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illet berniünket és ahonnan elindulhatunk, 
hogy összeölelkezzünk maid elszakított test-
véreinkkel. 

Helyei követelünk az if júságnak, 

mert az a j hazát csakis a fiatal magvarság 
tudja majd megteremteni. 

— Éljenek a revíziót követelő 
angol képviselők 

— kiáltotta a zsúfolt teremben valaki, mire az 
ifjúság lelkesen tüntetett az angol képviselők 
mellett. 

Az ifjúság tiltakozó gyűlése a Szózat el-
éneklésevel ért véget. Az egyetemi hallgatók 
a gyűlés után tüntető felvonulást rendeztek a 
városban, végigvonultak a Petőfi Sándor-
su^áruton, a Tisza Lajos-köruton, majd a 
Szechenyi-téren keresztül jutottak el ismét a 
Központi Egyetemig, ahol azután a legpéldá-
sabh rendben szétoszlottak. 

Tovább folyik a harc a magyar szó ellen 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Po-

zsonyból jelentik: A magyar nyelv ellen indí-
tott hatósági harc hétfőn "ujabb állomáshoz ér-
kezett Hétfőn tartotta a pozsonyi városi kép-
viselőtestület első ülését, amelyen a magvar 
nyelv már nem szerepelt a hivatalosan engedé-
lyezett nyelvek között A magyar városatyák 
felszólalhatnak ugyan ezután is magyar nyel-
ven, választ azonban-már csak német vagy tót 
nyelven kaphatnak. A hétfői ülésen két magyar 
keresztényszocialista városatya szólalt fel ma-
gyar nyelven és bár a cseh képviselőtestületi 
tágok hangos közbekiáltásokkal adtak kifeje-
zést nemtetszésüknek, mind a ketten végig 
mondották beszédüket. A képviselőtestületben 
képviselt magyar pártok elhatározták, hogy kö-
zös tiltakozást jelentenek be a magyar nyelv 
hivatalos használatának eltiltása miatt A til-
takozást azzal indokolják, hogy hivatalosan 

még nem tették közzé az utolsó népszámlálás 
eredményét A törvény értelmében tehát jog-
talan volt a magyar feliratok eltávolítása és a 
magyar nyelv hivatalos használatának meg-
szüntetése. 

A magyar nyelvű feliratok eltávolítása láza-
san folyik. A városháza üléstermében és a vá-
rosháza valamennyi helyiségében fehér papírral 
ragasztották át a magyar feliratokat Kassai 
jelentés szerint a kassai törvényhatósági bi-
zottság hétfői ülésén a polgármester bejelen-
tette, hogy a magyar nyelv hivatalosan nem 
használható. A magyar képviselőtestületi tagok 
tiltakoztak a polgármesteri bejelentés ellen, 
aki azonban a magyar tiltakozó indítványt nem 
bocsátotta szavazás alá azzal az indokolással, 
hogy az indítvány ellenkezik a nyelvtörvény -
nyel 

A szegedi határban 
az idén 2164 holddal csökkent 

a bevetett terület 
A közigazgatási bizottság tiltakozása a csehek jogfoszfö 

határozata ellen 

belül felterjesztik a közigazgatási bírósághoz. 
Lehetségesnek tartja, hogy előfordult késedel-
mes felterjesztés és kérte, hogy ik i ilyen ese-
tekről tud, jelentse a pénzügyigazgatónál, aki 
sürgősen intézkedni fog. 

Az ügyészség jelentését dr. Balázs Sándor 
ügyész terjesztette elő, majd Kiss Károly tan-
felügyelő bejelentette, hogy 

a tankötelesek létszáma emelkedett 

Az ujszegedi iskola elhelyezése ügyében kétiz-
ben volt helyvizsgálat és remélhető, hogy rö-
videsen sikerül az ujszegedi iskola számára 
megjelelő helyet biztosítani. Beszámolt a tan-
felügyelő arról is, hogy a kultuszminiszter 

november í-i hatállyal nyugdíjazta Lantos Bé-
lát, a belvárosi fiúiskola igazgatóját. 

