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Érdekes politikai események 
Csanádmegyében 

Rendkívüli közgyűlési hiviak össze, hogy Purgly Emilt 
mégis beválasztassák a közigazgatási bizottságba 

(A Délmagyarország makói fuclósitójától.) Csn-

nádmegyében nagy hullámokat vert az az interpel- • 

lácíö, amelyet Matolcsy Mátyás terjesztett elő a 

napokban a képviselőházban vitéz Purgly Emil 

volt földművelésügyi miniszter egyik uradalmában 

fizetett mezőgazdasági munkabérek és az uradia-

lom cselédlakásainak állapota miatt. Erre az inter-

pellációra Purgly Emil egy nyilatkozattal válaszolt, 

most pedig Csanád vármegye törvényhatóságában 

kivannak Purgly mellett demonstrációt rendezni. 

A csanádvármegyei birtokosok egyesülete, a 

Ceanádvármegyei Gazdasági Egyesület, amelynek 

vitéz Purgly Emil díszelnöke, szombati választmá-

nyi ülésén határozatot hozott, amely arra való hi-

vatkozással, hogy a vármegye bírtokostársadalmia 

Purgly Emil közéleti és agrárius működését teljes 

mértékben értékeli, ezért kívánatosnak tartja, 

liogy Purgly Emil a vármegye közigazgatási bizoit-

sdgában helyet, kapjon. Purgly Emil a közigazgatási 

bízottságnak már tagja volt, azonban a legutóbbi 

választásnál a törvényhatóság titkos szavazással 

kibuktat la. A vármegyei gazdasági egyesület arra 

kérte Fáv István főispánt, hogy találjon módot 

Purgly Emil visszatérésére a közigazgatási bizott-

ságba. 

A főispán ennek a kérésnek a teljesítésére ígé-

retet tett és a közigazgatási bizottság egyik régi 

tagja, Demkó Pál kormányfötanácsos, királyi köz-

jegyző máris beadta lemondását bizottsági tagsá-

gáról. A lemondás alapján szerdára összehívták a 

rendkívüli közgyűlést. amelynek feladata hnna 

Purgly Emilt beválasztani « közigazgatási bizott-

ságba. 

A vármegye közvéleményében már a Gazdasági 

Egyesület állásfoglalása, majd annak gyorsvonati 

teljesítésére irányuló akció is nagy feltűnést kel-

tett, annyival is inkább, miután nyilvánvalónak lát-

szott, hogy Matolcsy Mátyás legutóbbi interpellá-

ciójára óhajt ez a választás feleletet adni. 

Érthető tehát az a nagy érdeklődés és izgalom, 

amellyel a rendkívüli közgyűlésre készülnek Csa-

nádban s az érdekességet teljessé teszi az a hir, 

hogy az ülésen hir szerint nem Fáy István fog 

elnökölni, tekintve, hogy Fáy főispán debreceni ki-

nevezését már befejezett ténynek számítják. 

Az ipartestület 
munkásságának 

három alkotó éve 
Körmendy Mátyás beszéde az elöljáróság 

szerdai bucsuülésén 
• (A Délmagyarorsedg munkatársától.) A szegcdi 

ipartestület elöljárósága szerdán délután tartotta 

februári elöljárósáfci ülését Körmendy Mátyás el-

iiöklésével. Az ülésén tárgyalták az ipartestület 

•1936. évi vagyonkimutatását, amely szerint « sze-

gcdi ipartestületnek 16.000 pengő a tiszta va-

gyona. 

Az elnöki előterjesztések során 

Körmendy Mátyás nagyobb beszé-

det mondott 

« 

abból az alkalomból, hogy az elöljáróság a vá-

lasztás előtt utolsó ülését tartotta. Az ipartestület 

február 21-én tartja közgyűlését és ezen uj elöl-

járósági tagokat is választanak. Körmendy elnök 

beszédében a következőket mondotta: 

— Most. amikor az elöljáróság utolsó ülé-

sét tartja és a közeljövőben a kézműves ipa-

rosság bölcsesége uj ipartestületi vezetősé-

get választ, engodjék meg, hogy rövid vísz-

szapillantást vessek arra a munkálkodásba, 

amit a jelenlegi vezetőség, jobbanmondva az 

elöljáróság mindenkor megértő támogatásá-

val, az elnökség az iparosság egyetemessége 

érdekében kifejtett. 

— Ugy érzem — mondotta —, hogy az 

<iz eredményes teljesítmény. amit ezalatt a 

három év alatt a mostani elnökség vezetéte 

mellett az elöljáróság elért, nem lekicsinykn-

dö. mert hiszen ezalatt a három év alatt ugy 

I gazdasági, mint. szociális téren annyit .alkot-

tunk, hogy bátran mondhatjuk: az ipartesfít-

| leér ólc'ben ez a három év volt az alkotások• 

| crr-'r.^n'ja. 

