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51 bérautó, 77 bérkocsi 
Fogy a tax% növekszik a konflisok száma Szegeden 

(A Délmagyarország munkatársától) Szegeden 

heteken keresztül folyt az autók és motorkerék-

párok felülvizsgálása. A kerület valamennyi gép-

jármüvét felülvizsgálták többféle szempontból. A 

vizsgálat most befejezést nyert, a rendőrség meg-

állapítása szerint aránylag kevés olyan vizsgázó 

akadt, akinél hibát találtak. Ezek a hibák is csak 

kevésbé jelentősek, ellentétben a legutóbbi vizsgá-

latokkal, amikor egész sereg jelentkezőt vissza kel-

lett utasítani. A vizsgálatokon többen nem jelen-

tek meg. ellenük kihágási eljárás indul. 

A rendőrségi jelentés szprint április havában 

gépkocsitulajdonos-változás 47 esetben fordult elö, 

gépjárművezetői vizsgára húszan jelentkeztek, akik 

közül tizen személykocsira, kilencen motorkerék-

párra. egy pedig teherautó vezetésére tett vizsgát. 

Hárman megbuktak a jelentkezők közül. A sze-

gedi közönség rendelkezésére e;idcszerint 12 

autóbusz, 51 bérautó, 70 egyfogatú és 7 kétfogatú 
bérkocsi áll. Érdekes jelenség, hogy amig más 

helyen, különösen a nagyvárosokban az a helyzet, 

hogy a bérkocsik helyét a bérautók foglalják el, 

.Szegeden az utóbbi időben a bérautók száma fo-
gyott és évről-évre egyre több forgalomból ki-
vont konflist helyeznek ismét üzembe,. 

Eckhardt libor 
vasárnap nagv beszédet mondott 

Gyulán és Békéscsabán az erőszak politikája 
és az idegen rendszerek ellen 

(A Délmagyarország békéscsabai szerkesz-
tőségétől) Lelkes szeretettel fogadták Eckhardt 
Tibort, a független kisgazdapárt vezérét békés-

megyei körútjának minden állomásán. Eckhardt 

szombaton délután érkezett Békéscsabára és nyom-

ban folytatta útját Orosházára, a'.iol a Polgári Ol-

vasókörben tartott gyűlést a független kisgazda-

párt közel kétezer ember előtt. Vasárnap 

Gyulán 
már a kora reggeli órákban meglátszott az ün-

nepi hangulat, amellyel a város Eckhardt Tibor fo-

gadtatására készülődött. A 48-as Kör helyiségei 

zsúfolásig megteltek. Nagy méltatlansággal tár-

gyalták. hogy éppen erre a napra hivtak be több-

száz gyulai gazdát a városházán tartandó lég-

védelmi előadásra, akiket ilymódon megakadályoz-
tak abban, hogy a pártvezér ünneplésén résztve-

hessenek. 

Tiz óra után érkezett meg Eckhardt autója. Az 

occán várakozók és a körben egybeseregle't gaz-

dák harsány éljenzése után Eckhardt fogadta a 

szomszédos községek pártszervezeteinek küldöttsé-

geit, majd hosszasan elbeszélgetett a ga dákkal. 

Féltizenegykor átvonult a társaság a Göndöcs-

kerti pavillonba, melyet a rekkenő hőség dacára 

teljesen (megtöltött a hallgatóság. Ünneplőbe öl-

tözött leánykák sorfala között lépett a terembe' 

Eckhardt Tibor és amikor elültek a lelkesedés tap-

sai. Csonka Péter pártelnök megnyitotta a nagy-

gyűlést. 

Eckhardt a titkos választójoggal foglalkozott 

elsősorban. Amig nincs titkos választójog, nenv 

állhat be változás a magyar nép sorsában — mon-

dotta. Kemény szavakkal ostorozta ezután a kül-
földi rendszerek prófétáit, akik a türelmét vesztett 

magyar népet az erőszak politikája mellett akar-

ják megszervezni. 

— lla Magyarországon parancsuralmi 
rendszert tudnának megvalósítani, ak-
kor ezzel még Trianonnál is nagyobb 

gyász érne bennünket. 

Mindent meg fogunk tenni — fejezte be beszédét 

Eckhardt —, hogy ez a nép ezeréves múltjához 
méltó módon éljen és ne a népe'c utohója, ha-
nem elsője legyen Európában. 

Matolcsy Mátyás 

ízólalt fel Eckhardt viharos lelkesedéssel fogadott 

beszéde után. Kemény szavakkal bírálta a jelen-

legi országgyűlést, mely nem híve a népi politi-

kának és nevetve szavazza le a kisgazdapárt javas-

latait. Radikális földbirtokreformot követelt a ma-

gyar nép megmentése érdekében. 

Andaházi-Kasnya Béla és Vértessy Károly be-

szédei után a gyulai nagygyűlés déli félegy óra-

kor ért véget. 

Békéscsabán: 

Gyuláról Békéscsabára autózott Eckhardt. ahol 

Gá'ik János látta vendégül a pártvezért. 

