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Horváth (Eülke) kávéházban Bobár Kató |Tr zenekara hangversenyez minden esfe 
ó r a r e g g e l 4 - k o r 

tehát tételeznem, hogy a miniszterelnök árnak 
ilyen brutális rendelkezések nélkül is módjá-
ban állana elhárítani a demagógia veszélyeit. 

Bnchinger Manó, 

m szociáldemokrata párt állásfoglalásáról a kö-
vetkezőket mondotta: 

— A fái demokrata párt legnagyobb 
megdöbbenéssel vette hirül a gyiilésbetiltásra 
vonatkozó rendeletet. A választójogi reform és 
más természetű reformok intencióit csak akkor 
tartjuk őszintének, ha a néptől nem vonják 
meg a hozzászólás jogát. Eddig n;rn volt Ma-
gyarországon valami nagy gyülekezési szabad-
ság, szomorúnak és megdöbbentőnek tartják, 
hogv most ezeknek n jogoknak a maradványait 
is elkobozzák. Ha felmerülnek igazi rendbon-
tások, ezeknek megfékezésére a Gömbös-kor-
mánynak megvan a hatalma. De a nép meg-
nyilatkozásának megakadályozását alkotmány-
ellenesnek és diktatórikus módszernek tar t juk, 
amely elien a leghatározottabban t iltakozunk. 

n Bvüléstilalmi rendelet 
Budapest március 1. Nagy feltűnést keltett 

a kormánynak az a rendelkezése, amelyet 
pénteken uoztak nyilvánosságra és amelyben 
általános tilalmat rendeltek el a politikai nép-
gyiilésekre, felvonulásokra, körmenetekre. 

A gyüléstilalmi határozatot még a multheti 
minisztertanács hozta, de csak most hozták 
nyilvánosságra. A rendelettel kapcsolatban kü-
lönösen az keltett feltűnést ^»oiitikai körökben, 
hogy a gvülésfilalom az összes zárt és nvilt 
helyiségekben tartandó politikai összejövetelek-
re kiterjed. A rendelkezés szerint a politikai 
gvfilések, összejövetelek, körmenetek megtar-
tását karhatalommal Is meg kel! akadályozni. 

A betiltással kapcsolatban illetékes helyen a 
következő közléseket tették: 

„A kormány az ország belső politikai n y u -
galmának megóvásához fűződő nagy érdekek-
re való tekintettel kívánatosnak és a társadal-
mi béke érdekében állónak tar t ja azt, hogy a 
gyüléstilalmi rendeletet ú j r a életbelépteti. 

Hitler a Saar-vldélten 
A 9aar-tertlle!et pénteken hivatalosan átadták Németországnak 

nitotta a bizottságnak pártat lan szellemben 
végzett munkájáér t . 

A felszabadulási Ünnepen H e s s Rezső TC-
zérhelyettes beszédével kezdődött, majd 

Göbbels 
propagandaminiszter mondott beszédet. 

— A Saar-vidéki népszavazás — mondotta 
—, olyan módon tett hitet Németország mel-

SanrbrScken. március í . A tegnapi előké-
szítő lépések után pénteken délelőtt hivatalo-
san visszaadták Németországnak a Saar-terü-
letet. 

Reggel Saarbrückenbe érkezett G ö b b e l s . 
A rohamosztagok és védőosztagok ha jnali 2 
órakor birtokukba vették a várost, felvonulá-
suk reggel 8 óráig tartott. 

Az átadás délelőtt féltízkor folyt le a saar-
bröekenl kerületi tanácsházban. A hármasbi-
zoltság tagjai, az olasz Aloisi. az argentinai 
Cantillo és a spanyol Lopez Olb^an nemzetkö-
zi kíséretükkel együtt hivatalosan átadták a 
Saar-terfiletet dr. Frick birodalmi belügymi-
niszternek. 

