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a jövő kialakulása felé. Bennünk meg van a ko-

moly és eltökélt szándék, hogy a szomszédállamok 
felé igyekezzünk a közeledés útját egyengetni. E 

mellett eltökélt politikai akaratunk természete-

sen nem jelentheti meglapulásunkat a mai dog-

mákkal szemben. Mig az előbbi időkben úgy-
szólván ki voltunk szolgáltatva a kívánt untnak, ez 
a helyzet a római jegyzökönyvek aláírásával meg-
szűnt. 

— Azok a baráti kapcsolatok — folytatta —, 

amelyek 

Olaszországhoz 

fűznek minket, az elmúlt évben még jobban el-
mélyültek. A kormányzó ur római látogatása olyan 

körülmények között folyt le hogy az egész nem-

zet őszinte hálával tekint az államfő felé. aki a két 

•nemzet között fennálló barátság érzését az olasz 

nép mindem rétegében öntudatra tudta kelteni. Az 

olasz királyi pár mostani látogatása is tanúbi-

zonysága annak, hogy Magyarország minden ré-

tege a legnagyobb szerelttel viseltetik az olasz 

állam feje iránt. 

— A német birodalommal változatlanul fennáll 

barátságunk. A két nemzet között a barátság 

előfeltétele és legszilárdabb alapja az érdekközös-
ség. Magyarország és a német birodalom között 

sok tekintetben politikai és gazdasági érdekazo-

nosság áll fenn. Mig ez a helyzet fennforog, ad-

dig semmiféle mesterkedés r.eoi fogja a magyar— 

német jóöaráti viszonyt megrendíteni. 

•— Egyáltalán nem akartam azt állítani vagy 

bizonyítani — fejezte be a külügyminiszter —, 

hogy minden eshetőség ellen biztosítva vagyunk, 

de azt a következtetést levonhatom, hogy a kis-

antant egyeduralmának megtörése a Duna-meden-

cében javította a közeledési politika esélyeit. 

>— Követeljük, hogy a népszövetségi pak-
tum szelleméből és szövegéből folyó szu-
verénításunk feltétlenül és minden ellenszol-
gá'tatás nélkül elismertessék. 

— Ragaszkodunk ahhoz, hogy az 1932 de-
cemberében elvben kimondott egyenjogúsá-
gunk végre gyakorlatban is megvalósittass&e 
és ne .tétessé'i ezen a téren különbség köz-
tünk és más államok között. 

— Követeljük, hogy kisebbségeink hely-
zete a fennálló szerződések céljának meg-
felelő módon rendeztessék. 

— Abban az esetben, ha a kisantant nem akar-

ja lehetővé tenni a vele V3ló együttműködést, nél-
küle leszünk kénytelenek az eddig bevált uton 
tovább haladni. De bárhogy is érlelődjenek az 

események, Magyarország békés céljait továbbra 

is békés eszközökkel fogja követeim és bizik ab-

ban, hogy őszinte 'békepolitikája, habár csak sok 

zökkenő és visszaesés ulán. da végre mégis meg-

értésre talál. 

A külügyminiszter beszéde utan a tarca Költség-

vetését elfogadták. 

M interpellációk 

Ezután megkezdték az interpellációk tár-
gyalását. 

M ó z e s Sándor a politikai szervezetek sza-
badságáról interpellált- A belügyminiszter ki-
jelentette, nincs tudomása arról, hogy a helyi 
hatóságok a pártszervezetek működését jogos 
ok nélkül gátolnák." 
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tatón és mától kezdve mindennap bemutatjuk a 

PESTI MESE 
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C z i r j á k Antal az élesztőgyártás adózása 
tárgyában terjesztett elő interpellációt. 

Ezulán grói' S z é c h e n y i György 

a németországi vallásüldözésefe 
tárgyában interpellált a kormány-, 

hoz. 

Az elnök figyelmeztette, hogv interpellációja 
nem használ a német vallási kérdésnek Ez-
után a szélső jobboldal éles zajában mondotta 
el Széchenyi interpellációját. 

Ismertette a „Durehbruch" cimü lap cikké', 
ma jd több lapot emlitetl meg, amelyek közül 
az egyik Krisztust „gyáva zsidógyereknek" 
nevezte. 

K o r n i s s alelnök: Bármennyire is tisztel-
jük a szólásszabadságot, mégis kérem, váj jon 
az interpelláció egy jottányit is változta t-e a 
német vallási kérdésen. (Ellentmondások az 
ellenzéken.) 

K o r n i s s alelnök: Azt hiszem, sokkal he-
lyesebb, ha a nemzeti érdek szempontjából egy 
kevésbé exponáltabb helyen méltóztatnék gon-
dolatait kifejteni. 

S z é c h e n y i György tovább ismertette a 
horogkeresztes lapok támadásait a katolikusok 
ellen. 

K o r n i s s alelnök: Elég az idézetekből. Köz-
ben kigyulladt a klolűrlámpa. 

