
1935 Április 25: n ? r M A G V A R O R ? 7 S G 

pen ezért van szükség a decentralizációra. Ma-
gyarországot azokban a szivekben kell megtar-
tani, amelyekben megszületett. Budapest szé-
kesfővárosa az országnak, dc Budapest nem 
Szeged. Ez a szegedi sziv kell, hogy megmarad-
jon, ez teszi jellegzetesen magyarrá. 

— Ezekkel a körülményekkel feltéllen szá-
molni kivánok és 

a realitások határán belül mindent 
elkövetek a város fejlődése érdeke-

ben. 

>— Mert ez a város olyan most, mint az az em-
ber, akit egy rettenetes földrengés egy szakadék 
szélére sodort, — mert nem látják, csak erezik, 
hogy itt elszakadt valami, vérző testet éreznek 
a közelükbe, de segíteni nem tudnak. 

— Szegednek díszpolgára, képviselője és Ma-
gyarország miniszterelnöke fogadalmat tesz: 
minden idejét a Demzetnek. az országnak szen-
teli cs ebben bcnnfoglaltatik az a rész is, ame-
lyet e városnak kivánok szentelni. 

— 1919-ben hajléktalan magyar voltam — 
folytatta a miniszterelnök. Itt Szegeden akkor 
otthont találtam magam és barátaim számára 
és azon gondolat számára is, amelyeket akko-
clbao hirdettünk. Láttam e város fejlődéséi cs 
éreztem fá jdalmát is. E városban született meg 
a magyar reneszánsz, itt utmutatást kapott a 
magyar kultura, mellém állt e város a legkri-
tikusabb pillanatban és biztatott. Ezért külön 
mondok köszönetet. ígérem, hogy én ezt nem 
felejtem el és bár nem tudom leróni a hálámat, 
mert egy emberélet rövid erre —, de meg tu-
dom tenni, hogy amíg élek és a közéletben sze-
replő leszek, mindig f igyelni fogom ennek a vá-
rosnak a fejlődését és amit a traszkontínentális 
nutóut ideirányitásával tettem, szeretetem is e 
város felé fogom fordítani. 

Percekig tartó taps fogadta a miniszterelnök 
utolsó szavait. 

Az elnöklő 

Bárányi főispán 

mondott végül köszönetet a miniszterelnök be-
szédért. 

— Különös hála tölt el bennünket — mon-
dotta a főispán —, hogy kijelentésével Excel-
lenciád megnyugtatta Szeged polgárainak ag-
gódó lelkét. Ennek a városnak most már nem 
kell félnie a stagnációtól. hanem bíznia kell. 
hogy-a miniszterelnök támogatásával az előre-
haladás utján tovább halad. 

Nagy taps fogadta a főispán zárószavait, 
amely után a miniszterelnök és kisérele á főis-
páni hivatalszobában töltötte el a vonatindu-
lásig még hátralevő időt. Fél 6 órakor a m i -
niszterelnök felkészült az indulásra és az ál lo-
másra hajtatott Baranvi főispán kíséretében. A 
pályaudvar előtt nagy tömeg várta a miniszter-
elnököt, akit a perronon dalárda köszöntött, 
Fricsav karnagy vezetésével elénekelte az erre 
az alkalomra készített „Gömbös-indulót". A m i -
niszterelnök és ki«érete az 5 óra 50 perces gyors-
vonattá1 vi«'-zautazoli Budapestre. 

Vakmerő postarablás 
Amerikában 

72 ezer dollárt raboltok el 
egy postaautóból 

Newyork, április 21. Varren városban fOl i io-
á l lam) három rabló a forgalmas uccán megtá-
madott egv postaautót. Pisztollyal kezükben 
kényszeritették a postaautó vezetőjét, hogy a 
városból kivezető országútra hajtson és amikor 
« legelhagyatottabb helyhez értek, elrabolták a 
72 ezer dollárt tartalmazó pénzeszsákot és gép-
kocsin elmenekültek. A rendőrség teljes erővel 
kutat a rablók után. 

Megmérgezte 
négy gyermekét 

Freiburg, április 24. A Kaiserstuh-hegy kö- j 

zelében levő Böttingeuben egy orvos megmér- 1 

gezte négy gyermekét, akik közül a legkisebb 6 
éves. a legnagyobb 15 éves volt. A gyermekek j 
holttestét ma reggel találták meg. A gyermek-
gyilkos orvos eltűnt 

Tavaszi cipőujdonságamk 
formában, minőségben, árban vezetnek. 
Óriási választék minden szinben és kivitelben, 
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Előkészületek a római értekezletre 
Érdemben nem tárgyalják Magyarország, Ausztria és Bulgária fegy-
verkezésének kérdéséi — Olasz ¡avastal az osztrák függetlenség 

biztosi íására 

Páris, április 24. Az Havas Iroda római je-
lentése szerint a dunai értekezlet diplomáciai 
előkészítése már javában foly ik. Az előkészí-
tés arra irányul, hogy olyan elvi megegyezés 
jö j jön létre, amely a legnagyobb biztonságot 
adja meg arra, hogy az értekezlet sikerrel fog 
járni. 

