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70 ezer pengős kölcsönből 
hozzá akarnak kezdeni 
a Valéria-tér rendezéséhez 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mérnöki 
hivatal a polgármester utasítása alapján már jó 
régen elkészítette a Valéria-tér rendezési tervét, 
amelynek megvalósítása hozzávetőleges költségve-
tés szerint mintegy hatvanezer pengőbe kerülne. 
Ezzel a költséggel .1 város nemcsak a tér hallatla-
nul rossz állapotban lévő burkolatát hozhatná rend-
be, hanem felépíthetné azt az épületet is, amely 
eredetileg paprikatőzsde céljaira szolgált volna, ha 
nem jön közbe a papríkamonopólium. Később mó-
dosult n terv, még pedig ugy, hogy az épülethe? a 
Valéria-téri husárusok kaptak volna megfelelő bér 
ellenében árusitófülkéket. 

A terv szóval elkészült és miután megjárta az 
Ssszes fórumokat, kiderült, hogy a város egészen 
1910-ig nem gondolhat komolyan .a megvalósításá-
ra, inert a költségvetés keretei közölt nem bizto-
sithatja a szükséges fedezetet. A mérnöki hivatal 
most mégis- előterjesztést lett a polgármesternek 

. ebben az ügyben. Hivatkozva a térrendezés fontos-
I ságára és sürgősségére, azt javasolta, hogy a város 
| vegyen fel hetvenezer pengős kölcsönt erre a célra 
• és nc várja meg az 19 W. esztendőt, hanem már az 
I idén végeztesse el a térrendezés és az azzal kap-

csolatos építkezés munkálatait. A felveendő kőt-
cs.ön törlesztését 1910-ben kezdheti meg. 

A polgármester helyesléssel fogidta a mérnöki 
hivatal javaslatát és elhatározta, bogy megkezdi 
a kölcsönszerzés előmunkálatait, tárgyalni fog 
azokkal n pénzintézetekkel, amelyek összekötte-
tésben állanak a várossal, esetleg az OTI, vagy 
a MÁBI elnökségénél érdeklődik, hátha ezek az 
intézetek hajlandók kölcsönözni a szükséges össze-
get a városnak. Ila a kísérlet sikerrel jár és a 
város meg tudja szerezni a hetvenezer pengős köl-
esönt, még ebben az évben sor kerül a Valéria-

I téri munkálatok elvégzésére. 

„A magyar közéletből 
ki kell lépni a gazt, a dudvát, 

a szemetei" 
Vitéz liahrag Laios: „Ellene vagyunk a horogkeresztes irányzatnak, 
mert keresztenytelen, ellentmond az ember legszentebb érzéseinek 

es gazdaságilag Közel áll a bolsevlzmushoz" 

Nyilaskeresztesek meg aharláh zavarni a kereszténypárt vasárnapi 
gyűlését 

(A Délmagyarország munkatársától .) Az 
Egyesült Keresztény Párt vasárnap tartotta 
zászlóbontó nagygyűlését Szegeden. Erre az 
alkalomra Szegedre érkeztek vitéz M a k r a y 
Lajos, H o r n o n n a y Tivadar, T a u f f e r 
Gábor, R e i b e l Mihály és M e i z l e r Károly 
országgyűlési képviselők és még sokan mások 

'.a kereszténypárt tagjai közül. Ugy volt az 
Utolsó pillanatig, hogy a zászlóbontáson részl-
vesz gróf Z i c h y János, a párt elnöke is. de 
távirat érkezett Szegedre, hogy egészségi álla-
pota nem engedi meg, hogy a szegedi zászló-
bontáson résztvegyen. 

A politikusokat az állomáson ünnepélyesen 
fogadták, ma jd 11 óra után megkezdődött a 
nagygyűlés az ipartestület nagytermében, 
amely teljesen megtelt érdeklődővel. 

