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viselő urat rendreutasítom, mert nem lehet a 
miniszter urat így aposztrofálni. 

P e y e r Károly: Kérem, én tényeket mond-
tam, tessék mgcáfolni. A miniszter ur egy 
karlel kebeléből jött a bársonyszékbe. 

B o r n e m i s z a Gcza miniszter válaszolt. 
Kár a pécsi eseményeket a nemzetiségi kérdés-
sel összekeverni. Készséggel segilek abban a 
tekintetben, hogy az elbocsátott munkások 
másutt elhelyezkedhetnek, de addig nem, arnig 
türt a sztrájk, l logy a kartelek közelebb álla-
nának hozzám, mint a munkásság, a leghatá-
rozottabban visszautasítom. Én a magyar köz-
gazdasági életből jöttem és rövid miniszteri 
működésem alatt teltem annyit a magyar 
munkásságért, mint sok szónokló munkásve-
zér. 

F á b i á n Béla interpellációjában felhívta a 
figyelmet egyes pestkörnyéki községek lakosai-
ra, akik az esőzések miatt tarthatatlan helyzet-
be kerültek. 

M e i z l c r Károly a kistisztviselők, dijno-
kok és kezelők nehéz gazdasági helyzetét tetle 
szóvá, drágasági pótlékot kért számukra. 

A tisztviselői kö'csönakció 
S z i n n y e i-M e r s c 

pénzintézeti központ a 

Jenő kérte, hogy a 
tisztviselői kölcsönak-

ciót terjessze k i a községi alkalmazottakra. 
F a b i n y i pénzügyminiszter be jelentette, 

hogy a kölcsönakciót kiterjesztette a községi 
közigazgatási alkalmazol lakra, nyugdíjasokra, 
a községi, városi és hitfefekezeli tanárokra, ta-
nítókra és óvónőkre, az á l lami cs vármegyei 
ideiglenes kezelőkre és dijnokokia. 

R e i b e l Mihály azt kérte, hogy a sertés-
hizlaló gazdákat 110 adóztassák meg kereseti 
adóval. 

Második interpellációjában a gazdaadósságok 
végleges rendezését kérle. 

F a b i n v i Tihamér: A törvényes rendelke-
zést íiberáiisabban kell kezelni a mezőgazda-
ság javára. A második interpellációjára azt 
válaszolta, hogy a hitelintézetek rendkívüli 
türelmet tanúsítanak a gazdaadósokkal szem-
ben. 

R e i b e l Mihály harmadik interpellációiá-
ban kifogásolta, hogy a gyöngvösi főszolgabí-
ró nem adott gyűlésre engedélyt a földmun-
kásoknak. 

A többi interpellációt vagv törölték, vagy el-
halasztották. így nem mondta el interpelláció-
iát a miniszterelnök deklarációja után sem 
D r ó z d v , sem P e y e r Károly a szélsőséges 
agitáció ügyében.. 

Az ülés délután fél 6 órakor ért véget. 

A vadvizek ávadása 
elöntötte a tápéi vétet 
Sserdán árvízvédelmi éríeHexleiet iartoltalc 
&oroxsmán, de 'Pestmegye Képviselői nem je-

leníeK meg 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 
délelőtt tartották meg a dorozsmai főszolgabiró-
ságon azt az értekezletet, amelyen a vadvizvesze-
delemmcl kapcsolatosan szükségessé váló intézke-
déseket beszélték meg. Az értekezleten Szeged mér-
nöki hivatalát Breínovics Vilmos műszaki tanácsos, 
a folyammérnöki hivatalt Bauer Sándor miiszaki 
tanácsos, az ármenlesitő társulatot Bo7,-or Mihály 
mérnök képviselte. Pestmegye képviselői azonban 
nPm jelentek meg a: értekezleten és így csak a 
lokális tennivalókat tárgyalhatták le. A bizottság 
megállapította, hogy Csongrád vármegye területén 
mikepen lehetne meggyorsítani a földeket elborító 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
színtársulat nyári állomásai, Szolnok és Győr az 
utóbbi időben lényegesen meggyöngültek és már 
aiig jelentenek előnyt, sőt az a veszély fenyeget, 
hogy a nyár kirándulások deficittel zárulnak. Ez 
a helyzet késztette arra Sziklai Jenő szinigazgatót, 
hogy valami megoldást keressen, mert társulatát 
a szegedi szezon lezárta után nem oszlathatja fel, 
a színészeket a szerződés értelmében tartania és 
fizetnie kell egész évben. A színigazgató a szinügyi 
bizottság szerdai ülésén vetcUe fel ezt a kérdést 
és megjelölte azt a lehetőséget is, amellyel meg-
oldhatónak látszik a színészek foglalkoztatásának 
a problémája. 

