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Hétfőn délben
kardpárbajt vívott
vitéz dr. Shvoy Kálmán
Back Károllyal
(A Dé'.magyarország munkatársától.) Hosszú idő
<5ta tartó személyi élű harc előzte meg azt a ka dpárbajt, amelyet hétfőn délben vivott dr. vitéz
Shvoy Kálmán nyugalmazott altábornagy, országgyűlési képviselő Back Károllyal, a »Tanyai Ujság« kiadó-szerkesztőjével. Back Károly lapja, a
»Tanyai Ujság« az utóbbi időben állandó éles támadásokat intézett dr. vitéz Shvoy Kálmán ellen,
egyik cikk a másikat érte, a sorok között is burkolt támadások érték az országgyűlési képviselőt,
alig volt hét, hogy a hetenkint megjelenő lap
valamilyen módon ne aposztrofálta volna Shvoy
altábornagyot, aki azután ugyancsak éles hangon
válaszolt az őt ért támadásokra az egyik frontharcos összejövetelen. Shvoy Kálmán ezen a gyűlésen nevek megjelölése nélkül kijelentette, hogy
olyanok támadják őt, akik nem teljesítettek frontszolgálatot, legfeljebb a vörös fronttal volt nexusuk, majd kijelentette, hogy nem hajlandó szakácsnők módjára kiállni a kapu elé és vitatkozni.
Back Károly magára vette a kijelentéseket és a
>Tanyai Ujság«-ban renndkivül éleshangu
szokatlan cikkben válaszolt dr. vitéz Shvoy KálmánrakuA cikkben — amelynek a címe: »Biróság
elé« volt — Back Károly azt mondotta, hogy a
képviselő valótlant állított személyével kapcsolatban. Nem lehetett a harctéren — irta — ,
mert akkor csak 17 éves volt, vörös katona sem
volt, a forradalom alatt a gyűjtőfogházban ült
ellenforradalmi tevékenység miatt. Cikke végén
arra szólította fel a képviselőt, hogy a cikkben
foglaltak miatt állítsa őt bíróság elé.
Dr. vitéz Shvoy Kálmán a cikkben foglaltak
miatt provokáltatta Back Károlyt dr. Szivessy Lehel és dr. Török Béla kormányfőtanácsosok utján.
Később az eljárás során Shvoy Kálmán két megbízottja és Back Károly között incidens történt, mire a két megbízott helyére Burián Géza ezredes

és Bardóczy József százados léptek. Back Károlyt
dr. Tabódy Zsolt és dr. Hoffmann Ferenc képviselték. A megbízottak tárgyalásai után fegyverbiróság ült össze, amely megállapította a megvívandó párviadal feltételeit. Eszerint a párviadalt középkardokkal végkimerülésig kellett megvívni. A lovagias ügy iratai felkerültek a honvédség főparancsnokához, aki az ügy fegyveres elintézésének szabad folyást engedett.
Ilyen előzmények után került sor hétfőn délben fél 12 órakor a párbajra a Honvédtiszti Vivóklub helyiségében. Dr. vitéz Shvoy Kálmán orvosa dr. Jécsay János őrnagy-orvos, Back Károly orvosa pedig dr. Tróján Emil egyetemi magántanár volt. Miután a szokásos békitési kisérlet
nem járt eredménnyel, a felek összecsaptak. Értesülésünk szerint a párviadal mindössze öt percig
tartott. Az első összecsapásnál Back Károly a
homlokán ütést kapott, vágás ekkor nem történt,
— a második menetben Back Károlyt Shvoy Kálmán kardja két he'yen megsebezte. Back Károly
a homlokán, a balszeme mellett kapott egy 4
centiméteres vágást, azonkívül az orrán is egy
3 centiméteres sérü'ést, mig Shvoy Kálmán sértetlenül került ki a küzdelemből. Back Károly arcát
elborította a vér, sérüléseit az orvosok a helyszínen bevarrták, bekötözték, majd a segédek a további küzdelmet Back Károly harcképtelensége
miatt beszüntették. A felek a párbaj után nem
békültek ki. A párbajról a segédek a szokásnak
megfelelően a helyszínen jegyzőkönyvet vettek
fel és ezzel a lovagias ügy végleges befejezést
nyert.