A nagygyűlés délután 2 órakor kezdődött a Vá-

rosi Vigadóban, melyet zsúfolásig megtöltött a 

közönség. Dörgö taps fogadta a terem-

be lépő Eckhardt Tibort, jakit két magyarruhás 

leány, Laczó Judit és Botyánszki Judit üdvözölt 

és virágcsokrot nyújtottak át neki. A gyűlést La-
czó András nyitotta meg. ni3jd dr. Gyöngyösi Já-

nos tarott tetemrehivást az 1935. évi választás ese-

ményei felet. A választási küzdelem formai dia-

dalát nem ünnepelhettük, de állítjuk Isten és em-

oer előtt — mondotta —, hogy az erkölcsi győ-
zelem bennünket illet. És amikor, mint ve 't ha-

dak vezetői, jelentést tet e t a bukásról a vezérnek, 

Eckhardt kipirult arccal fogadta meg. hogy addig 

nem nyugszik, mig a meggyalázott népakaratnak 

elégtételt nem szerez. Ebben a fogadalomban 

Eckhardt Tibor és a nép szive mindörökre össze-

dobbant. Majd Eckhardt Tibor felé fordulva, e sza-

vakkal fejezte be beszédét: 

— Kegyelmes Uram! A Te hűségedért, ha sen-

ki más, ez a nép hűséggel fizieí. Te mutasd meg 

neki az utat. amely a kitűzött célhoz vezet, akkor 

egy jobb. boldogabb, szociálisabb Magyarország 

fog elkövetkezni. 
A nagy tapssal fogadott megnyitó után 

Eckhardt 

mondotta el beszédét. Előbb kegyeletes szavakkal 

emlékezett meg néhai dr. Forray Lajosról, aki el-

sőnek vállalta Csabán a pártszervezés nehéz mun-

káját. Beszédét azzal folytatta, hogy el kell há-

rítani az akadályokai a népi politika útjából. Az 

Angliában és Amerikában uralkodó kormányzatok 

megvalósítják a népi politikát. A német nemzeti 

szocializmusban ami maradandó, az a népi po-

litika, ami pedig le fog szakadni róla, az az erő-
szakoskodás, amellyel a népi politikát szolgálják. 

— Még pedig eredményesen! — hangzott el 

Jégbehütött •# 

KAKAÓ 
cukrozott, fogyasztásra készen kapható a 

Központi Tejcsarnok rt.fióktojcsarnokaiban 

ekkor egy közbeszólás Patai András leventeoktató 

ajkáról. A közbeszólót, aki hátul állt a teremben, 

többen közrefogták, rendőrök és detektívek siettek 

feléje és kituszkolták a teremből. 

Az izgalom elültével Eckhardt folytatta beszé-

dét; 

— Az erőszak politikája kezd Magyarországon 

mutatkozni. Hallottam, hogy Békéscsabán is vannak 

hívei, itt is jelennek meg. izgató tartalmú röp-

iratok. 

Kekünk as erőszak politikája nem kclL 
Ezen a maradék földön szabad emberek 

módjára akarunk élnU 

Az álprófétáknak. akik hamis mezben népi poli-

tikát hirdetnek, mondják meg, hogy mi a népi 

politikát előbb hirdettük, mint ök! 

Nagy lelke-edés kisérte Eckhardt beszédét. Utá-

na Matolcsy Mátyás szólalt fel és beszédében fog-

lalkozott a dobozi parcellázás ügyével is. Itt sem 

a jelentkezők kapják a földet, hanem, amint a je-

lek mutatják, valamelyik bank fog belekapcso-

lódni. A dobozi parcellázás ügyét a képviselőház 

elé viszi, úgyszintén az igazságtalan munkásszer-

zödések ügyét is. 

Anáaházi-Kasnya Béla volt a csabai nagygyűlés 

utolsó szónoka, beszéde után a politikusok vissza-

utaztak Budapestre. 
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ERDOBENYE-
GYÓGYFüRDŐ 

Kénsavas vasasvizü széi és pormentes 
klimatikus gyógyhely 3 0 0 0 hold erdővel. 
Gyermeknyara l t a t ás i is vállaljuk, <•! ügye-
lettel, német társalgással. SO % víssrauta-
zási kedvezmény. Prospektust kérjen a 
F ü r d ö i g a z g » t o s á g t o l . 

II másféléves kisfiú 
ópiumhalála 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt jelentették a szegedi ügyészségnek Makó-
ról, hogy mérgezés következtében meghalt vasár-
nap délután llolz Imre másfélesztendős kisfiú. .V 
gyermek véletlen balesetnek lett áldozata. Édcf-
anyja "Ugyanis beteg és fájdalmai csillapítására, 
ópiumcseppeket szedett. Az ópiumot a gyerek 
megtalálta játék közben és a mérget kiitta. A 
szülők akkor vették észre a szerencsétlenséget, 
amikor gyermeküket az ópiumos üveg melleit 
alva találták. Beszállították a kórházba, de segí-
teni már nem lehetett rajta. A gyermek anélkül, 
hogv magához tért volna, meghalt. A szegedi 
ügyészség elrendelte a holttest felbonclását, hét-
főn délután Makóra utazott a vizsgálóbíró a vizs-
gálat lefolytatására, azt igyekeznek tisztázni, 
hogv a kisgyermek ópiumhaláláért terhel-e va-
lakit felelősség. 

M I N D E N Ü T T 
PICK-diétá* szalámit 
PICK-diétás szalámi kolbászt 

kerten 

A Szegedi Ipari Vásár 30 filléres kedvezményes 
jegyei a „Délmagyarország" jegyirodájában 


