
merTOK un öt es mint eTienfeiex, ezért Decsflltfflc 
életében és ezért gyászoljuk halálában. T>e be-
csültük és gyászoljuk öt nemcsak mint polgármes-
tert, hanem mint embert is, aki súlyos időikben 
megmutatta, hogy jellemes, kiváló egyéniség. 

— Halálával az egész magyar történelemnek 
és elsősorban Szeged történelminek olyan fejezete 
zárult le, mel.v telve van a magyar dolgozó nép 
tragédiájával. Ezek a tragédiák legyenek mementó 
mindenki számára, akiket illet, hogv osztályelfo-
gultsággal, világszemlélet! türelmetlenséggel, gyű-
lölettel, a hatalmi helyzettel való visszaéléssel, az 
ellenfél erőszakos elnyomásával még sohasem le-

D E C M A G Y A R O R S Z Á G 

hetett népet felemelni, boldoggá és megelégedetté 
tenni, de romlásba dönteni, igen. 

— £s ha bánatunk őszinte és Igaz — fejezte he 
Lájer —, a legszebb emléket azzal állítjuk elhunyt 
polgármesterünknek, ha bebizonyítjuk, hogy egy-
mással szerabenállva és mégis egymással vetél-
kedve folytatjuk küzdelmünket ama nagy eél el-
érésén, melyet e csonka ország és város oly sokat 
szenvedett dolgozó népét mostani kálváriás útjá-
ról a szabadság, boldogság és megelégedettség út-
jára vezeti. 

A közgyűlés hat órakor ért véget. 
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kossanak egy Tébe-kerűletet szegedi székhely-
lyed. Javasolta, hogy dísze!nőkké begavárl Rack 
Bernátot, elnökké Kozma Ferencet, társelnökké! 
Bohnert Józsefet válasszák meg. Az értekezz 
let a javaslatot vita nélkül elfogadta. 

Az értekezlet ezzel véget ért. Délben ebédj 
volt a Hungáriában, ahol Kozmu Ferenc üdvö-j 
zölte a megjelenteket 

MIHÁLY VAGY MÁRIA? 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. Rá-», 

d a y László járásbiró hétfőre vádlottként magai| 
elé Idézte K o r p o n o v l c s Mihály tanyai enni 
bert, akit a csendőrség jelentett fel kártyavetés 
miatt. A jelentés szerint Korponovics Mihály a tan 
nyák kőzött többeknek kártyát vetett és ezért dija*; 
zást fogadott eL 

A hétfőre kitűzött tárgyaláson Korponovlcs Mf* 
híly nem jelent meg. Maga helyett védője jelent* 
kezett, aki érdekes bejelentést tett. Előadta, hogy 
a csendőrök tévedésben voltak, amikor a gyanúsí-
tott neveként Korponovics Mihályt Írták a jelenté* 
sükbe. Ügyfele határozottan kijelentette, hogy té-
ves az a hit, mintha férfi lenne, ff igazi nő, a nev« 
pedig nem Mihály, hanem — Mária. Az idézést 
megkapta, de mivel Mihálynak azól, nem jött el a 
tárgyalásra. 

A biróság dr. S z á s z Dezső ügyészi megbí-
zott indítványára ugy határozott, hogy a további 
félreértések elkerülése védett igy oimezteti az 
idézőt: Korponovics Mihály Máriának... 

Öngyilkossági kísérlet 
a leventefogdában 

(A Délmagyarország munkatársától ) Hétfőn! 
reggel a városháza alagsorában elhsiyezett le-
ventefogdában öngyilkossági kísérletet követett 
el Nagy Antal 19 éves tanonc. Nagy Ar.tal mu-
lasztásaiért háromnapi fogdát kapott. Vasárnap 
töltötte el az első napot, hétfőn reggel kezdette 
meg a második napo t Nemsokkal a fogdába 
való bevonulása után követte el az öngyilkos-
sági kísérletet: nadrágszíj jár a felakasztotta ma-
Kát. Tettéit az őrizetéire bízott foglár ideiében 
észrevette és levágta a szíjról. Nagy Antal az-
ért volt elkeseredve, mert gazdája elbocsájtot-
ta. A fiatalembert a rendőrségen kihallgatták* 
miután megígérte, hogy öngyilkossági kísérleté-
ről letesz, eíbocsájtották. 