Frir.k Bfirckel kerületi pártvezér kíséretében 
valóságos diadalmenetben vonult a tanácsház-
hoz. Egymást érték a különböző egyesületek 
felvonulásai, hogy tisztelegjenek a zászlófelvo-
násnál. A német lobogókat a tanácsházra egy-
negyed 11 órakor tűzték ki. maid Frick beszé-
det mondott, majd átruházta a kormányzás 
hivatalát Bürckel kormánybiztosra. 

— A népszavazás a békeszerető Németország 
békés győzelme volt — mondta A szavazás, 
mely t i tkosabb és semlegesebb már nem is le-
hetett volna, bebizonyította az egész világ-
nak, hogy a németség Hitler vezérlete alatt 
párt és felekezeti különbségeken felülemelkedő 
egységes nép lett. 

Fr ich ezután a Hitler ellen szavazöttakhoz 
fordult: 

— A lakosságnak ezek a részei — mondta —, 
ma többnyire ismét a mi sorainkban állanak, 
de azoknak is, akik még távol tartiák magu-
kat, örömmel nyújtjuk a kibékülés testvér-
jobb iát, ha megvan bennük a jószándék az ui -
jáépités munkájára. 

Hitler 
röviddel tíz óra előtt repülőgépen Mannheim-

Az Isten végtelen kegyelmébe ajánlva 
halottunk lelkiftdvét és örö'í nyugalmát, 
tehetetlen fájdalmunkban jelentjük, hogy 
egy jóságos és az örökös megboesájtást 
magába záró sziv megszűnt dobogni. 

Dr. Mamvari Fstvánné 
szfil. PINTÉR ERZSÉBET 

42 éves korában hosszú, kínos szenvedések 
«tán február hó 28-án meghalt. Lelkiüd-
véért a szentmisét a felsővárosi templom-
ban március hó 2-án d. e. 9 órakor mutat-
juk be. Temetése 2-án délután 3 órakor 
lesz a felsővárosi gyevi temető halottas 
házából. Gyászolják: férje és leánya, any-
ja, testvéréi, sógorai, sógornői, rokonai, 
valamint mind azok, akik szeretettel vet-
ték körül. 

Szeged, 1935. márc. 1. Imádkozzunk érte! 

ha érkezett és azonnal folytatta ú t j á t Saarbrü-
ckenbe. Délben Hitler gépkocsin Saarbrü-
ckenbe érkezett. 

Hitler este a városháza dísztermében fogad-
ta a 3-as bizottság tagjait . Köszönetét nyilvá-

lett, amely az e^ész világot bámulatba ejtette. 
A Saar-vídéki nep ezzel a béke katonáivá vá l t 
A Vezér azért jött ide, hogy Saar-vidék népé-
nek köszönetet mondjon, nem mint valamely 
parlamenti érdekcsoport képviselője, hanem 
mint a német nemzet képviselője. Amikor^ a 
Saar-vidéket a birodalomhoz visszacsatolják, 
az egész német nép borifja szivére ezt a terü-
letet. 

Göbbels után B ü r c k e l birodalmi biztos 
beszélt. 

Az ünnepség befejezéséül 
Hitler 

mondott beszédet. 
— A Saar-vidék visszatérése Németországhoz, 

nemcsak Németország boldog napja — mon-
dotta —, hanem egész Európa számára az. An-> 
nak a reményének adott kifejezést, hogy ezt aa 
eseményt Németország és Franciaország viszo-
nyának végleges javulása kövesse. 

