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Junius 26-án érkezik Szegedre 
a Szent Jobb különvonata 

A szent ereklyét körmenet kiséri a Dóm-térre 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az or-
szágos Szent Jobb-ünnepség előkészítésével 
megbízott bizottság most tartott ülést Budapes-
ten, hogy megállapítsa a Szent Jobb országos 
komijának részletes programját.. A megbe-
szélésen részt vettek a városok és törvényha-
tóságok képviselői. Szegedet dr. vitéz I m e c s 
György főispán és dr. P á l f y József polgár-
mester képviselte. 

Az elfogadott program szerbit Szegedre ju-
nius 26-án délután hat óra körül érkezik a 
Szent Jobb különvonata, amely másnap (fel-
előit 10 órakor viszi tovább a szent ereklyét. 
Az ünnepségek programjának összeállitását 
rábízták a szegcdi illetékesekre. A program kör-
fonalairól dr. P á 1 f v József polgármester a 
következőket mondotta a Délmagyarország 
munkatársának: 

— Elgondolásom az — a részleteket a meg-
alakítandó bizottság fogja kidolgozni —, 
hogy a város hatóságának képviselői a Szent 
Jobb különvonatát a város határánál várják. 
'Amikor a különvonat megérkezik Szeged-állo-
másra, körmenet alakul és az kiséri az erek-
lyét a Dóm-térre, ahol hazafias ünnepséget 
fognak rendezni. Ennek az ünnepségnek nem 
lesz egyházi jellege, hogy azon az egész tár-
sadalom részt vehessen. Az ünnepség után 
az ereklyét a fogadalmi templom Szent Gel-

lért oltára előtt helyezzük el, ahol a közönség 
megtekintheti. Másnap reggel ugyancsak kör-
menettel kisérjük vissza az állomásra az első 
magyar király kezét, miután a fogadalmi 
templomban Szent István misével bucsut ve-
szünk tőle. 

A Szent Jobb országos körútjának program-
ja a következő: 

A különvonat junius 13-án indul első útjára 

Budapcstrő]. Nagykanizsára, Kaposvárra é§ Pécs. 
rc íiiegy, onnan visszatér Budapestre. Junjus 

19-én Budapestről Bánhidán és Komáromon át 

Győrbe é$ onnan vissza. 20_án Sopron és Szóm. 
bathelyen át Veszprémbe és onnan vissza Buda-

pestre. Junius 26-án jiiduj ismét' és ezen a nápon 

meglátogatja Kiskőröst, Kalocsát, Kiskunhalast, 
majd onnan este 6 órakor érkezik meg Szegedre. 
Másnap, junius 27.én jnduj tovább és Ilódmező. 
vásárhelyen, Kiskunfélegyházán, Kecskeméten és 
Cegléden áf visszatér Budapestre. Ju]ius 3-án 

Szolnokra, Békéscsabára, Gyulára és Debrecenbe 
viszik az ereklyét, julius 4tén Nyíregyházára, 

Miskolcra, Egerbe, Gyöngyösre és Hatvanra. 

Augusztus 15-én elviszik az Esztergomban rende-

zendő országos Szent István ünnepségre. 20-án 

Szent Jobb körmenet tesz Budapesten, 21-én pedig 

Szent István ünnepség és országgyűlés jesz Szé. 
kesfehérvárott. 

A képviselőház elfogadta 
a „zsidójavaslatot" 

A többség elutasította ax össxes módosító indítványt 
— Fábián Béla besxéde a magyar xsidóság magyar-

ságáról 

Budapest, május 13. A képviselőház több-
sége pénteken délben általánosságban meg-
szavazta az úgynevezett „zsidótörvényt". Az ál-
talános vita utolsó szónoka F á b i á n Béla 
volt. 

— Hogy ki kinek születik, — az az Istentől 
függ. Az egyik kereszténynek, a másik zsidó-
nak. Vallásért csak az a felelős, aki vallását 
maga választja meg. Az egész vita alatt az az 
érzésem, bogy egyesek cl akarják venni tőlem 
«zt, ami a legszentebb, — a hazámat. Mit lehet 
tenni ezért a hazáért? Lehetett-e több köte-
lességet teljesíteni, mint résztvenni a Kárpátok 
harcaiban, végigjárni az olasz kavernákat, 

BELVÁROSI MOZI Ma és mindennap! 

A szezon legjobb és legmulatságosabb fi ímjp! 

