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A legkiválóbb magyar festők müveit rendkivOl olcsó 

áron árusítom. Kényelmes részletfizetésre is adok. — 

Kedvező vásárlási alkalom. Nagy képkere*ezö műhely! 

Kárász 

B. 

10. 

nek elősegíteni. Ez lenne az egyedüli helyes 
politika. Kérdezhetné valaki, hogy a kormány 
miért nem lép a helyes útra? Azért, mert elő-
ször is 

magának az államnak kellene le-
szállni arra a nívóra, amelvet a 8 

pengős búzaár ielent. 

— Egy u j gondolat, 

a tervgazdálkodás gondolata 

is felmerült — folvtatta Rassay. A tervgazdál-
kodást eddig az állam kísérelte meg. a Szov-
jet. de neki se sikerült. Szén Gömbös sátorai ja-
uihelvi beszéde, de n megállapításai euv laikus 
megállapításai és főleg: hol az a kormány, 
amelv viseli majd a tervgazdálkodás konzek-
venciáit. Az igazság az. amit mi régen hirde-
tünk, hogv a gazdasági élet törvénveibe erő-
sznkosan belenyúlni nem lehet. Ki az a bölcs, 
az a zseniális férfiú, aki a tervgazdálkodást 
országszerte irányítani tndná? 

— Helyes, ha a kormánv nem teszi zsebre a 
kezét, de igvekezzék azon az uton haladni, me-
lven kell. Szervezzen helves külpolitikával 
külföldi piacokat, támogassa a termelőket, 
ahol kell, vonja meg a támogatást, onnan, ahol 
a támogatás ugv sem eredményez semmit. 
Bethlen debreceni beszédében 

vámpolitikai revíziót 

is sürgetett. Ez annál meglepőbb mert a je-
lenlegi vámbatárokat neki köszönhet ifik. A 
vámpolitikánk a mi cikkeinkre nézve is káros 
helvzetet teremtett, azonban meg kell kisé-
rclni. hogv még ebben a belvzetben is vissza-
szerezzünk valamit régi niarainkból. Azt ve-
tik szemünkre, hogv a liberalizmus volt az. 
melv a mai helvzetet felidézte. Fnnél igazság-
talanabb állifás is kevés hangzott el. 

A liberalizmus nemcsak a javakat 

növelte meg, de az alacsonyabb 
néposztályok tagjainak életszín-
vonalát is emberi nivóra emelte. 

— Gömbös Gyula beszélt 

a közmunkákról. 

Nekünk az a véleményünk, hogy az államnak, 
a közületeknek komoly tennivalójuk van e té-
ren. Ahol nincs munkanélküli segély, ott mun-
kát kell teremteni. 

— Elsőrendű fontosságú az utak kérdése. 
Rendkívül fontos a város rendezése, hogy a 
legszegényebb néposztályok számára is bizto-
sítsuk a csatornát, a világítást és a vízvezeté-
ke. Fontos probléma az erdősítés ügye, hiszen 
a legnagyobb behozatali tétel: a fa. Meg kell 
oldani a vasúti problémát is. De jogos az a kér-
dés, hogy miből valósítsuk ezt meg. Az a vála-
szom: azon az uton, amelyen a gazdaadóssá-
gok cimén felhasználandó 175 millió található. 

Ha ezt az összeget közmunkákra 
állították volna be, sokkal nagyobb 
szolgálatot tettek volna a mező-

gazdaságnak 

is, mint ezzel a komplikált és célra nem ve-
zető rendszerrel. És meggondolandó, hogv száz 
millió pengőt telcpitésre-e. vagy közimmkákra 
forditsanak-e a mezőgazdaság érdekében. 

