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A polUika vasárnapi eseményei 

Eckhardt 
és Bntal István beszédei 

Budapest- szeptember 16- A belpolitikai élet-
nek két eseménye volt vasárnap- Az egyik Eck-
hardt Tibor éles ellenzéki beszéde, a másik Alt-
iái Istvánnak Kőszegen elmondott beszéde-

Eckhardt 

vasárnap több helyen beszélt, elsősorban Sik-
lóson. ahol a kormány ..Kék könyvével" foglal-
kozott és azt hangoztatta, hogy a benne foglalt 
állítások — mint például a költségvetés rendbe-
bozása — nem felelnek meg a valóságnak- Aki 
olvassa a Kék könyvet, az abból megtudhatja 
— mondotta —» hogy mennyi hitelt érdeméi a 
kormány-

Eckhardték ezután Pécsre mentek és az ottani 
népgyűlés keretében Eckhardt ismét élesen 
szembeszállt a kormánnyal-

— Ha a Gömbös-kormánynak — mondotta — 
jól megy a sora. felütik tejüket a diktatórikus 
fdsérleiek. ha baj van> akkor ezeket letagadják-
Azért kell arra törekedni, hogy a kormánynak 
rosszul menjen- A kormánynak csak hajbókoló• 
térdethajtó biciklisták kellenek, aik'ik felfelé 
térdelnek, lefelé pedig taposnak- Ezuitán a vá-
lasztási lélektiprásról beszélt, majd arról, hogy 
egy készíilő javaslat a birói függetlenséget lá-
madja meg- Titkáruralom terpeszkedik az or-
szágonv folytatta, olyanok uralma, akik kabát-
felsegités révén szereztek poltikai érdemeket-
Eckhardt a gyűlést követő társasebéden a ma-
gyar intelligenciát szólította sorompóba-

A "reformnemzedékhez" tartozó képviselők 
testületileg vettek részt vasárnap 

Kőszegen, 

Németh Imre beszámolóján- Megjelent a gyűlé-
sen Antal István államtitkár is- A főtéren a ze-
nekar a Nep-indulót játszotta és a Nep-ifjuság 
parancsnoka előretartott jobbkézzel üdvözölte 
a képviselőket- Németh Imre beszámolója után 

Antal István 

mondott beszédet, amelyben Eckfrardttal foglal-
kozott- Azt hangoztatta, hogy a Nepet a poli-
tika és a világnézeti hitvallás fűzi egybe A kö-
zös ellenzéki frontból nem lesz semmi — mon-
dotta —» mert a tüzet és vizet összeházasítani 
nem lehet- Eckhardt néhány hónappal ezelőtt 
súlyos hibát követett el. mert az események 
szinte tálcán vittek elébe egy olyan jobboldali 
agrárszeüemü egységes front megalkotásában 
való részvételt, amely egy táborba tömörithette 
volna a jobbaldali népies erőket- Ezután külpo-
litikai kérdésékkel foglalkozva kijelentette, hogy 
a konmámy programja a revizió érdekében való 
haro a kisebbség jogainak intézményes _ védel-
me. a honvédség egyenjogúsításának kivívása 
ós a függő nemzetközi gazdasági, pénzügyi és 
politikai problémák megoldása-

BEVONULÓ KATONÁKNAK: 

Körömkefe —.10 
Bekenőkefe —.12 
Sárkefe —16 
önborotvakészlet 10 pengével —.88 

HAZTARTASI CIKKEK: 

24 drb vasporkup dobozban —.24 
10 csomag kályhafényesitő — JW 
1 doboz 750 darab amerikai fogvájó —.24 
5 iv barna csomagoló papir —.84 

ISKOLAI CIKKEK: 
Negvedives ra jztábla —.78 
7 arb negyedives rajzlap —.24 
24 drb fehér tábla kréta —.21 
% drb irótoll —.24 
Reklám palatábla —.14 

ÉLELMISZEREK : 

10 dkg csokoládés drazsé —.20 
10 dkg méz. v. savanyu, v. erős cukorka —17 
10 dkg nugat kocka —.24 
Negv< d kilogram burgonya cukor —.25 
10 dkg tej arachid halom —.24 
1 kg staniolos f lsovány sajt P 1.18 
80 dkg sima keksz —08 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
I IIIIIDi CX1KONICS él KISS UCCA SAROK 

©síi űivafclpő ufűonságok, 
Angolsarku uccol cipőkülönle^ességek, 

Fém uccai sport- és vadászdpök, 
Guermek, Iskola és cserkészclpők 

íz léses vá l asz tékban , 
E l O n q ö s á r a k o n 

HA-HA cipőáruházban, 5BMÍftSfi£ 

A f aqy, a jég és az aszály pusztításai 
a közigazgatási bizottság előtt 

Súlyos veszteségek a búzában, a paprikában és a gyümölcsösökben 
— A takarmány- és burgonyahiány miatí sürgős intézkedésre van 

szükség 

Az idegenforgalom és a kedvezményes vizűm 

(A Délmagyaronszág munkatársátél.) A köz-
igazgatási bizottág három hónapos nyári vaká-
ció után hétfőn délelőtt tartotta meg elsó ülé-
sét a városháza bizottsági termében B á r á n y i 
Tibor főispán elnökletével. Az ülés végefelé 
megjelent a bizottsági teremben dr. P á l f y 
József polgármester is. aki egy napra megsza-
kította szabadságát. 

Dr. P á v ó Ferenc tb. tanácsnok ismertette 
a polgármesteri jelentést, amely szerint a nyári 
hónapok alatt az adóhivatal 14.865 árverést tű-
zött ki az adóhátralékosok ellen, de a kitűzött 
árverések közül csak háromat tartott meg. 