Gróf S z é c h e n y i György szóvátette, hogy 
árulás és hűtlenség vádjával sújtják Német-
országban a szerzeteseket. 

Ekkor ismét figyelmeztette Korniss alelnök, 
hogy beszédideje lejárt, majd felhívta figyel-
mét, hogy kérhet meghosszabbítást. 

— Néni adjuk meg! — kiáltották kórusban 
a jobboldalról. S z é c h e n y i Gvörgv állva 
maradt és a nagy lármában alig érthető han-
gon folytatni akarta beszédét. 

G r i e g e r Miklós: Megadjuk a meghosszab-
bítást! 

K o r n i s s alelnök ezulán szavazást rendelt 
el. a meghosszabbítás mellett csak a liz fő-
nyi ellenzék szavazott, mire az elnök enun-
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Kizárólagos eladás 

Ha-Há •ná I 
Szeged, Kelemen-u. 12. 

ciálla, hogy a Ház nem járult hozzá a beszéd-
idő meghosszabbításához. 

Nagy zajban ezzel éri végei az interpelláció 
Az ülés 8 óra előli ért végei. 

Ünnepélyes külsőségek között 
szerdán délben megnyitották 

a szegedi ipari vásárt 
M 4 szegedi iparosok munkája káprázaíos bizonyítéka, 
hogy Szeged népe annyiszor lesújtva, mindig újra 

éled" 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szerdai 

nap nemcsak Szeged iparosságának, de az egész 

város polgárságának is ünnepe volt. Ezzé avatta 

a kilencedik szegedi ipari vásár, amelyet déli 12 

órakor nyitottak meg ünnepélyes külsőségek kö-

zött. A megnyitó ünnepélyen megjelentek Pintér 
Ferenc tábornok nagyobb tiszti küldöttség élén, 

valamennyi szegedi felekezet képviselői, dr. Er-
délyi László egyetemi rektor, begavári Back Ber-

nát és dr. Berecz János felsőházi tagok. dr. Hu-
nyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő, dr. 

Buócz Béla rendőrfőkapitányhelyettes, dr. Szi-
vessy Lehel, dr. Vinkler Elemér, Vértes Miksa, 

dr. Tonelli Sándor kormányfőtanácsosok, Papp 
József, az IPOK elnöke, dr. Széli Gyula elnök és 

dr. Pap Róbert alelnök az ügyvédi kamara részé-

ről, Tichy Antal Máv. üzletigazgató és dr. Szi-
lágyi Ferenc h. üzletigazgató, Sáray Ferenc posta-

föigazgató, dr. Tarhjossy Béla ügyészségi elnök, 

clr. Dótm István Kiskundorozsma föszolgabirája, 

dr. Kisparti János tankerületi főigazgató, az is-

kolák igazgatói, dr. Szabó Géza, dr. Katona Ist-

ván, dr. Röth Jenő városi tanácsnokok, dr. Sim-
kó Elemér tiszti főügyész. 

Tizenkét órakor érkezett az ipari vasarra ftaró 

Kruchina Károly miniszteri tanácsos, a kisipari 

osztály főnöke, aki az iparügyi minisztert képvi-

selte, miután dr. llalla Aurél államtitkár meg-

betegedése miatt rteni utazhatott Szegedre. Az 

iparügyi miniszter képviselőjével érkezett vitéz 

dr. lmecs György főirpán és dr. Pá'fy József pok 

gármester. 

A megnyitási ünnepséget 

a katonazenekar nyitotta meg, majd a Polgári 

Dalárda a Himnuszt énekelte- Ezután a vásár-

bizottság nevében Nagy József ügyvezető-alelnök 

üdvözölte báró Kruchina Károlyt. 

— A kézműipar, háziipar, iparművészet és nép-

művészet szerény eszközökkel, de annál nagyobb 

lelkesedéssel, kitartással megrendezett szegedi be-

mutatója egyrészt a magyar kisipar felkészült-

ségét, szakmai tudását és hivatottságát, másrészt 

Szeged városának élniakarását bizonyítja — mon-

dotta. i 

— Kitartó lelkesedéssel folytatjuk a mély gyö-

kerű alapvető munkát, melyen Szeged sziklaszi-

lárd gazdasági védőbástyájaként épül tovább a 

Szegedi Ipari Vásár. Törekvésünk arra irányul, 

ÜDÜLŐ UJHUTA 
Gyógyhelyen 700 méter Lilla-
füred felelt. Magyarország 
egyetlen klimatikus gyógyhe-
lye, basedow, vérszegény és 
szívbetegek számára. Ossz-
komforttal ellátott 0 szobás 
Joli-kóser pensió, ú jonnan át-
alakítva, parkírozva. Felvilá- ÍS" 
gositást ad Printz Lajos Mis-
kolc, Kazinczi u. 6. Kívánatra 
prospektus. 321 