Rövid közgyűlés Mákén 
(A Délmagyarország makói tudósítójától.) Szo-

katlanul rövid közgyűlést tartott Makó képviselő4, 
testülete. P a p p József 120 pengős inségmunkája 
és közadótartozása ügyében, amelyet egy inter-
pelláció vilt a közgyűlés elé, uj választ ígért a 
polgármester. N a g y Gy. Mihály indítványára a 
hagymatermelők prémiummal való megsegítése s 
a lagykölcsönök csökkentése érdekében felirnak a 
kormányhoz. Rendkívül éles vita folyt S z a k á c s 
Gábor kormányfőtan ácsos bérpalotaí lakása ügyé-
ben, amely végül Ls bérfizetési halasztással ért 
véget 

A polgármesteri javaslatokkal szemben kimon-
dotta a képviselőtestület, hogy az uocai rokkant 
fagylaltárusoktól nem szed helypénzt, u hagyma-
kisérleti telep céljaira adott, de zabbal bevetett 
terület fele termésére igényt tart, jövőre pedig már 
osak egy holdat engod át az egyesületnek. A hon-
védi református templom harangozójának fizetési 
segélyét K i s s Ernő szociáldemokrata képviselő 
indítványára szavazták meg. Ugyancsak az ő in-
dítványa volt, hogy kenyér árvizsgáló bizottságot 
alakitottak, amelynek tagjai: K i s s Ernő, K ö t e -
l e s János, C s o m o r Sándor, T e s z i i n g József 
és I g a z Ferenc. 

Egy fizetési előlegkérés kapcsán szóvitettak, 
hogy a betegség cimén munkát nem teljesítő java-
dalrni hivatali alkalmazott — vidéki futballmérkő-
zésen jelent meg. Elutasították az ipartestület se-
gély iránti kérelmét, ugyanez a sors érte Déry 
Béla színigazgatónak a vigalmi adó elengedését, 
vagy segély megszavazását célzó kérelmét « . 

A b b a z l a — L o v r a n a Szállodát: 
Hotel Quarnero — Majestie — Hotel Regina Stefá- | világosítást, prospektust ad, előjegyzést elfogad a 
nia — Grand Hotel Laurana. Korszerű árak! Uta- , magyarországi vezérképviselő: „Via" fürdőiroda, 
zási kedve/.ménvek. Fizetés Budapesten. Teljes fel- ' Bpest, IV. Váci-u. 36. (Klotild palota) Telefon: 

83—2—56 és 841-89. 

A Tébe szegedi 
az erőszakos intézkedések ellen 
Visszautasították a hadszervezet ellen! támadásokat — A gazda-
védelem és a pénzintézetek fúziója — „A latifundiumok nem 

bújhatnak a gazdavédelem spanyolfala mögé" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délelőtt tartották meg Szegeden a Tébe or-
szágos értekezdetét a városháza közgyűlési ter-
mében. Kozma Ferenc megnyitóbeszédében ar-
ról beszélt. 

nem lehet belenyugodni aöt>a, nogy 
a magyar hitelszervezetet egyesek 
évek óta u vádlottak padjára szeret-

nék ültetni. 

A mögyar szerkezetek 100 év ¿ta szolgálják \z 
ország minden rétegét, legalább annyira, mint 
bármely nuás szervezet A mai fejlődésnek leg-
fontosabb támogatója mindenkor a magyar hi-
telszervczet volt. A vidéki takarékok voltak 
azok. melyek lehetővé tették a jobb mezőgazda-
ságot, az ipar és a kereskedelem lebonyolítá-
sát, a magyar hitelszervezet minden nívós vál-
lalatot támogatott, neld köszönhető a magyar 
városok mai szépeéae. Szegeden különös nyo-
matékkal koll irteicvódeni a hitelszervezőteket, 
mert a kihelyezések 60—70 százaléka mező-
gazdasági vonatkozást«. Vissza kell tehát utasí-
tanunk — folytatta — minden vádaskodást. A 
magyar hitel szervezet nem gáncsot, de elisme-
rést érdemel. 

Hegedűs Lóránt, a Tébe elnöke volt a követ-
kező felszólaló, aki arról beszélt, hogy lehetet-
lenség józan embernek éket verni *z ingó tőke 
és a bank közé, mert nincs ingótőke 4 akar ék-
pénztár nélkül, enélkül pedig mezőgazdaság. 
Aki ezt teszii, az a magántulajdont temeti el — 
mondotta. Fllanzéki politikus létére — folytatta 
ezután — azt állítja, hogy a kormánynak nagy 
érdemei vannak akörül, hogy a hitelellenes de-
valvációs jelszavakat eltűntette a' közéUtbol. 

Ami az országban rendben van, az 
a hitelszervezet. 

Ezt elsősorban a gazdatársadalomnak kell meg-
érteni. Nem a t a baj, hogy a kí&gazdatársadal-
mat megvédik, ck 

tiltakozni kell az ellen, hogy a lati-
fundiumok százezer holdak urai a 
vazdavédelem köpönyege alá búj-

janak. 