Elmondotta, hogy a mai viszonyok között Sze-
ged is jelent legalább annyit nyári állomásként a 
színtársulat számára, mint amennyit az erősen le-
gyöngült nyári állomások. Ha tehát a társulat hoz-
zájuthatna Szegeden valami alkalmas nyári szín-
körhöz, megszabadulna a nyári állomások gondjá-
tól és ebben az esetben külön nyári szezont le-
hetne szervezni Szegeden, ami viszont azt jelen-
tené, hogy Szegednek az egész éven ál icnne szín-
háza. A nyári állomásokat megtartaná Kváboia 
is. de ezeken a helyeken csak rövidebb idei- tarló 
előadássorozatokat rendezne és igy nem kellene 
olyan nagy és költséges apparátussal utazgatnia a 
nyári hónapok alatt. 

A szinügyi bizottság — amint dr. Pálfy József 
polgármester elmondotta a Délmagyaror száj niun-

viztömeg lefolyását. 
Itt említjük meg, hogy a viz elborította a lápéi 

rétet is, csak a városi gazdaság maradt szárazon, 
ezt a területet csatornagyürü védi. A tápéi rét bér-
lői többen megjelentek a városházán és azt kérték, 
hogy az általuk bérelt területről a gazdaság csa-
tornájába vezethessék a vizet, a csatornából külön 
szivattyú továbbítja a víztömeget a Tiszába. A 
bérlők kívánságáról jegyzőkönyvet vettek fel és 
abban az esetben, ha a kívánság teljesítése nem 
ütközik gyakorlati akadályokba, az engedélyt meg 
fogja adni a polgármester. 

katársának — helyesléssel fogadta a bejelentést. A 
megindult beszélgetés során ki is alakult a terv, 
hogy miképen lehelne nyári játszóhelyet biztosítani 
a színtársulat számára. Az egyik elgondolás sze-
rint az újszegedi Vigadó mögött lévő köröndöt 
lehetne átalakítani erre a célra, felmerült az a 
gondolat is, hogy a Virágh-kioszkot lehetne talán 
belekapcsolni ebbe az akcióba. Az a terv is fel-
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merült, bogy a város az ujszegedi Vigadót engedné 
at a színháznak. A Vigadónak hatalmas terrasza 

van, amelyet bizonyos átalakítások után fel lehet-
ne használni erre a célra, sőt a nagyterem is al-
kalmas előadások tartására. Elmondotta a polgár-
mester, hogy már meg is bízta a mérnöki hivatalt 
a tervek kidolgozásával. Ha sikerül megvalósítani 
a gondolatot, akkor állandó nyári színháza lesz 
Szegednek. 

A színigazgató bejelentette a bizottságnak, hogv 
az idei szezont május tizedikén fejezi be és ha 
megvalósul a nyári terv, akkor rövid szünet után 
megkezdi a nyári szezont. 

A szinügyi bizottság kifogásolta, hogy az idén 
feltűnően kevés próza szerepelt a színház müso. 
rán. Sziklai igazgató bejelentette, bogy a szezor 
hátralévő részében kipótolja ezt, számos próza-
ujdonságot mutat he. 

