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Ki asz erösebb ? 
Bécs elnémította a horogkeresztes terrort — A betiltott napi-
lapok helyett kedden délután pótlapokat adtak kl a nemzeti 

szocialisták 
Bécs, junius 20. A kremsi kézigránátos me-

rénylet hatása alatt az osztrák kormány — mint 

tegnap már jelentettük —, betiltotta a nemzeti 

szocialista párt tevékenységét és a párt roham-

osztagos csapatait feloszlatta. A szigorú intéz-

kedések eredményekép az osztrák nemzeti szo-

cialisták lapja, a „Deutsch-österreichische Ta-

geszeitung" kedden már nem jelent meg. Fey 

közbiztonsági miniszter felhívta a lakosságot, 

hogy minden energiával és tetterővel vonuljon 

fel az erőszakoskodók ellen. 

A mult éiszaka Berchtolsdorff közelében 

egy bomba 

elpusztította a vasúti átjáró vaspilléreit A vas-

úti sínek épségben maradtak és az átjárót fa-

gerendákkal ideiglenesen helyreállították. 

Kremsben elfogták 

a kézigránátos merénylet egyik tettesét. Moseh 

József iparostanonc beismerte, hogy két kézi-

gránátot hajitott a katonák közé. Társa, aki a 

harmadikat hajította, átmenekült a határon. 

Az éjjel a nemzet! szocialista „Deutschös-

terreichische Tageszeitung" kiadóhivatalának 

és nyomdájának épületét bünügyi rendőrség 

szállta meg. Az összes lapokat elkobozták, a 

matricákat megsemmisítették. A lap felelős 

szerkesztőjét utasították, hogy állandóan a 

rendőrség rendelkezésére álljon. A lap, továb-

bá a „Kampfruf" és a „Nachtpost" megjelené-

sét egyelőre betiltották. 

Még az éjjel készültségbe helyezték a bécsi 

rendőrséget és helyőrséget és ez a riadókészült-

ség kedden is tartott 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Becs-

ből jelentik: A betiltott nemzeti szocialista la-

pok helyeit kedden délután nemzeti szocialista 

pótlapok jelentek meg, amelyeket más nyom-

dában állítottak elő. Kiadó laptulajdonosként 

teljesen ismeretlen nevek szerepelnek. 

Mint a „Salzburger Volksblatt" jelenti, 

P f r i e m e r doktort, a stájerországi Heimat-

schutz volt vezérét, aki ma jött haza Mün-

chenből, az osztrák határ átlépésekor letar-

tóztatták. Podgyászában nagyobb mennyiségű 

politikai tartalmú iratokat találtak. A rendőr-

igazgatóságra vitték, majd kis idő múlva foly-

tatta útját Stájerországba. 

Bécsből jelentik: T r i l e t t i , Baden kama-

rahivatali tisztviselője, mikor a nemzeti szo-

cialista párt betiltásáról szóló közleményt ol-

vasta, holtan esett össze. Halálát az erős fel-

indulás folytán beállott szívszélhűdés okozta. 

Nincs többé kiegyezés 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ber-

linből jelentik: A lapok vezető helyen és szen-

zációs beállításban közlik az ausztriai esemé-

nyekről beszámoló tudósításokat A „Vossi-

sche Zeitung" szerint a bécsi minisztertanács 

ezzel a lépéssel átlépte a Rubikont Most már 

hamarosan ki fog derülni, ki az erösebb — 

írja a lap —, az uralmon levők hatalmi tébo-

lya-e, vagy pedig a nemzeti szocialista moz-

galom, amely a horogkereszt németországi 

győzelme óta, egyre nagyobb teret hódit az 

osztrák polgárság körében is. Ausztria belső 

harcában nmcs többé kiegyezés, — írja tovább 

—, most már csak arról van szó, hogy ki lesz 

a győztes. 

