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Szeged emlékezése 
a 13 aradi vértanura 

(A Déhnagyarország munkatársától.) Hagyo-
ken 

10 
; templomában gyász-

istentiszteletet tartottak, majd a közönség a Gi-
zella-téri Szabadság-szobor elé vonult Tizen-
egy árakor kezdődött az emlékünnepély. Fel-
vonultak a szobor köré az összes társadalmi 
egyesületek, zászlók alatt A szegedi helyőr-
seg képviseletében nagy tiszti küldöttség je-
'?nt meg az ünnepélyen, a várost dr. Somo-

y i Szilveszter polgármester, dr. P á 1 f y Jó-
sef helyettes polgármester és dr. vitéz S z a b ó 
iéza tanácsnok képviselte. Az egyetemi hali-

lent meg az ünnepélyen, a várost dr. Somo-
g y i Szilveszter 
zsef 1 
Géza tanácsno~k képviselte. Az egyetemi 
gatók testületileg vonultak fel az ünnepségre. 

Bevezetőül K e c k n e r Pál egyetemi hallgató 
mondott beszédet: 

— A könnyek, a bánatok és a visszaemléke-
zések napja ez — mondotta —, de a szent 
halhatatlanná avatás dicsőséges ünnepe is. 13 
most itt lebegő lélek az utódok csodálatának 
fényében fogadja a nemzet mindig megujuló 
örök zarándoklatát 13 hős, akiknek halála töb-
bet adott a nemzetnek, mint százak és ezrek 
élete. Kell ez a gyászünnep, nem a megszokás-
nak, de kell azért, mert a pusztulás láttán 
mindig az élni akarás ösztöne támad. Ez a nap 
nem a lemondás, nem a kesergő bánat, nem a 
csüggedés ünnepe, ez az ünnep a nemzeti lé-
lek erőinek kiapadhatatlan forrása. 

A beszéd után D i m á k Vilmos joghallgató 
Tábori Piroskának „Imádság" cimü ódáját 
szavalta el, majd dr. F a l c i o n e Kálmán 
mondott beszédet: 

— Lehet-e szebb feladat, mint az aradi~T3 
emlékének ápolása — mondotta többek között 
Találunk-e akár a világhistóriában hozzájuk 
hasonló önzetlen hősöket, akiknek célja a ha-
za függetlenségének kivivása, eszköze a ki-
apadhatatlan tetterőtől sugallt hazaszeretet és 
jutalma a dicsőséges mártírhalál volt Édes 
magyar testvéreim! Kezünkbe vesszük-e, meg-
ragadjuk-e az aradi 13 lehanyatló kardját? 
Mert ha mi hozzá juk méltók akarunk lenni, 
nekünk ís karddal, tűzzel, vassal kell dolgoz-
nunk. Igen, karddal, amely eke lesz a szántó-
vető kezében, kalapáccsá nemesül a lendülő 
munkáskézben és irótollá magasztosul az iró 
alkotó erejevei. így vcranuink szellemében a 
dolgozó eke teszi virányossá a puszta ugart, 
hoz létre a kalapács örök értékeket a kohó tü-
zében és alkot a toll maradandó, a késő szá-
zad okulására szolgáló értékeket. Igv kell vér-
tanuhóseink emlékének áldozni, mert csak igy 
tudunk ezen a kétségbeejtő magyar sorson se-
gíteni. Mert nincs a görög mithosz tragikus hő-
seinek, nincs Dante poklának az a kinja és 
keserve, melyet ez a szerencsétlen nemzet ezer-
éves története folyamán, de főképen mai meg-
csonkított napjaiban át nem élne, 

— Szent harcunkban nincs megalkuvás, 
nincs tétovázás, itt csak egy szó lehet zászlónk-
ra írva: előre. S ez a jelszó vezessen minden-
kit életében. Ti, kedves ifjú bajtársaim —mon-
dotta p.z egvetemi diákok felé fordulva — áll-
jatok láncoló pallossal kezetekben készen a 
nagy leszámolásra, hogy testben erősen, lélek-
ben és erkölcsben szűzi tisztaságban teljesít-
hessétek azt a szent felndatot. mely egy bol-
dog, hatalmas, szabad, független Magyaror-
szághoz vezet! 