Olaszország azl javasol ja, l iogv az értekezle-
tet június elején tartsák meg. Olaszország és 
Franciaország az értekezletre a következő álla-
mokat fog ja meghívni: Ausztria, Csehszlová-
kia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, 
Németország és Románia. Az értekezleten részt-
vevő államokat külügyminisztereik fogják kép-
viselni. A z értekezletnek célja az lesz, hogy kö-
zösen biztosítsák Ausztria integritását és füg-
getlenségét. Ausztria, Bulgária és Magyarország 
felfegyverzésének kérdését a római értekezleten 
felvetik ugyan, dc érdemben nem tárgyal ják. 

Parisból jelentik: A dunai értekezlet meghí-
vóját Franciaország és Olaszország közösen 
fog ják eljuttatni az érdekelt hatalmakhoz, de 
csak akkor, amikor a külügyminisztériumok 
között fo lyó előkészítő megbeszélések már a si-
ker biztos kilátásával kecsegtetnek. A magyar, 
osztrák és bolgár u jrafegyverkezés kérdése a 
Népszövetség illetősége alá tartozik. A stresai 
értekezleten ennek a kérdésnek gyakorlati | 
szempontból való megvizsgálását az általános . 
regionális biztonsági garanciák előzetes kidől- I 

gozásától tették függővé. A római értekezlet 
célja éppen ilyen biztosítékok kidolgozása, kö-
vetkezésképen tehát az ujrafegyverkezés kérdé-
sét Rómában csak hivatalos módon lehet ma jd 
kérni. 

Másik jelentés szerint az értekezletet hír sze-
rint valószinüleg junius 3-ára hiv ják egybe Ró-
máha. Ugy tervezik, hogy az üléseket a Dor ia-
palotában tartják meg. Pol it ikai körökl>en azt 
a lehetőséget emlegetik, hogy a résztvevő álla-
mok eredeti l istájával szemben sem Lengyel-
országot, sem Romániát nem hiv ják meg az ér-
tekezletre. 

Békéltető eljárás 
az olasz-abesszin viszály 

megoldására 
Róma. április 24. Olaszország jegyzéket in-

tézett a Népszövetséghez, amelyben bejelentet-
te, hogy kész el fogadni a békéltető eljárást az 
olasz—abesszin viszály megoldása céljából. Az 
abesszin kormány nemrégiben jegyzéket inté-
zett az olasz kormányhoz és közölte, hogy to-
vábbra is haj landó elfogadni a békéltető e l já-
rást. A kiküldendő bizottság még meg nem á l -
lapított időpontban összeül és megkezdi a tár-
gyalásokat a viszály békés elintézése érdekében 

2000 árverést és 17.000 zálopolást 
tűzött ki a legközelebbi napokra 

az adóhivatal 
Megindult a szigorú adóvégrehajtás 

( A Délmagyarország munkatársától.) Már-
cius tizenegyedikén tűzték ki a legutóbbi árve-
rést a városi adóhivatalban, azóta végrehajtási 
szünet volt. Négy héten keresztül a képviselő-
választások miatt tartottak végrehajtási szüne-
tel, az utóbbi két héten pedig a húsvéti ünne-
pek miatt szünetelt a végrehajtás. Hat hót alatt 
rendkívül felszaporodott a munka a városi 
adóhivatalban, most már hozzákezdtek a res-
tancia feldolgozásához. Szegedre is megérkezelt 
a pénzügyminiszteri rendelet, hogy az e lma-
radt árveréseket és zálogolásokat meg kell tar-
tani. 

Csütörtökön már szigorú adóvégrehajtás kez-
dődik Szegeden, ngv a város belterületén, mint 
a külterületen. Az adóhivatal a legközelebbi 
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napokra 2(100 árverést és 17.000 zálogolásl tű-
zött ki, ugy, hogy a végrehajtók számát előre-
láthatólag szaporítani kell. A végrehajlóknak 
már kiadták a munkát, a hatheti szünet után 
most túlságos sok dolguk lesz. A felszaporodott 
munkával ka]>csolatban újból felmerült a terv, 
hogy a végrehajtók számára megfele lő helyisé-
get kellene ki je lölni az adóhivatal épületeben. 
A végrehajtóknak az adóhivatal folyosójából 
rekesztettek el ideiglenesen helyet, a meglehe-
tős szűk és homályos helyiségben a végrehajtók 
nem férnek el; állva dolgoznak, mert annyi 
hely sincs, hogy megfelelő számú asztalt és 
széket helyezzenek el a keskeny helyiségben. A 
végrehajtók már régóta kérik, hogy rendes he-
lyiséget jelöl jenek ki részükre, most azonban 
a nagytömegű árverési és zálogolási munka 
még jobban sürgeti, hogy a végrehajtóknak kü. 
lön megfelelő helyiséget rendezzenek be. 

üformosai katasztrófa 
London, április 24. A formosai földrengés 

legújabb veszteséglajstroma a következő: 3185 
halott, 9215 súlyos »és 1415 könnyű, -ebesül! 15 
ezer 292 ház teljesen. 15457 ház részben be-
omlott, 7816 ház meaongálódutL 