Junius végétől, tehát attól az időponttól 
amelyet a belügyminiszter határozott meg a 
beruházási program elkészítésére és felterjesz-
tésére, már csak néhány nap választja el a vá-
ros hatóságát Mivel azonban tudomásunk sze-
rint a legutóbbi közgyűlés — a Speyer-tran-
zakció elhatározása — óta semmi sem történt 
az ügyben, érdeklődtünk a helyzet iránit 

dr. Somoaui Szilveszter volaármester-
nél, 

aki a következő — minden bizonnyal megle-
petést keltő — nyilatkozatot tette: 

— A belügyminiszter tényleg junius végéig 
adott haladékot a városnak a beruházási pro-
gram felterjesztésére, de nemrégen feliratilag 
kértük a rövidnek bizonyult határidő meghosz-
szabbitását. Ebben a pillanatban olyan bi-
zonytalan a helyzet, hogy nem állíthatunk ősz-
sze semmiféle komoly programot. Nem tud-
juk még mire jut és mire nem jut pénz a gáz-
gyári összegek maradványából, sőt nem tud-
juk azt sem, hogy mennyi maradványra le-
het számítani. 

— Ebben a pillanatban a gázgyári pénzek-
ből 

még mindig csak 160.000 pengő áll 
rendelkezésünkre, 

mert a gázgyári pénzekből előlegezett kiadások 
még mindig nem térültek vissza. De változott 
a helyzet azért is, mert időközben kiderült, 
hogy a Tisza szeqedi töltésének felmagositá-
sára mulaszthatatlanul szükség van. Szüksé-
gessé teszi a töltések emelését a borsodmegyei 
ármentesítés, mert a szakértők megállapítása 
szerint az ottani nyilt árterületek megszünte-
tése következtében a Tisza alsó szakaszain át-
lag egy méterrel magasabb áradásokra lehet 
és kell számítani. Igaz, hogy a töltésemelés 
költségeire az államtól kérünk pénzbeli segít-
séget, de nem igen bizhatunk abban, hogy ka-
punk is. A rendelkezésünkre álló összeget így 
városvédelmi okok miatt feltétlenül erre a 
célra kell tartalékolnunk és csak akkor gon-
dolhatunk egyéb beruházásokra is, ha ezen 
felül marad még pénz. Etízom benne, hogy — 
ha nehezen is —, de lassanként csak befolynak 
a város költségvetésileg előirányzott bevételei. 
Akkor majd meglátjuk, hogy mennyit költhe-
tünk beruházásokra, hogy jut-e belőle a Mars-
tér rendezésére. 

A polgármester nyilatkozata teljes mérték-
ben igazolja azokat, akik a legnagyobb aggo-
dalom mai firfjyelték a gázgyári nénzekkel való 
gazüalkort isi, akik végleges közgyűlési hatá-
rozatot sürgettek a beruházási munkálatok 
elrendelésére, akik élesen tiltakoztak az ellen, 
hogy a város elsősorban a banktartozások 
részbeni törlesztésére forditsa azit az összeget, 
amelyet egy értékes jog harmincöt évre tör-
tént feláldozásáért kapott. A polgármester nyi-
latkozata igazolja azt a jóslatot hogy munka-
alkalmak teremtése, hasznos és szükséges be-
ruházásokra jelentékeny ősszeg nem jut eb-
ből a négy és félmilliós pengőből. 

Elmarad a Mars-tér rendezése! 
A gázgyári pénzből csak a Tisza töltésének megerősítésére marad 

pénz — A polgármester feltűnést keltő nyilatkozata 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ami-
kor a belügyminiszter jóváhagyta a gázgyári 
szerződés meghosszabbítására vonatkozó köz-
gyűlési határozatot, nagyvonalakban megál-
lapította azt is, hogy a város mire fordíthatja 
a koncesszió meghosszabbításáért kapott ösz-
szegeket, az 1,400.000 pengő váltságösszeget és 
a hárommillió pengős kedvezményes függő-
kölcsönt. A belügyminiszter rendelkezése sze-
rint ezeknek az összegeknek nagyobbik részét 
a függókölcsönök visszatérítésére kell fordita-
ni, a maradékot azután 

beruházásokra, munkaalkalmak te-
remtésére, 

a munkaprogramot azonban jóváhagyás cél-
jából legkésőbb junius végéig fel keíl hozzá 
terjeszteni. 