Tüntetés lácstien 
Bécs. március 1. Az esti órákban a nemzeti 

szocialisták tüntető sétát rendeztek a belváros* 
ban. Minthogy itt-ott tüntetésre került sor é3 
ezek nyomán a Saar-dalt énekelték, a rendőr-* 
ség széleskörű intézkedéseket tett és megaka-
dályozta a tüntetések elharapózását. Hir sze-
rint több, mint száz tüntetőt őrizetbe v e t t e t 

Va lamive l f avu l l 
a délvidéki menekültek helyzete 

Miniszteri kiküldött vizsgálja felöl az ínségesek és a 
kiutasítottak ellátását 

A Tissa áradása és a szükségmunkák 
(A Délmagyarország munkatársától .) Meg-

írta a Détmagyarország, hogy a belügyminisz-
ter megbízásából Szegedre érkezik dr. S z e -
k e r e ! János miniszteri osztálytanácsos az 
ínségesek és a jugoszláviai menekültek el látá-
sának felülvizsgálása céljából. Szekeres pén-
teken meg is érkezett Szegedre és itt megkezd-
te a népjóléti ügyosztály működésének felül-
vizsgálását. Látogatást tett a szőnyegszövő-
telepen, ahol a munkanélkülieket okta t ják ki 
a házi szőnyegszövés tudományára, megtekin-
tette a város t i j népjóléti intézményét, a síny-
lődök házát, azután a népjóléti hivatal admi-
nisztrációját vizsgálta át, ma jd a menekültek-
re vonatkozó adatokat kérte el a hivatalban. 
Megállapította, hogy a menekültek helyzeté-
ben a jelek szerint némi javulás történt az 
utóbbi időben. Februárban huszonkilenc me-
nekült családdal kevesebb tartózkodott a város 
területén mint januárban. A menekültek kö-
zül janv ' 286 jelentkezett inségellátásért, 
februárban "2. 

Szekeres miniszteri osztálytanácsos átnézte 
a népjóléti kerületek napi jelentését is. ameiy 
szerint pénteken 474 szükségmunkás állt m u n -
kába. Az egész hónapban 2933 munkané lkü-
lit foglalkoztatott a szükségmunkáknál a vá-
ros, 

A szükségmunkák keretében végzett föld-
munkák körül qjost különben súlyos zavaro-
kat okozott a Tisza gyors áradása. A felsőti-
szaparti védőtöltés megerősítéséhez szükséges 
földanyagot három tiszaparti földbányából 
termelik ki és innen szállítják csilléken a 
munkálatok helyére. Az egyik bányát az el-
múlt éjjel beomlasztotta az áradás. Ebből a 
bányából az elmúlt két év alatt körülbelül ti-
zenötezer köbméter földet hordtak el a töltés 
erősítéséhez. Ezt a munkát , ha sikerül a má-

sik két bányát megmenteni az árvizvesae3e-
lemtől, most már rövidesen befejezik. A be-
omlott bányához vezető vágányokat sürgősen 
felszedték, nehogy azok is viz alá kerüljenek. 

Szombaton kezdődik 
a Rix*telen~per 

Bécs, március 1. Szombaton kezdi tárgyalni 
a bécsi katonai törvényszék R i n t e 1 e n volt 
miniszter, az egykori római osztrák követ pe-
rét. Az a vád ellene, hogy résztvett a mult év 
iuHusában elkövetett felforgatási nácikisérlet-
ben és ezzel hazaárulásnak közvetlen részese 
volt. A törvény ezt a büntettet 10—20 év kö-
zötti súlyos börtönnel sújtja, különösen sú-
lyos esetben életfogytíglanig tartó börtönbür-, 
tetéssel. 

Mén nem tettek feljelentést 
szepes Lászfú ellen 

Budapest március 1. A Szepes-ügyben teg-
nap az a hir terjedt el, hogy a sváici bankok 
fel)elentést tettek a tőzsdés ellen. Pénteken ki-
derült. hogy délutánig még semmiféle feljelen, 
tésl nem tettek Szepes ellen. 

Az egyre bonyolultabbá váló ügyben az a 
konkrétum, hogy dr. Glücksthal Andor ügyvéd 
ismeretlen tettesek ellen fel jelentést tett zsaro-
lás miatt, mert megfenyegették. Általában ugy 
látszik, hogy egyesek Szepes érdekében men-
tőakciót tettek folyamatba. 

ü g y hir lik, hogy a valuta ügyészség megin-
dította a vizsgálatot. 