A polgármesteri jelentéshez dr. S z i v e s s y 
Lehel kért szót. Elmondotta, hogy a nyáron, 

a nagysikerű szabadtéri játékok 
ideje alatt kilencszáz külföldi ven-
dég érkezett Szegedre a megszál-

lott országrészekből. 

Ezek kedvezményes magyar vízumot 
kaptak útlevelükre. Szeged idegenfor-
galma szempontjából igen előnyös len-
ne, hogy Szeged számára állandósíta-
nák ezt a vizumkedvezményt, mert kétségtelen, 
hogy ebben az esetben Igen sokan látogatnák 
a várost a megszállt területek lakói közül. Fon-
tos lenne az is, ha Szegeden utlevélláttamozó 
kirendeltséget áll itanának fel, mert jelenleg az 
a helyzet, hogy a vendégek útlevelük látta-
moztatása céljából kénytelenek fölutazni Bu-
dapestre. Elmondotta Szivessy. hogy nemré-
gen ismét megindították a Szeged és Temesvár 
között közlekedő gyorsvonatot, de aztán a vi-
zumnehézségek miatt beszüntették, pedig erre 
a vonatra igen nagy szükség lenne. 

Dr. P a p Itóbert a magyar-jugoszláv vasúti 
összeköttetés nehézkességére hivta fel a bi-
zottság figyelmét Elmondotta, hogy 

Szegedről négy teljes éra alatt le-

het csak átjutni Szabadkára, 

mert a vonat Horgoson három órát vesztegel, 
j Dr. Bi e d 1 Samu arra mutatott rá, hogy ezek 

a nehézségek a feszült külpolitikai atmoszféra 
következményei. 

Dr. B u ó c z Béla főkapitányhelyettes szólalt 
ezután föl. Elmondotta, hogy kétféle vizűm 
van, a rendes és a kedvezményes. A kedvez-
ményes vízumot azok kapják, akik a trianoni 
határ mentén laknak meghatározott zónában, 
ez a vizűm azonban csak három napra szól. 
Ha valaki tartózkodását meg akarja hosszabbí-
tani, Budapestre kell felutaznia útlevelének lát-
tamoztatása céljából. Javasolja, hogy irjon föl 
a bizottság és kérje a szegedi utlevélláttamozó 
kirendeltség felállítását. 

A közigazgatási bizottság elhatározta, hogy 
ezekben az ügyekben fölterjesztést intéz az il-
letékes minisztériumokhoz. 

A főorvos terjesztette elő ezután jelentését. 
Elmondotta, hogy 

a tifuszmegbetegedések 

száma az idén meglepetésszerűen olyan magas-
ra emelkedett, amilyenre még nem volt példa. 
Augusztusban 110 tifuszmegbetegedés történt 
A népességi statisztika negatív. A halálozások 
száma 14-el haladja meg a születésekét. E lőző 
hónapban 49-el szaporodott a lakosság lélek-
száma. 

Dr. T a r a j o s s y Béla ügyészségi elnök, 
majd H e g e d ű s Antal árvaszéki elnök nyuj-
totta be jelentését 

Dr. P a p Róbert arra kéri az árvaszéki el-
nököt, hogy időről-időre tegyen jelentést az ár-
vaházi vagyon helyzetéről. 

A bizottság kimondotta, hogy negyedéven-
kint errevouatkozó jelentést is kér az árvaszé-
ki elnöktől. 

S z e p e s s y Aladár pénzügyigazgató jelen-
tése szerint az adóhátralék augusztus végével 
46-2 százaléka volt a kirovásnak, összegsze-
rűit 58 ezer pengővel kevesebb folyt be, mint 
a mult évben augusztus végéig. 

Dr- T ó t h Imre arra hívja fel a bizottság 
figyelmét, hogy az elemi károk az idén igen 
erősen sújtották a gazdaköznöséget. Megjelent 
egy olyan rendelet, amely szerint a homok-
földek tulajdonosai aszálykár cimén semmi-
féle adókedvezményben nem részesülhetnek. 

A pénzügyigazgató ismerteti a rendelkezése-
ket, amelyek szerint a homokföldek osztályo-
zása alkalmával már figyelembe vették a mi-
nőséget és a termőképességet. Téves az a fel-
fogás, amely szerint aszálykár esetén ne kap-
hatnának adókedvezményt a károsultak. 

Dr. H u n y a d i V a s s Gergely országgyű-
lési képviselő szintén 

méltányos elbánást kér a pénz-

ügyi hatóságoktól az aszálykáros 

homokföldtulajdonosok számára. 

S z e p e s s y Aladár ezután kifejtette, hogy 
azok a homokföldek, amelyeknek törzslapja 
nem tünteti fel, hogy aszálykárra hajlamosak, 
ami azt jelenti, hogy már kedvezményesen ál-
lapították meg az adójukat, nem részesülhet-
nek ujabb adókedvezményben. 

A rendőri jelentést dr. B u ó c z Béla főka-
pitányhelyettes ismertette. A jelentést lapunk 
más helvén ismertetjük. A jelentéshez dr. 
B i e d 1 Samu szólalt fel. Elmondotta, hogy 

az njszegedi parton a két hid k5-
zött az utóbbi években erdőt te-

lepitettek. 

Kérte, hogy a rendőrség őrjáratokkal szüntes-

*zéch«nyl Mezi Kedden ntoljára 

Abdul Hamid, II viros szultán 
Kar? rettegett kényúr tragédiája. FRITZ KORT-
NBR íCs«ereplésérel. 9 

Balvárosi Mosl Kedden 

Cigánybáró 
A. Wohlbröok, Hus i Knoteok ffiuareraplAsével 
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