Darányi miniszterelnök 
beszéde Gömbös Gyuláról 

a Turul Szövetség szobor-
leleplezésén 

Budapest, március 10. Szerdán délután leplez-
ték le a Turul Várban Gömbös Gyula mellszobrát. 
Az ünnepségen megjelent a kormány valamennyi 
tagja és József főherceg is. Az üdvözlések után 
Darányi miniszterelnök mondott beszédet Gömbös 
Gyuláról. 

— Gömbös Gyula testvérnek nevezett minden 
magyart — mondotta— és ez nála nem volt üres 
szó, hanem a belső szükségből fakadó megnyilat-
kozás. Uj szint, uj erőt, uj lendületet hozott a ma-
gyar politikai életbe és ezzel uj értelmet adott an-
nak. Katona volt tetőtől talpig. Szerette a rendet, 
a fegyelmet. G rázta fel közönyéből a nemzetet és 
reális programot adott célkitűzéseinek. Vallotta a 
gazdasági és szociális problémák megoldásánaic 
elsőbbrendüségét. ő volt az, aki nehéz időkben 
nemzetünk féltett kincsét, a magyar hadsereget 
az adott lehetőségek között újjászervezte. 

— Ha vizsgáljuk — mondotta —, hogy Gömbös 
Gyula elgondolásainak látóhatára és világszemlé-
lete, a külföldi nagy nemzetek legújabb életberen-
dezéseit ölelle, akkor azt látjuk, hogy halassal vol-
tak rá azok az országok, amelyeknek át kellett 

I alakulniok nemzeti megújhodásukban. , 

— Ma mindenütt uj világ bontakozott ki sze-
münk előtt, amely uj világba bele kell illeszkedni 
ennek a nemzetnek is. A'cm idegen rendszer után-
zásában, hanem saját magunk uj világának kiépí-
tésével, még pedig akként, hogy gyökeredzék a 
mi megújhodó életünk a nemzet ősi tradícióiban, 1  

Lelkéhez talán legközelebb a magyar ifjúság prob-
lémája állott, amely állandóan foglalkoztatta és 
amelyről!nem egyszer szólt li hozzátok is. Mint 
ahogy Gömbös Gyula, ugy élj is, lelkem mélyéből 
meg vagyok gy-ződve arról, hogy a magyar ifjú-
ságnak áldozatkésznek, fegyelmezettnek' i s fele-
lősségérzőnek kell lenni. Felelősséggel tartozunk 
mindannyian, ti is és én is a mult értékeiért és 
felelősek vagyunk a jövő nemzedékért. 

A beszéd után leleplezték a szobrot, majd a 
hallgatóság éljenezte a miniszterelnököt. A Turul 
Szövetség szavalókórusa Zsabka Kálmán vezetésé-
vel Gömbös-idézeteket adott elő, majd tárogató-
szol ó után a dalárda énekelt. 

Györmegye 
a nángermán agitáció 

ellen 
Győr, március 10. A vármegye közigazgatási 

bizottságának szerdai ülésén Hrcnyi Károly espe-
resplébános, megyei Nep-clnök az utóbbi napok-
ban elterjedt álhirekkel kapcsolatosan szóvátette, 
hogy Mosoninegyc községeiben nviltan folyik a 
pángeimán szervezkedés. Vizsgálatot követelt ab-
ban az irányban, hogyan jönrtek az országba kül-
földi pénzek a szélsőséges mozgalmak céljaira. 

Skulléthy Miklós. alispán közölte, hogy a kor-
mányzat kellő eréllyel rendelkezik a nyugtalanító 
törekvések megakadályozására. Az alispán indítvá-
nyára a bizottság határozatában bizalommal vette 
ttidöniásul n miniszterelnök kijelentéseit a közrend 
fenntartása érdekében, ezzel kapcsolatosan kéri 
kormányt, hogy a vármegyei önkormányzatik 
megerősítésével is adjon módot arra, hogy maguk 
az áutonómiák is athatósan védekezhessenek az 
idegen eszmeáramlatok ellen. 
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Állandó nyári színház 
létesítéséről tárgyal! a szinügyi bizottság 