Az államépitészeti hivatal képviselőjének je-
lentése után Séra Gyula gazdasági felügyelő 
a mezőgazdaság állapotáról számolt be. A rossz 
időjárás miatt a tengeri túlságosam visszama-
radt. Általában 

(A Délntayyarorsz'ág munkatársától.) A köz-
igazgatási bizottság hétfőn délután tartotta ok-
tóberi ülését dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter elnöklésével. Napirend előtt dr. Széli Gyula, 
az ügyvédi kamara elnöke szólalt fel és 

a csehek jogfosztó eljárását 

szóvá. Javasolta, irjon fel a közigazgatási 
bizottság a külügyminiszterhez és kérje, hogy 
a Népszövet ségm ) tiltakozzon a csehek vért-
lázitó eljárása ellen. 

A közigazgatási bizottság az indítványt egy-
hangúlag elfogadta. 

A polgár mesteri jelentés előterjesztése után 
dr. Pap Kóbert szólalt fel és az uj nyugdijter-
vezet egyes részleteire hívta fel a bizottság fi-
gyelmét. Elmondotta, hogy a tervezetről elter-
jedt hirek szerint a kormány egy bizottsággal 
kívánja felülvizsgáltatni annak a tisztviselő-
karnak a munkálkodását, amely mindig meg-
állta a helyét. A bizottság azt bírálná el, hogy 
az egyes tisztviselők teljesítménye megfelel-e 
a követelményeknek? Pap Róbert indítványozta, 
írjon fel a közigazgatási bizottság a kormány-
hoz és közölje, hogy ezeket a tervbevett ren-
delkezéseket aggályosnak tartja, mert ilven kö-
rülmények között 

megnyugtató eljárás nélkül bárki 
bármikor nyugdíjba lenne he-

lyezhető. 

Dr. Pap Róbert indítványát a bizottság dr. 
Dohay Gyulának azzal a módosításával fogadta 
el, hogy kényszernyugdijazás esetén az érde-
kelt tisztviselő fellebbezhessen a közigazgatási 
^írósághoz. 

Az árvaszéki hiyatal jelentése után a tiszti 
foorvosi hivatal jelentését olvasták fel. A jelen-
tés szerint a város közegészségügye feltűnően 
iól áll. a fertőző be lengek wmma jóval az át-
lagon alul van. 

Dr. Buócz Béla rendőrfőkapitányhelyettes 
jeíeirtését lapunk más helyén ismertetjük. 

Dr. Lindauer Ferenc pén zögyígazgatóhelyet-
tes jelentése szerint a mult évi hátralék és a fo-
lyó évi előírás 5,002.514 pengő. Erre ezévben 
befizettek 2,484.587 pengőt így az év végéig 
még befizetendő 2,517.927 pengő. A mult évben 
szeptember végéig befizettek 2,762.560 pengőt 
ezévben ugyanezen időig 2,484.587 pengőt, te-
hát 277.973 pengővel kevesebb az idei befize-
tés. A jelentéshez dr. Hunyadi-Vass Gergely 
szólt hozzá. Szegeden általános gazdaszokás, 
hogy a gabonát beraktározzák a malmokban. 
Most előfordult, hogy 

a beraktározott gabonát az adóhi-
vatal adóhátralék fejében lefog-

lalta 

anélkül, hogy a megélhetésre és vetőmagra 
szükséges gabonái a foglalás alól mentesítette 
volna. Az adóhivatalnak ez az eljárása nem 
volt törvényes — állapította meg Hunyadi-Vass 
Gergely — és kérte, hogy folyamodás nélkül 
oldják fel a foglalás alól a megélhetésre és a 
vetésre szükséges gabonamennyiséget. 

Dr. Pap Róbert szerint célszerű volna, ha ilyen 
alkalmakkor a végrehajtó a végrehajtást szen-
vedőt zárgondnoknak nevezné ki, aki a gabona-
elszámolás felelőssége mellett köteles volna ki-
mutatni, hogy mennyi gabonára van szüksége 
a megélhetéshez és a vetési munkálatokhoz. 