A nagygyűlést 

dr. Hester János egye-
temi tanár 

nyitotta meg. Azzal kezdte beszédét, hogy 
mint a kereszténypártnak a legrégibb tagját, 
őt kérték fel a szegedi gyűlés megnyitására, 
Ismertelte. hogy a kereszténypárt programja 
egyezik Prohászka püspök célkitűzéseivel. At 

kell itatnunk — mondotta többek között —, 
a magyar közéletet Krisztus elveivel. Igazsá-
gos akkor volna az adózás, ha a nagyok is 
ugy teljesítenék kötelességüket, mint a kisadó-
zók, akkor nem kellene az altisztektől 5 pen-
gőt levonni és a kisemberek malacát elárve-
rezni. 

Nagy érdeklődés fogadta 

vltez riakray La|os 

országgyűlési képviselő felszólalását. Határo-
zottan foglalt állást a szélsőséges irányzatok 
ellen. 

—• Vannak — mondotta —-. akik nem a be-
csületes érzés erejével akarják felemelni az 
elesetteket, hanem a nyomorúságot akarják 
felhasználni becstelen céljuk elérésére. Utalt 
akarunk mutatni a lelketlen agitátorok által 
félrevezetett magyarságnak, a szebb jövendőbe. 

Fellobogtatták a nép előtt a ha-
zug Ígéreteknek vörös és barna 

rongyait 

— mondotta —, mi ezzel szembon, igaz, őszin-
te. keresztény szociális programot hirdetünk. 

Nyerhet 
egyetlen osztálysorsjegy vételével 

arany 700.000 pengőt 

arany 400.000 pengőt 

arany 300.000 pengőt 

arany 100.000 pengőt 

Az I. húzásra 
már kaphaíóoszlálysorsiegy 

P e t ő E r n ő 
f ő á n i s i t ó n á l 

Szeged, Széchenyi-lér 2/a. 

Ezután Makray az Egyesült Kereszténypárt 
programjáról beszéli* 

— Meg kell mondanom, hogy szemben ál-
lunk a liberalizmus eltorzult formájával —< 
mondotta. Ellene vagyunk az cmberlömcgoket 
letörő, hideg és szívtelen kapital izmusnak. 
Ennek a kapitalizmusnak le kell • szállni a 
magas trónjáról. Helyet kell adnia az embe-
ri munkának . 

—• Ellene vagyunk a bolsevlzrnusnak —> 
folytatta Makray Lajos, — amely brutális, 
nyers, istentelen irápv, ellene mond az em-
ber legszentebb érzéseinek, degradál ja az em-
bert közönséges géprészeké, már pedig gép-
részekkel, nemes keresztény egyéniség nélkül 
nem lehet u j , megelégedett világot teremteni. 

— Ellene vagyunk a horogkeresztes irány-
zatnak. nem ez a meggyógyító ellenszere a 
bolsevizmusnak. 

A horogkereszt gazdaságilag na- < 
gyón közel áll a bolsex izmushoz, 
kereszténytelen a maga rendsze-

rében. 

— Széttöri az ember szolidaritását és a po-
gányságt^oz vezet. Megbont ia a békét és meg-
öli a szabadságot, nemzeteket egymás ellen 
uszít és rabszolgákat teremt, pedig az Úris-
ten az embert nem rabszolgának, hanem sza-
búd eml>ernek teremtette. Azért vagyunk 
szemben a horogkeresztes rendszerrel, mert 
ettől a nagv kincstől: a szabadságától akarja 
megfosztani az embert. Hogv adhat ez \t 
rendszer rendet és nyugalmat? Hát igaz. rend 
van a börtönökben is és mi mégsem kívánko-
zunk a börtönökbe Nyugalom van a temetők-
ben is és nem kívánkozhatunk oda sem. 
Mi békét akarunk, isteni békét, a megelége-
dettek nagv tekéjét. 

— Nem kell nekünk semmiféle formáin és 
színű kereszt, — folytatta Makray, hanem 

3 kereszt kell, amely Krisztus 
keresztje és ott ragvog a magyar 
címerben és tündöklik a Szent 

Koronán. 

Arról beszólt ezután, hogy társadalmi bé-
két akarnak a gyűlölet helyett, a .szeretettel 
kell az emberek ezer nyomorát gyógvitani. A 
sorrenden is változtatni kell, az embernek a 
munkájával kell első helyen állania az ér-
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