Az ünnepi beszéd után a megjelentek el-
énekelték a Himnuszt és ezzel a gyászünnepély 
befejeződött. 

A belvárosi községi elemi fiunépiskola is 
kegyeletes módon áldozott az aradi vértanuk 
emlékének. A tanulók az iskola tornatermében 
tartották meg a gyászünnepélvt. A Himnusz 
eléneklése után L a n t o s Béla felügvelőigaz-rtó mondott megnyitó beszédet, maid Fa r-

a s Pál tanító beszélt. Alkalmi költeménve-
ket szavaltak: Laios István. Hajas Ignác. Koz-
ma Gyula. Kiss Ferenc, Willems Tibor és Ko-
vács Attila. 

Ax egész ország közönsége hagyományos 
kegyelettel ülte meg az október 6-i gvászna-
pot. A köz- és magénépületekre gyászlobogót 
tűztek ki. 

Budapesten 

az egyetemi ifjúság a Batthvány-örökmécses-
hez es a Szabadság-téri irredenta szobrokhoz 
vonult, majd a Vigadóban ünnepcéget rendez-
tek, amelyen C z e t t l e r Jenő képviselőházi 
alelnök, az ifjúság nevében pedig F ü l e László 
beszélt 

Olcsó vételeim i oly ián 
az eddigi árnál is lényegesen olcsóbban árusítom a világhírű 
prima £LCV££VS és SIGG AMJM NIUM főzőedényeket 

a Tisza Lajos kör-Egyes darabokat súlyra 

is lcq-lcént 6 P-érí nton. 

20 ezer pengővel kevesebb inségsegélyt 
kap a város, mint tavaly 

A belügyminisztérium csak részletekben ntalfa ki a 60 ezer pengós államsegélyt 
— Jóváhagyták az inségmnnkaprogramot 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy dr. S o m o g y i 
Szilveszter polgármester dr. vitéz S z a b ó 
Géza népjóléti tanácsnokkal csütörtökön a bel-
ügyminiszter meghívására Budapestre utazott, 
hogy részt vegyen a város téli inségmunka-
programjának tárgyalásán. A belügyminiszter 
rendelkezése értelmében a városoknak részle-
tes programot kellett készíteniük a munkanél-
küli Ínségesek téli foglalkoztatására és ezeket 
a tervezeteket fel kellett terjeszteni a belügy-
miniszterhez, aki minden egyes város prog-
ramjának tárgyalására külön napot tűzött ki. 
Tegnap került sor a szegedi program tárgya-
lására. 

A polgármester budapesti útjáról elmondot-
ta a Délmagyarország munkatársának, hogy az 
inségprogram tárgyalásán a belügyminisztert 
Fekete miniszteri tanácsos, a pénzügyminisz-
tert Tulics miniszteri tanácsos képviselte. Sze-
ged kiküldötteit azzal fogadták a belügymi-
nisztériumban, hogy 

a város semmiesetre sem kaphatja 
meg az idén azt a százezer pengőt 
amelyet az inségprogram megvalósí-
tásához államsegélyként kért a kor-

mánytól. 

De nem kaphat még nyolcvanezer pengőt sem, 
amennyit a mult évben kapott a kormány Sze-
ged számára 

mindössze hatvanezer pengőt 

szavazott meg és ezt is csak részletekben utal-

hatja ki. Hiáha hivatkozott a polgármester 
arra, hogy a gazdasági válság további romlása 
következtében Szegeden is fokozódott az Ín-
ség, a város bevételei erősen csökkentek, a vá-
ros csak akkor teljesítheti szociális kötelezett-
ségeit az ínségesekkel szemben, ha nagyobb 
mértékű államsegélyt kap, a miniszterek kép-
viselői kijelentették, hogy 

a kormány által megállapított segély-
összeg végleges, azt nem emelhetik 

föl, 

a város tehát ugy állítsa össze az inségprogram-! 
mot. hogy elférjen a rendelkezésére álló kere-
tek kőzött vele. 

