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Jiiztositani, akkor 

meg kell akadályozni fzt a szélsöaé-
g»s, denaagógiaszciü agitáeiót. 

Az .1 lényege a dolognak, liogy nem lehet egyik 
oldalon csendőrrel lefogatni azt, amiért a md»ik 
oldalon pénzt adnak. Legyen végre összhang u sza-
vak és a tettek közt, akkor meglesz a nyugodt fej-
Jödés. 

Gróf Apponyi György végül arról beszélt, hogy 
Ra»say követeléseiben nincs demagógia, nincs iz.-
galis, itt 

a keresztény valld A legszentebb Igéi-
nek «yakorlatl megvalósítását 

követelik és biztos abban, hogy ezek a követelé-
sek valóra is vftlnak 

Apponyi Györgyöt a vacsora közönsége' szűnni 
rtem akaró tapssal ünnepelte. 

„ 4 hamisl<eresz(esek a szeretet 
helyéfce a cjyüHHet magvftl h f nü l i " 

A Sankett kővetkező szónoka dr. K e r s c h Fe-
renc volt. 

— Ez a nemzedék — kezdte dr. Kersch Ferenc 
-T-, amely átélte a liáboru minden poklos tüzét, a 
forradalmak vérgőzét, csak fokozottabban fordul 
.ehhez a bűbájos szóhoz: béke. Mégis, mit látunk 
szerte a világon? A Názáreti keresztje soha tán 
nem volt annyira csonkított, torzított, hamisra 
festett, » in t éppen a napjainkban. Hirdetnek ho-
rogkeresztet, kaszáhkeresztet, nvilaskeresztet, kék 
keresztet, zöld keresztet én Isten tudja még hány-
féle fajtáját a keresztnek, holott a kereszt, az igazi, 
rsak egyféle lehet: az egyetlen, a Názáret lé, amely 
az ég felé mutat és amely kitárt karját közé és 
ízeTetetéhe fogadja a vtláer tninden népét. A hamis 
keresztesek a szeretet helyébe a gyűlölet masrvát 
hintik; az egyetemessé"; és összetartás helyébe a 
acétbuzMt Az igazi kereszt , szeretet és meg-
győzés szavával szól, 

a hamis keresztesek internáló táltorok-
kal. ha/átlknná tevéssel, bombákkal 
és petárdákkal a lelki kénytzer min-

den eszközeivel erőszakoskodnak. 

hogy a megfélemlítetteket és a széttagoltakar a tá-
borukba vigyék. 

— A magyar nép józansága mindezideig ellen-
állt a miazmák támadásának, csak szórványos és 
kicsi körre szigetelt jelenségek mutatkoztak, de 
azért éberen kell lennünk, hogy a jelszavak gáz-
támadásával el ne kábítsák azokat, akiknél az 
élettől való küzdelem az ellenállást a minimumra 
csökkentette. Ennek a városnak a fiait felekezetre, 
osztály és társadalmi különbözőségre való tekin-
tet nélkül ott találtuk a vörös Szeged vjsszahódí-
tásánál és ngyanebben a kfilönbözősésmélkfilisés-
hrn igyekszik minden polffára ezt a polgári várost 
továbbra is szabad fejlffdésétion az egyéni és köz-
szabadságok megvédésében támogatni. 

— A jelszavas áramlatokkal szemben különösen 
ez a párt vette ki részét a nehezen kivívott egyé-
ni és k¿¡¿szabadságjogok megvédésében — s irost 
amikor a szabadságjogok kivívásában újra ro-
hamra indulunk, ez a párt tántoríthatatlanul áll 
vezére, Rassay Károly mögött. 

— Adja Isten, hogy hosszú évtizedekon át kép-
viselhesse még ennek a polgárságnak az érdekeit, 
harcoljon a szabad Magyarországért é- az. "inbevi 
békéért 

Üdvözlések 
Dr. Kersch Ferenc ezután felolvasta azokat a 

leveleket és táviratokat, amelyek M Kassav Ká-
rolvhoz intéztei, tízéves képviselői mliíleuma 
alkalmából. 

Dr. vitéz Iniees liyörgv fóispáii 

a kővetkező llvéllel köszöntötte a jubiláló Ras-
sayt: 

„Igen tisztelt Barátom! Ti/évcs évforduló-
ját betöltölted annak, hogy Szeged várost az 
országgyűlésen képviseled. Engedd meg kér-
lek, hogy ebből a kiváló alkalonibó' őszinte 
tisztelettel köszöntselek, Őszinte szívből jövő 
szerencsekiváinataimat kifejezzem és városunk 
érdekében kifejtendő tovibbi névértékű mun-
kádra Isten áldását i.'-rj^in. Fogadd kiváló 
nngvrabtv síiU <em és ¡gaz tiszteletem kifeje-
zését.'' 