— A kormány egymásután nyul olyan kér-
désekhez, amelyeket ki kell kapcsolni a politi-
kából. Ilyen 

a királykérdés 

is. Abszolút elhibázott, hogy a miniszterelnök 
ur olyan trükk álláspontot foglalt el és le-
kötötte magát egy határozott iránvba. Az egész 
királykérdés másodvonalu probléma. Ez egy 
fegyver a nemzet megfogyatkozott fegvvertá-
ráhan és ezt a fegyvert kidobni a kézből bel-
politikai indulatból nem szabad. 

Nem te$T«m mea Benes úréknak egy ilyen kér-
dés tárgyalás;**»'. hery az a rossz álmaik kö-

réből azt kivegyem. 
=- Nem tetszik a kormány politikájában — 

folytatta —•, hogy a miniszterelnök ur folyton 

a diktatúra ellen 

beszél, de cselekedeteiben a centralisztikus vo-
nalak vezetnek. Az első ilyen a nvugdijjavas-
Iat. Akkor kellett volna ehhez hozzányúlni, 
amikor minden más felesleges kiadást meg-
szüntettek. De a kormánvzat ezt a módot fe-
gyelmezési eszköznek és fegvvernek is akarták 
a szervillizmus érdekében. Ezt is a diktatúrára 
való törekvés egyik jelének kell tekinteni. 

Rassay ezután 

az autonómiák 
kérdéséről beszélt. Az autonómia több mint 
szórakozás — mondotta —, az autonómia a 
polgárság elleni érdeke. Autonómiára azért van 
szükség, hogy a bürokrácia el ne terpeszked-
jék ebben az országban. A hatalmi vágy viszi 
a kormánvzntot arra. hogy a lársadnlom életé-
ben levő külön erőket igyekezzék letömi. És 
ezekkel a ténvekkel szemben nem elég garancia 
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Hotfer Márkné mint feleség, Berta, férj-

Neumann Gyutáné. Síeli, férj. Iritz János-

né, Rózsi, férj. Wa'ter Lokondné, Bél», 

felesége Polgár Klári, Jenő, Aranka gyer-

mekei, testvére Halmos József, fájdalom-

mal telt sziwei jelentik, hogy a szeretett 

férj, édesapa, nagyapa, lestvér és rokon 

Koffer Márk 
kereskedó 

75 éves korában, január 31-én elhunyt Vég-

tisztessége február 2-án d e. V* 11 órakor 

lesz a zsidó temető ointermében. 

Gyászolja még számos rokona és Jó-
barátja. 

az, ha Gömbös egyik-másik beszédében kije-
lenti, hogy ő nem akar diktatúrát. Ez nem a 
nemzeti egységet, hanem a nemzeti ellenállást 
é§ 9 viszályokat fe jleszti ki. Ez pedig ma. ami-
kor minden ég, nem lehet a nemzet érdeke. Az 
egység előMtetele: 

a kormány tartózkodjék attól, 
ilven közjogi és alkotmánviogi 
kérdéseket bedobjon a politikai 

porondra, 

mert az ellenzék is tartózkodik a mai súlyos 
helyzetben az éles kérdések előtérbe állításától. 
De nekünk is van becsületünk és kötelességünk 
és ha a kormány ezt tovább csinálja, akkor 
kell, hogy ezt a küzdelmet felvegyük és végig-
harcoljuk. (Nagy taps.) 

— Az az érzésem — fejezte be beszédét Ras-
say —, hogy tel jes harmóniában járok el Sze-
ged polgáraival és azzal az érzéssel megvek el 
körükből, hogy ez fennáll, hogy számíthatok 
rá akkor is, amikor 

komoly mérséklettel nem vetek be 
a politikai életbe éles és vitás kér-

déseket, 

de számithatok rá akkor is, hogyha harcra 
kényszerítenek bennünket. 

Rassay beszédét percekig tartó tapssal és él-
jenzéssel fogadta a közönség, amely felállás-
sal köszöntötte a képviselőt. 

Ezután 

dr. Bródy Ernő 

mondott beszédet, amelyben hitet tett a libe-
rális és demokratikus gondolat mellett. 