A pénzügyigazgatóhelyettes a felszólalásokra 
vonatkozólag megjegyezte, hogy az ilyen le-
foglalási esetekben akár szóbeli panaszra is, 
az adóhivatal vezetősége azonnal köteles intéz-
kedni és a megélhetéshez szükséges gabonát 
feloldják a foglalás alól. Ugyanígy felold iák a 
foglalás alól a vetőmag-gabonát 

A válasz» a bizottság tudomásul vette. 
Dr. Széli Gyula azt kérte, hogy az adópa-

tn szokat soronkivül inti'-"", el a pénzügy igaz* 
qatóság és a birói pauszokat mindenkor so 
ronkivül terjesszék fel a közigazgatási bíró-
sághoz. 

A pénzügyigazgató válaszában kijelentette, 
hogy adóügyben a birói panaszt nyolc napon 

holdankint csupán 6 métermázsa* 
termésre van kilátás. 

A rozsvetés átlagban szép, egyenletes. . 
Az elmúlt gazdasági évDen a törvényhatóság 

területén búzával 12.394 katasztrális holdat 
vetettek be, rozzsal 29.924, árpával 2400, zabbal 
1381, tengerivel 15.290, burgonyával 8630, ta-
karmányrépával 2310, lucernával 1425, papri-
kával 2836 holdat Az idén 

2164 holddal kevesebb területet ve« 
tettekbe, 

mint tavaly. ^ 

Jelentette még a gazdasági felügyelő, hogy a 
gazdák nagy része gyümölcstelepitéshez fogott 

A jelentéshez dr! Pap Róbert szólt hozzá. 
Örömmel értesült róla, hogy a földművelési 
miniszter leszállította az állatvédelmi szierek 
árá t Szükségesnek tartja azonban, hogy a 
növényvédelmi szerek árát is lényegesen mérsé-
keljék. Kérte, hogy ennek érdekében írjon fci 
a közigazgatási bizottság a földművelési mi-
niszterhez. 

A javaslatot a közigazgatási bizottság elfo-
gadta. 

Klekner Géza állategészségügyi «felügyelő 
bejelentette, hogy 

a sertéspestis és orbáne már meg« 
szüntnek tekintheti. 

Ebmarás szeptemberben 17 fordult elő, A mult 
hónapban 2738 jószágot vágtak le a közvágó-
hídon fogyasztás céljaira, harminc darabbal ke-
vesebbet. mint a mult esztendő ugganezen hó-
napjában. 

A jelentések után befejeződött a közigazga-
tási bizottság ülése és a gyámügyi albizottság 
tartott értekezletet 

A pénzügyminiszter 
autóbalesete 

Budapest október 16. I m r é d y Béla pénz-
ügyminisztert és feleségét autóbaleset érte. A 
pénzügyminiszter Recsre utazott hogy az otta-
ni ércbányatelepet és üzemel megtekintse. Mát-
raháza és Párád között egy éles szerpentin ka 
nyarulatnál az esős, agyagos pályán a kocsi 
megcsúszott és a meredek hegyoldalon hossz-
tengelye körül megfordulva, lezuhant A gép-
kocsi zuhanását szerencsére a sürü bozót fé-
kezte és körülbelül nyolc méternyire az úttest-
től megállította. Az utasok közül csak a pénz-
ügyminiszter felesége sérült meg, akinek a 
fején és lábán vannak a törött üvegektől szár-
mazó sérülések. Az orvosok szerint Imrédyné 
sérülései könnyebb természetűek, csak néhapv 
napig kell feküdnie. 

I Kö l t özködéseke t 
Üdvben és vidékre elsőrangu nyitott és zárt 
¡jutorszállitó kocsikban szavatosság mellett leg-

előnyösebb feltételek mellett vállal 

Bauer és Ungár szállítók, 
Feketesas-s. 17. Máv. háztól-házig forgalom ügynöksége 