A miniszteri jóváhagyás megérkezése után 
kemény csaták kezdődtek Szegeden. A törvény-
hatósági bizottság szinte egyhangúlag követel-
te, hogy a város hatósága a lehető legnagyobb 
összeget forditsa szüksées és hasznos beruhá-
zásokra és adósságainak töke és kamattörlesz-
tésére csak annyit fordítson, amennyi okvet-
lenül kell. A polgármester munkaterveket, be-
ruházási programot dolgoztatott ki a különbö-
ző szakhivatalokkal és ezeket a terveket alapo-
san letárgyaltatta a szakbizottságokkal, végül 
el is készüít az alaposan megnyirbált program, 
amelynek legfontosabb tulajdonsága az volt, 
nagyjából megállapította az elvégzendő beru-
házások időrendi sorrendjét a szükségesség és 
a sürgősség alapján. 

Ugy látszott sokáig, hogy ennek a program-
nak egyetlen olyan pontja' van, amely minden 
körülmények kőzött megvalósul: 

a Mars-tér csatornázása és rende-
zése, 

mert hiszen az összes érdekeltségek és a köz-
gyűlés minden pártja egyetértett abban, hogy 
az állandó piac számára kiszemelt és alkalmas 
teret közlekedési és közegészségügyi szempont-
ból rendezni kell. A Mars-tér rendezése mel-
lett a programba felvett egyéb beruházásoknak 
igy mar az első pillanatbán sem volt döntő 
szerepük, bár abban is megegyezett mindenki, 
hogy a városi strand kiépítésére, a központi 
ravatalozóra, a legrosszabb burkolatu uccák 
rendbehozására egyaránt szükség van. Idővel 
már azt is tudta mindenki, hogy mindezekre 
a munkálatokra nem igen telik a rendelkezés-
re álló gázgyári pénzből, mert a város ható-
sága egyre többet és többet költött belőle a 
banktartozások törlesztésére. 

Bekoronázta a helyzetet az a vallomás, ame-
lyet a polgármester tett a Speuer-féle tranzak-
ció költségvetési tárgyalása alkalmával, ami-
kor nyíltan bejelentette, hogy az egész négy és 
félmillió pengőből a Speyer-kötvények meg-
vásárlása után 

legfeljebb 160.000 pengő marad a 
város kasszájában. 

Hozzátette azonban, hogy ez az összeg növe-
kedni fog, illetve növekednie kell, mert a város 
hatósága a gázgyári pénzből nagyobb össze-fjeket előlegezett az olyan tartozasok kiegyen-
itésére, amelyeknek kiegyenlítését halogatni 

nem lehetett. Ezek a tartozások szintén bank-
tartozások voltai«.. Az előlegezett összegek azon-
ban visszatérülnek, mert a teljerrUtt fizetésekre 
rendes költségvetési fedezet volt, csak a város 
jövedelmei igen nehezen folynak be. 

Irak királya Londonban 
London, junius 20. Kedden délelőtt érkezett 

Angliába Freysal király, Irak uralkodója, akit 

ritka fejedelmi pompával fogadtak A királyt 

külön szalongőzős hozta és négy angol torpe-

dóromboló, kilenc vadászrepülőgép kisérte 

Ostendéből Doverbe. A hajó kikötésekor a 

parti ütegek üdvözlő lövéseket adtak le. 

-MOZI-

Belvárosi 
és 

Korzó Szünet! 