A szegedi inségprogrammot azután gyors 
ütemben letárgyalták és jóváhagyták. Meg-
állapították a minisztériumban, hojnr a szegedi 
népjóléti ügyosztály a körülményekhez képest 
kifogástalanul és igen helyes technikával dol-
gozik, amennyiben az összeállított szegényka-
taszter módot nyújt a rendelkezésre álló erő-
és segélyforrások gazdaságos fölhasználására. 

A polgármester Varga pénzügyi államtitkár-
nál érdeklődött az iránt is, hogy a város mikor 
kaphatja meg azt a száznegvvenezer pengőt, 
amelv a fogadalmi adóalapból elvileg kiutalt 
kétszázezer pengős segélyből még kifizetetlen. 
Ebből az összegből ugyanis Szeged eddig 
mindössze hatvanezer pengőt kapott. Varga ál-
lamtitkár közölte a polgármesterrel, hogy a 
pénzügyminisztérium ezt a hátralékos össze-
get egyelőre nem utalhat ja ki, a város ezt a já-
randóságát is csak részletekben kaphatja meg. 

Saitóoer 
Tóth Ferencné hagyatéka körül 

Curry Richárd táblabíró felfelentésére ráqalmazásért száz penqff pénzbüntetésre 
ítélték Nagy Sándor nyugalmazolt rendőrkapitányt 

rendeletét felbontották, kiderült, hogy Curry 
Richárd táblabíró is örökölt egy szőlőt. Ezzel 
szemben az oldalági rokonok közül többen 
nem részesültek semmiben. Az oldalági roko-
nok közé tartozik Nagy Sándor nyugalmazott 
rendőrkapitány is, akinek jelenleg a Tisza-szál-
ló előtt van trafikja. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nem-
régiben elhunyt dúsgazdag ifj. Tóth Ferencné 
hagyatéka körül harc keletkezett, melynek egyik 
részlete pénteken sajtóper formájában foglal-
koztatta a szegedi törvényszék V/W-tanácsát. 
Amikor ifj. Tóth Ferencne meghalt és a vég-

Ma játszik 

Belvárosi Mozi 
Budapesttel egy időben 

A Paramount najjvsilterö német filmie 

D O U Y HAAS 
fa kadett-k:sas«zony) kiváló alakításával' 

Szélhámos kisasszony 
ka andos viarjáték. 

Dolly Haas, Otlo Walhui, Hans Junkermann 

Széchenyi Mozi 
Az Égi Titánok testvérfi mje: 

ALATTUNK A POKOL 
Főszereplök. 

Róbert Mnntgoraery, M?gde Evans, Jymmy 
Durante és Wa ter Huston. 
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FENEVADAK 
Cirknttz arAma. Ffiüaerepl« Clyde Bee Ily a vllAghira állatsie 

liditö. Partnere Antfa P a g e 

A nyugalmazott rendőrkapitány 

a végrendelet felbontását követő napokban az 
egyik hetilapban cikket irt a következő cimmel: 
„Egy hagyaték bonyodalma, amiről egész Sze-
ged társadalma beszél, vagy egy közéleti fér-
fiú szerencséje." 

A cikk miatt Curry Richárd táblabíró fel-
jelentést tett Nagy Sándor ellen és az ügyész-
ség a rendőrkapitány ellen felhatalmazásra 
üldözendő sajtó utján elkövetett rágalmazás 
címén adott ki vádiratot Az ügyészség a cik-
ket egész terjedelmében inkriminálta, de kü-
lönösen ezt a mondatot: „állásának tekintélyét 
ilyen vagyonszerzésre használja". 

A pénteki főtárgyaláson Curry Richárd kép-
viseletében dr. Vinkler Elemér jelent meg. a 
vádlott Nagy Sándor ügyvéd nélkül állott a 
bíróság elé Az elnök kérdésére elmondotta, 
hogy a cikket ő irta és hogy az a sértett tábla-
biróra vonatkozik. Részletesen előadta azután 
a cikk keletkezésének történetét A végrendelet 
nyilvánosságra hozatalakor kiderült — mon-
dotta —, hogy 

a hetvenöt rokon közül alig kapott va-
laki valamit. 

Pedig a rokonok között földhözragadt szegény 
zselleremberek is vannak, nvomorgó hadirok-