— Ma minden erő a gazdasági kérdések ren-
dezésére kell és ebben a munkában egységesen 
kell felsorakozni Rassav mögött. Az a cél: mi-
nél kevesebb ur és minél több ember, szabad 
ember éljen a földön. 

Zomborv Illés 
a tanyai gazdák nevében köszöntötte Rassayt. 
kérte, hogv továbbra is képviselje érdekeiket. 
Legyen meggyőződve, 

mindenkor számíthat a tanyai pol-
gárság támogatására. 

Különös hálával emlékezett meg arról, hogy 

Rassay karácsonykor felöltöztette a tanyai kis-
rongyosokat. 

Börcsök István 
Királyhalom és környéke köszöntését tolmá-
csolta, 

Börcsök Péter 
a röszkei gazdák nevében mondott beszédet, 
végül dr. B o k o r Pál mondott köszönetet Ras-
saynak. 

A lelkes hangulatú vacsora az ellenzéki 
képviselő éltetésével, a Himnusz hangjaival 
ért véget. 

Szenzációs ijriényárussfás 
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Belvárosi Wú' Ma£ruházban 
(Ezelőtt Láncx Jenő) 

Széchenyi tér 13, ön Is gyözödjdn mag I 
Dusán Bzőrmézett télikabát P 19*— 
Elegáns tükör posztóbabát 23'*-
Bársonyflanel ruha, nagyon osinos fagon » 4'SO 
F ane1 ponsryola . — 
Tennisflanel férfling 1'70 

Eladta 
a lefoglalt búzát 

A törvényszék elítélte, de az ítélet 
végrehajtását felfügneszteíte 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kes ügyet tárgyalt csütörtökön dr. A p c z y 
Ernő törvényszéki biró. L i n d József kübek-
házai gazdát a pénzügyigazgatóság sikkasztás 
miatt feljelentette, mert a gazdálkodó az adó-
ban lefoglalt 3fí mázsa búzát eladta. A gazdál-
kodó a tárgyaláson előadta, hogy családjával 
együtt nagy nyomorban élt. A búzát részint 
megőrőltette és megette, részint pedig a bank-
nak kamatok fejében odafizette, mert ha nem 
fizette volna a kamatokat, akkor a bank lép 
fel vele szemben erélyesen. A biróság a nyo-
matékos enyhitő körülmények figyelembevete-
lével sikkasztásnak tekintendő vétségben mon-
dotta ki bűnösnek Lind Józsefet és 1 hónapi 
fogházra Ítélte, azonban az Hélet végrehajtá-
sát három évi próbaidőre felfüggesztette. 

Érdekes, hogy egv hónappal ezelőtt a biróság 
Lind Józsefet teljesen hasonló ügy miatt 
szintén egy hónapi fogházra ítélte és az ítélet 
végrehajtását ngvancsak felfüggesztette. Akkor 
100 mázsa adóba lefoglalt tengerit adott el, 
illetve törlesztette belőle más tartozásait. 

Az ítélet kihirdetése után az ügyész inditvá-
nvozta. hogy a biróság a múltkori és a jelenlegi 
büntetést foglalja összbüntetésbe. A bíróság az 
indítvány alap ián Lind József múltkori Ítéle-
tét hatálvon kivül helyezte, a két büntetést 
összbüntetésbe foglalta és a gazdálkodót össz-
bfmteté'képen t hónapi és 25 napi fogházra 
Ítélte, de az ftélet végrehaitását három eszten-
dei próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jog-
erős. 

Wieni utamró hazatérve 

l e g u t a b b 

tavaszi m o d e l l e k 
árutitását megkezdtem 
Pr. W I I N M B K N E KALAPSZALONJA 
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l ego lcsóbb Árban 

Varga Mihálynál, Aradi o. 4. 

Villanycsillárt 
most vegyen 
mélyen leszállított leltári 
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