Shvoy Kálmán első segédei, dr. Szivessy Lehel és dr. Török Béla, illetve Back Károly között
felmerült incidenst a legutóbbi napokban ugyancsak elintézték, az ügynek ez a része véglegesen
lezárult.

Politikai araióünnepély Domaszéken
Eckhardt Tibort diszelnökké választották, de nem történt meg a kisgazdapárt zászlóbontása — A Rassay-párt és Shvoy altábornagy nyilatkozata a vasárnapi eseményekről — Ezer aláirásos tiltakozás a
paprikamonopólium ellen
( A Délmagyarország munkatársától.)
Vasárnap délelőtt aratóünnepélyt
rendezett
a
Domaszéki Gazdakör. Az ünnepségen képviseltette magát több környékbeli gazdakör
és
gazdaegyesület, megjelent dr. P a p p Sándor
liszli orvos, Mórahaíom képviseletében D o b ó
Gyula és D o b ó József, az iparosok részéről
G u c z i Ferenc és F i s c l i e r
József,
ott
volt
Gárgyán
Imre,
Tukacs
Imre.
Az
ünnepélyt
tábori
mise
vezette
be, amelyet
Szél]
József plébános mondott. A mise után a közönség rezesbandával,
zászlók alatt felvonult a kör udvarára, ahol
zászlók alatt felvonult a kör udvarára ahol megjelent Kun Béla független kisgazdapárti képviselő is Karasz Péter vásárhelyi gazdaegyesüloti
üdvözölte a megjelenteket, beszédében
azt
hangoztatta, hogy sohasem volt nagyobb szűkrég az összefogásra, mint ma, amikor szélsőségek fenyegetik az országot.
Ezután
Kun Béla
beszélt, aki mindenekelőtt a vásárhelyi gazdák üdvözletét tolmácsolta, majd arról beszélt,
hogy az országban a nemzeti és keresztény
irányzatnak kell játszania vezérszerepet, bűnek kell lenni az ezeréves
alkotmányunkhoz
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és
függetlenségünkhöz.
Vannak
— folytatta — , akik a maguk akaratát
igyekszenek a nemzetre erőszakolni és magukat a
nép fölé akarjak emelni, ezekkel
szemben
erőteljesen kell fellépni.
Az
ünnepség
keretében
megjutalmaztak
több aratómunkást, akiknek az ajándékokat
S z é l i József plébános nyújtotta át. A kitüntetett munkások: B c z d á n Ferenc és felesége, J ó j á r t István és felesége,
Nyerges
Imre és felesége, B e r n á t h Ferenc és felesege kaszát, sarlót, fejkendőt kaotak jutalmul.
Végül K i s p é t e r Pál elnök
bejelentette,
bogy a gazdakör
diszelnökévé
választottá
Eckhardt
Tibort azokért
a
sikerekért,
amelyeket az ország
külpolitikai
ügyeiben
elért.
Az ünnepséget
díszebéd
zárta be, amelyen több felszólalás hangzott
el. A terem meglelt, az épület körül egy sereg
rendőr várakozott. Az ebéden a szónokok sorát dr. F a j k a Lajos nvilotta meg, éles hangon
kikelt a kontár gazdák ellen, m a j d
bejelentette. hogy kilépett a Nep-ből és Eckhardthoz
csatlakozott.
Az ebéden résztvettek többen a Nep-tagjai

közül is, akik a beszédet megjegyzésekkel kisérték, ami meglehetősen izgalmas hangulatot teremtett.
A következő felszólaló B a c k
Károly volt,
aki azzal kezdte beszédét, hogy az ünnepélv
fordulópont a tanya életében, mert Szegeden
is zászlót bontott a Független
Kisgazdapárt.
