubarth 
Sándor, a párt központi szervezetének Igazga-
tója tartott beszédet. 3400 magyar község és 
Gömbös Gyula üdvözletét tolmácsolta. 

Dr. Tonelli Sándor indítványára kimon-
dották, hogy táviratot intéznek Gömbös Gyulá-
hoz és Sztranyavszkv Sándorhoz. A távirat-
ban kifejezésre juttatják a gyűlésen megnyi-
latkozott hangulatot, amely szerint a Szegeden 
megalakult pártszervezet szolgálni kivánia a 
nemzet érdekeit, de ugyanakkor képviselni kí-
vánja Szeged város érdekeit is. 

A népgyűlés Bárányi főispán rövid záróbe-
szédével és a Hiszekegy eléneklésével ért vé-
get. A Hiszekegy-et a tápéi lányok és legé-
nyek dalárdája énekelte a karzaton. 

Csütörtökön - délután még hét helyem tar-
tottak körzeti értekezletet. 

Halálos villámcsapás 
Békéscsabáról jelentik: K. N a g y László 65 

éves békési gazdálkodó a vihar elől egy csősz-
kunyhóba húzódott. A villám belecsapott a 
kunyhóba és meggyújtotta. A gazdálkodó sú-
lyos égési sebeket szenvedett. Bevitték a köz-
kórházba, ahol sérüléseibe belehalt. 

Ingyen olvashatja 
a Délmagyarországot 
mert visszakapja elköltött 
pénzének 5°/&-át, ha takaré-
kossági szervezetének üzletei-
ben szerzi be szükségleteit 