I)i. Pálfy József polgárnicítvr 

az alábbi Jevelet küldte: 

„Szegi "1 város országgyűlési képviseletében 
betöltőt! tízéves jubileumi ovfAtduló a k-i-
mából Őszinte nagyrabre,!i?é^sel- üdvözlöm 
Méltóságodat és Kívánóm a Mindenható áldá-
sát Méltóságodnak törvényhozói és várostnii. 
javára irányuló közérdekű működésére." 
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Dr vitéz Sh>ov Kálmán ' 

országgyűlési képw; ilö hoss/ >!i levélben üdvö-
zölte jubiláló képviselőtársát: 

„Kedves Károly! Értesültem, hogy tiz éve 
annak, hogy az országgyűlésben Szeged vá-
rosát képviseled. 11a valaki, ugy én igazán tu-
dom, hogy a képviselőség, ha az ember azt 
igazán és lelkiismeretesen betöiti és a közért 
dolgozik,. — milyen munkát, sok gondot és 
nagy áldozatokat kiván. Mindezekhez jár még, 
hogy Te egy országos párt vezetésének a 
gondjait is kell, hogy viseljed. Két éve. tanuja 
vagyok annak az Önzetlen nagy r.iunkúrjak, 

amelyet Te kifejtesz, de tanuja vagyok annak 
is, hogy milyen reális érzésekkel viseled szi-
veden ennek a városnak az érdekeit és ha cens 
is tudsz állandóan itt tartózkodni és a hely-
színen foglalkozni az ügyes-bajos dolgokkal, 
úgyis mindenről tájékozódva vagy és segítő 
kezed eljut oda, ahova kelL Kedves Károlyi 
Tízéves munkásságod évfordulóján szívből 
üdvözöllek igaz őszinte érzésekkel és kivánom 
neked, hogy még sok-sok éven át bírjál dol-
gozni az ország és a város javára." 

Az ünnepi vacsora résztvevői sokáig egvOlt 
maradtak még és mindvégig lelkes hangulat* 
ban ünnepelték Szeged jubiláló képviselőjét. 

Francia-német közeledés ! 
ü l t e r békeoifenziv£f fndif 

Paris, január 23. Btiun és Edén párisi meg-

beszéléséiről kiszivárgott értesülések, valamint a 
Genfből és Berlinből érkező sajtóhírek ismét az 

érdeklőd ós előterébe állítják a francia—német 

közeledés utrvót. Parisban ma este bizakodóan ité-

Jik meg a helyzet kilátásait és remélik, hogy j a -
nuár végéig a nemzetközi légkörben határozott 

javulás fog beállani. A sajtó ugy értééül, hogy 
Edeii és Delbos genfi megbeszéléseinek egyik fő-

tárgya szintén a francia-német közeledés ügye, 

— Anglia — ir ja a Liberté — azt ó h a j t j a , 
hogy ez a k'iz«!edés a legközelebbi jövőben mái* 
valóra válji'k. Az Intransigeant angol forrásból 
ugy értesül, hogy Blnm miniszterelnök Edénnel 
folytatott megbeszélései következtében határozott 
tan ki f o g j a jelen leni, hogy Franciaország és 

F Angiit hajlandó békejobbot nyújtani Németh 

országnak és a két nagyhatalom hatásos gazdasági 

együttműködést ajánl fel, ha viszont a néniét KOT-

mány ezzel szemben bizonyos politikai kötehzett.-f 

ségeket vállal. 

Berlinből érkezett táviratok szierínt Hitler kan-» 
cellar január 30-án béksoffenzivát fog indítani 
és a nyugati nagyhatalmakicai való együttmükö^ 
dési tervét közvetlenül a birodalmi gyűlés meg-, 
nyitásé elótl f o g j a a külhatahnak kormányaihoz 
eljuttatni. 

SZEGED!FARSANG 
Eoyefemi b^f 

Fényes külsőségek közt zajlott le az éjjel a Tu-
rul Egyetemi Bál a város szine-javának részvé-
telével. A Tisza-szálló nagyterme ünnepi külsőt 
• öltött. A csillárokon kivül diszitő' {fényhatások 
emelték a ragyogó külsőt. A nagyterem mellett 
hangulatos bárhelyiséget rendeztek be. 