Allitoim. hogy a feudális korszak lejárt, nem va-
gyunk hajlandók belemenni >bha, hogy a gaz-
davédelem spanyolfala mfígé bújjanak a nagy-
birtokosok. 

A következő előadó dr. Katona Lajos P. K. 
ígazqrató volt, aki a hiteléletben megnyilvánuló 
szolidarlzmusról és altruizmusról beszélt általá-
nos figyelem között. Nagy érdeklődéssel kisért 
beszédet tartott dr. Nyulászy János, aki azt bi-
zonyítgatta, hogy 

a fejlemények nem igazolják a 
gazdavédelmi érdekelteket. 

Aggodalommal hitja annak a szellemnek a kibon-
takozásá t amely a hitelezői iogok elkobzását 

céüozzal. Beszélt a bíróságoknál kialakulóban 
lévő bankéi lenes uzusról. A továbbiak során a 
mezőgazdasági magánszerződések kérdésével, 
a gazdavédelmi rendeletek lejárta után a gazda-
adósságok rendezésének mikéntjével foglalko-
zott. 

Dr. Szivessy Lehel „A magyar hitelszervezet 
— magyar érdek" cdmimel 'ártott értékes elő-
adást, amelynek végén határozd javaslatot ter-
jesztett elő, amely ezeket mondja : 

— Az országos pénzintézeti értekezlet felhív-
ja a közfigyelmet arra, hogy 

át nem gondolt frázisoknak és meg-
tévesztő hangulatkeltésnek, érték-

rombolás lehet a következménye. 

A tőkeellenes hangulat, a hitelszervezet meg-
rontásához vezethet -Veszélyezteti a tökekéo-
zést és megakasztja a nemzeti újraéledés bekö-
vetkező folyamatát. Mellőzendőnek tart, felelőt-
len oldalról felhangzó olyan kívánságokat, ame-
lyek külföldi, nálunk nem indokolt és nem al-
kalmazható példákon felbuzdulva, létező hitel-
szervezetünk lerombolását, egv évszázad Szé-
chenyi kigondolta épi tőm unkájának megsem-
misítését veszi célul. 

— Nem zárkózunk el attóí, hogy hitelszerve-
zetünk az ország mai helyzetéhez alkalmaz-
kodjék. Szükségesnek tartjuk azonban, hogy a 
kormányhatóság mellőzzön minden olyan kény-
szerintézkedést, amely a lassanként megnyugo-
dott közgazdasági élet további izgalmához és 
egy ujabb válsághoz vezet. Kiemeliük, a vidéki 
ősrégi pénzintézetek jelentőségét, amelyekkel a 
karöltve működő nagy országos pénzintézetek, 
alkotiák azt a magyar hitelszervezetet, amely-
nek hazánk közgazdasági kifejtését köszönhet-
jük. Hangsúlyozottan kiemeljük, hogy szem előtt 
tartjuk a magas színvonalon álló magyar hitel-
szervezeti tisztviselői kar fontos szociális ér-
dekeit is, amiért is a hitelszervezet céltalan le-
építését azért is ellenezzük, mert mellőzni óhaj-
tanánk a proletáriátus ujabb ázaporitását. 

A határozati javaslatot az értekezlet egyhan-
gúlag elfogadta. Dr. Varsányi Tibor (Debrecen) 
arról beszélt, a legelső feladat, hogy a közön-
ség bizzék a hite ls aervezetben. Kelemen Fe-
renc (Nagykanizsa) a pénzintézetek hizíníáról 
beszélt. A magyar Idtelszervezet nem tűrheti, 
hogy ebbe a kérdésbe bárki is erőszakos módon 
belenyúljon. Tegyék lehetővé — mondotta —, 
hogy a vidéki intézetek .íölcpönők folyósításá-
val a magyar gazdasági éJet szolgálatára áll-
hassog. 

Dr. Nyáry Pál és dr. Hörög Frigyes P. K. 
előadók jelentése után Frenk Adolf, a Nemzeti 
Bank igazgatója válaszolt ! 'elemen Farencnek 
és kiielentette, hogy a Nemzeti Bank élénken 
figyeli a vidéki hiteléletet és a kötelességét is-
meri. Dr. Makai Ödön (Vásárhely) a gazda-
védelmi rendeletekkel kapcsolatos pénzintézeti 
sérelemeket tette szóvá. 

Hegedűs Lóránt állót fel ezután és kijelentet-
te, hogy egy egészséges fúzióra tesz javaslatot: 
a békésanegyei pénzintézetiek a szegediekkel aV-