Hangoztatta, hogy szükség volt erre a zászlóbontásra, mert a gazdák védtelenül állanak a
rájuk zuduló bajokkal szemben. Felsorolta a
tanyai gazdák bajait, kívánságait, maki felvetette a kérdést, hogy hol vannak a gazdák
képviselői, amikor ezeket a bajokat orvosolni
kellene. Hangoztatta, hogy a paprikanionopóliumot egv gazda sem akarja s mégis, értesülése szerint, jövőre sem szüntetik meg a monopóliumot, annak ellenére, bogv
a gazdák
tiltakoznak ellene.. Beszéde során
átnyújtott
Kun Bélának ezer aláírással ellátott tiltakozást a paprika monopólium ellen és arra kérte
a képviselőt, liogy a szegedi paprikatermelők
bajait tegve magáévá és a monopolium ellen
küzdjön. Beszéde további során arról beszélt,
hogy a kisgazdapárt tiltakozni
fog akár a
német pénzen támogatott eszmék ellen és tiltakozni fog a párt minden parancsuralmi törekvés ellen.
K i s p é t e r Pál elnök felszólalásában k i jelentette, hogy egy tévedést kell eloszlatnia.
— A mai kisgazdapárti zászlóbontás — mondotta — nem történt meg. A Gazdakör ünnepsége az udvaron elhangzóit beszédekkel véget
ért és ami ebédközbon hangzott el, az már
nem tartozik oda. Eckhardt Tibort a gazdakör diszelnökévé választotta ugyan, külpolitikai érdemeire való tekintettel, de ezen az ünnepségen zászlóbontás nem történt. Beszéde
végén javasolta, hogy Eckhardt Tibort
táviratilag üdvözöljék.
K a r a s z Péter vásárhelyi gazdaegyesületi
alelnök arról beszélt, hogy Csanádban tiszta
tót községek vannak, igy Pitvaroson is, aho!
Csehszlovákiában kiképzett agitátorok izgatnak a magyarság ellen. Kifogásolta, hogy egy1
másik községben sok a bevándorolt, ki jelen®
tette azonban, hogy a magyar zsidóságot be®
csüli és a magyar zsidóságtól nem félti az
országot, azonban a bevandoroltakat ki kellene utasítani az országból.
Végül K u n Béla szólalt fel, aki üt. agrárgondolatban való
összefogás
szükségességét
hangoztatta. A kormányzatnak — mondotta —
kötelessége, hogv cselekedettel tegve kényelmesebbé a nép fejealját. A pénzügyminiszter
kijelentette, hogv az erősebb vállaknak kell
viselni a nagyobb terheket. Amikor
egyikmásik lapban sajtóhiba folytán erősebb v á l lalatok ielentek meg, akkor a pénzügyminiszter reklifikált. mintha ebben az országban az
erősebb váll és erősebb vállalat, kartell nem'
egyet jelentene. A gazdák követelik az igazságos közteherviselést. A razziákat nem a nép
ellen kell lefolytatni, hanem a bankkapitalizmus és a kartellek ellen. Felsorolta ezután a
szérumkartell, a liizifakarlell, a cukorkartell,
a cemfntkartell. a vaskartell túlkapásait, m a j d
beszédét igy folytatta:
— A mai gazdasági helyzet, amelv az önző
kapitalizmust szolgálja,
tovább
fenn
nem
tartható. Diktatúrára ilt nincs szükség, hiába
hirdetik a nyilasok
a
„nyilasparadicsoinol",
nem akarnak egyebet, mint elengedni a zsilipeket és elönleni az országot. Nálunk minden
ellenkezik a diktatúrával, amely szöges ellentétben áll nz ezeréves alkotmánnyal. Nem k e l lenek a nyilasok csábigérctei, nem több szolgasúgra van szükség. A népi parlament az egyedüli kivezető ut. a népi parlamentet pedig
csakis az általános titkos választójog alapján
lehet megalkotni.
Beszéde végén ' arról beszélt, hogy ha Eckhardt Tibort külpolitikai vonatkozásban elismerik, gyávaság
a pártpolitikus
Eckhardt
mellé nem kiállani.
Az ebed délután öt óra tájban ért véget,
A vasárnani domaszéki gyűlés után

a szeqedi Nemzett Szabadságpárt
nevében dr. Pártos Ernő. a párt főtitkára a következőket mondotta a Délmagyarország munka*
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