Az egyetemi hallgatókból álló zenekar in-
dulója mellett történt meg háromnegyed tiz óra-
kor a felvonulás a következő sorrendben. A me-
net élén haladt Kéki Miklós bálelnök, majd Cse-
key István hnecs Györgynével, Erdélyi László 
Ditröi Góbéméval, vitéz Méreg László Pálfy 
Józsefnéval, vitéz lmecs György Csekey István-
néval, Pálfy József Getqi Józsefnéval, Ditrói Gá-
bor Buócz Bélánéval, Buócz Béla lluszti József-
néval, Suiányi-Ungcr Tivadar SzenlGyörgyi AI-
bertnéval, Miskolczy Dezső Melczer Miklósnéval, 
Zolnai Béla Kováts Ferenchével, Gelei József 
Hunyadi-Xas Gergeivnével, Hunyadi-Vas Gergely 
Gellért Albertnéval "és Melczer Miklós Kéki Mik-
lósnéval. 

A felvonulás után 16 nyitó pár vonult fel. A 
fiatal lánvok mind hófehérben, a fiatalemberek 
fehér rózsacsokrokkal díszített pálcákkal. A pá-
rok a következő sorrendet foglalták el: Szent-
Györgyi Vtdly és Kováts János, Buócz Margit és 
dr. Völgyessy Vérene, Fodor Margit és Szobonya 
Miklós, Jung Médi és Schneider Jenő. Artdrényi 
Vilma és Bátky László, Jámbori Marianne és 
Endrey Gyula, Gerle Gitta és Bárkányi Zoltán, 
Schlaniadjnger Ilona és dr. Stumpf István, Ju-
goviis . Sára és dr. Rack Lajos, Moldvay Margit 
és Szimán . Vince, Láng Ica és dr. Sztoianovits 
Mihály, Szigeti Magdi és Máján Lásiló, Kiss Ica 
és Benkci Lajos, Gáliért "Anni is Faragó Déues, 
(aij?er Éva és . Tankcrieh Zoltán, Simtfrt Kata és 
dr. 'OllfcVay Wván. 

Ezután Csekey István, a bál tananílnöke a 
rektor elé lépett és ensedélvt kért 9 bál megnyi-

tására, majd lmecs Györgynével, Kéki Miklós 
bálelnök pedig Csekey Istvánnéval csárdásba 
kezdett, amit a fiatalság nyomban követett 

A ragyogó teremben pompásan hatott a soH 
gyönyörű estélyi ruha. Az éjfél után egy órakon 
kezdődött szünórában cigányzenekai mulattatta 3 
vidám vacsorázókat, ma>d ismét megkezdődött 
tánc és tartott reggelig. 

Fogyasztási adófcSvafalt Kiszlvise^ 
!ők láncesfélyc , 

A szegedi fogyasztási adóhivatal tisztviselőt 
szombaton este tartották meg farsangi táncesté.» 
Ivüket az ipartestületben. Az ipartestület nagy-
terme nagyon szincs képet mutatott A táncestéi 
lyen megjelent dr. P á l f y JV.se! polgármesteré* 
ti város tisztviselőkara teljes számban, „Fel boi^ 
fináncok, vámosak. . . " kezdetű csárdás hangjaira! 
kezdődött meg a jól sikerült búi, amely a reggel* 
órákig tartott a legjobb hangulatban. 

hnwí liomliazáiiort 
küldtek Madridra 

Madrid, január 23. A felkelő csapatok tőrén* 
sége déle'őlt 10 r í a óta ágyúzza a madridi Val-
lecas munkásnegyedet. Az ágyutűznek igen soU 

halálos ós .sebesült áldozata van, de pontos szá-« 
mokat rheg nem tudnak. 

Délutáni közlés szerint a déle'őlti ágyúzás scw 
ián a Vaüecas-bid környékét 60 lövedék ért»« 
Több kisház összedőlt. A bombázásnak öt haloiU 
ja éi több sebesültje van. 

A sevillai rádió legújabb jelentésében ineg-« 
erősiti azt a hirt, hogy a spanyol nemze'i csa-
patok Granada tartományban 34 kilométerre ny<x 
multak eloro' a tengerpart felé. Bár a kormány* 
«apatok segítségére jelentékeny megeróeitót ér^ 
kéz«!!-, mégis súlyos vereséget szenvedlek. 