— Amikor erre némi büszkeséggel rámu-

tatok, tisztában vagyok azzal, hogy ez nem 

tisztán az én munkám eredménye, hanem 

az elöljáróság minden egyes tagjának bölcs 

megértését jelenti, amellyel három éven ke-

resztül a vezetőséget támogatta. Példaképen 

állithatjuk oda a tdrstadalom bármely létega 

e'é, hogy egy megértő, összetartó, szét-

húzástól mentes vezetőség még ebben a nehéz 

időkben is milyen alkotásokra képes. Arra 

kérem iparostársaimat, akik ujjólag vissza-

kerülnek ide, arra törekedjenek, hogy az 

ujonan megválasztott vezetőséget is oly meg-

értéssel és oly odaadással támogassák, mint 

amilyen megértéssel támogattak bennünket. 

Az elöljáróság tag;ai az elnöki felszóla'ást éljen-

zéssel és tapssal fogadták. 

Dr. Gyuris István titkár bejelentette. leirat ér-

kezett az Ipartestületek Országos Szövetségétől» 

hogy legközelebbi közgyűlését február 16-án tart-

ja. A közgyűlésen képviselteti magát a szegedi 

iparosság is. Az IPOSz leiratában megemlid, hogy 

a közgyűlésen minden szélsőséges szer-

vezkedéssel szemben is állást kíván fog-

lalni, mi ve! az ilyesféle mozgalmak sú-

lyosan sértik az iparosság békéjét. 

Vörös József indítványát tárgyalták ezután. 

Arra tett javaslatot, hogy a kézműipari cikkek hat-

hatósabb propagálása érdekében az ipartestület! 

rövid jelmondat szerkesztésére hirdessen pályázatot 

es a legjobb pályamunkákat 50 és 30 pengővel ju-

talmazza. 

— A kézmüiparossáErfól vásárolt, iparcikk olcsó-

sága és megbízhatósága kritikán felül áll — pion-

dot'a —, ezt a tényt át kell vinni a köztfidalbai 

hogy a kisiparnak ujabb vevőkört biztosítsunk. 

Az elöljáróság az indítványt egyhangulag elfo-

gadta. 

Az ülés napirendjének letárgyalása utan az or-

szágos iparoskongresszus elismerő okleveleit nyúj-

tották át Takács Bélának és Ábrahám Ferencnek. 

Az okleveleket a polgármester képviseletében dr. 

Röth Dezső tb. tanácsnok nyújtotta át beszéd kí-

séretében. Az oklevelekért Takács Béla morvdotb 

köszönetet, mondván, hogy a kitüntetés buzdítást) 

jelent a további munkájához. Ábrahám Ferenc szin-

tén megköszönte a kitüntetést és bejelentette, hogy 

iparcsarnoki részjegyét ebből az alkalomból atf 

iparosok aggháza javára ajánlja fel. 

A kitüntetett iparosokat ezután Körmendy el-

nök üdvözölte és miután az elöljáróság tagjai-

jiak munkásságukért köszönetet mondott, az elöl-

járóság utolsó ülését bezárta. 

A férjgyilkos 
Gárgyán Ilona 
a tábla előtt 

(A Délmagyarország munkatársától . ) Más-
fél évvel ezelőtt — min t emlékezetes —, az 

egyik legmódosabb alsóvárosi vendég]őst'ami-
liá leánya, G á r g y á n I lona agyonlőtte a fér-
jét, B e r t a József sofőrt. A szegedi törvény-
szék több napon át tárgyalta a biinpert, vé-
gül is felmentő Ítéletet hozott, mert a törvény-
szék ugv találta, hogy a fialalaászcny ü m é -
delemböl használta a fegyvert. 

Az ügyész fellebbezése folytán a bűnper 
iralaí a táblára kerültek és dr. S á f á r Sán-
dor táblai tanácsa szerda délelőttre tűzte _ l á 
Gárgván I lona ügyének tárgyalását. A kitű-
zött társ;válást azonban nem lehetett megtartani , 
mert Gárgyán I lona védője, dr. B u i ficr Béla 
bejelentetté és orvosi bizonyitváunvaí igazol-
ta. hogy Gárgván Hona betegen fekszik. A 
fellebbezési tárgyalásra hamarosan sor kerül . 

Elfogták 
a szegedi üzletek 

betörőit ? 
(A Délmagyarország munkatársától . ) A ü 

utóbbi időben több helvről feljelentést tellek 
a szegedi rendőrségen, hogv éjszaka fo lyamán 
egves üzlethelyiségekbe betörtek. Legutóbb 

D é h m Péler szabómester Takarékíá j -uccai 
üzletét feszítették fel. Benn jártak a miihely-
lxi i , dc a munká jukban valaki megzavarhat 'a 
őket, mert anélkül távozlak, hogy bármi t is 
cl tudtak volna vinni . A rendőrség nyomo-
zást indilolt a betörők kézrekerilésére, szer-
dán végre siker koronázta a detektívek mun-
káját . 

Elfoglak kél fiatalembert, akiket azzal gya-
núsítottak. hogv ők követték el a rosszul si-
került Takaréktár-uccai betörést. A két fiatal-
embert. F e i ő s Géza 31 éves lakatossesédet 
és O l á h Dezső 22 eves zenészt a rendőrség 
őrizetbe vette- Valószínű, hogy az utóbbi idő-
ben elkövetett üzletbetörések tetteseit sikerüli 
a két i f j ú személyében elfognia a rendőrség-
nek. 
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