Döntő 
pillanat 

Bókay János irta Zsoldos Andor ötlete nyomán. 

Játsza a ragyogó együttes: 

Páger, Habos, Tolnay Klári, 
Ajthay, Köpeczí-3oócz, Pefhes 

és Maklár* stb. 
KORZÖ MOZI Szombattól keddig 

Az UNITED ARTIST világfilmje! Töké'eieocn 

színezett f i lmi ! ! 

Csillag 
Egy fiatal leány karrierje, aki a dicsőségért 

odaadta a szivét. Főszereplők: 

JANET UAY.XOR cs FRÉDER1C MARCH. 
Színhely: Hollywood. 

vagy a volhiniai mocsarakat és résztvenni as 
ellenforradalmi mozgalmakban? A régi tisz-
tekhez és a régi katonákhoz fordulok, akikkel 
együtt verekedtünk, akikkel együt mentünk 
rohamra, akikkel együtt osztottuk meg a me-
názsit és a cigaréltát. Az apák beszéljenek 
fiaikkal és sorolják fel előttük a régi közös 
szenvedéseket. 

Nevezzenek bennünket felekezetnek, fai-
nak, vagy aminek akarnak, mi mégsem mond-
hatunk mást, mint azt, bogv másutt a világon 
nincsen számunkra hely. Véleményem szerint 

éppen az a Min, ha 130.000 ember-
ről azt állítják, hogy nem magyar. 

— Beszivárgásról — folytatta — beszélni nem 
lehet- 1880-ban a zsidóság arányszáma ugyan-
az volt, mint 1930-ban. Kossuth adatai szerint 
a szabadságharcban 20.000 magyar zsidó vett 
részt. Az ellenforradalom zsidó áldozatainak 
száma túlhaladta az ország átlagos arányszá-
mát. Hát ki lehet taszítani az életből az ellen-
forradalom áldozatainak gyermekeit? A meg-
szállott területeken a magyar zsidóság tulnyo-
mórészben bű maradt a magyar gondolathoz, 
nem tagadta meg magyar nevelését és a ma-
gyar nemzethez való történelmi összetartozá-
sát. 

— A zsidó-magyar folytatta — nemzeti 
szempontból talán mégis megbízhatóbb, mint 
az idegen, akit munkavállalási engedéHvel 
hoznak a magyar zsidók helyébe. Nem fordul 
hat elő olyan eset sem, hogy az uj tisztviselő 
illegális alakulatoknak tehessen jelentést az 
üzemek szervezetéről-

— A vagyonmegosztásban mutatkozó arány-
talanságokat örökösödési, kereseti törvénnyel, 
a jövedelmi adó rendezésével sokkal becsülete-
sebben lehetett volna elintézni. Az ilyen tör-
vényeknek mindenki tapsolt volna. 

— Akármit is csinálnak az urak — fordult 
a kormánypárt felé —, Iliinket a magyar in'p-
közösségból kizárni nem fognak. Akármilyen 
lörvéuvl hozlxalnak uz urak. mi 

ugyanugy magyaroknak érezzük 
magunkat, mint eddig, 

mi ugyanugy fogjuk szeretni hazánkat, mint ed-
dig és ahogy mi katonák voltunk a múltban, 
katonák lesznek a mi ivadekaink is. Mi, 43Q 
ezren száz próbával, száz csatában fogjuk be-
bizonyítani, hogy magyarok voltunk, magya-
rok vagyunk és magyarok leszjink mindörökké! 

Fábián Béla ezzel befejezte beszédét, amely 
nagy hatást keltett. 

Ezután sorra elvetették a benyújtott határo-
zati javaslatokat. 

A részletes vita 

Áttértek ezután a részletes tárgyalásra. V á -
z s o n y i János azt indítványozta, hogy a tör-
vénynek a következő cirnct adják: „Törvényjavas-
lat az állampolgári jogegyenlőség megszüntetésé-
ről." 

A n t a l István igazságügyi államtitkár sze-
rint a javaslat kizárólag a gazdasági egyensúly 
helyreállítására szolgál. 

I t u p c r t Rezső szólalt fel ezután. A keresz-
tény tehetség mindig Ixaldogult és boldogulásukat 

.ezután az urak tehetik leiictctlenné, ha a zsidó !o-
gyasgtórcteget elkedvetlenítik. 

A n t a l István azt bizonygatja, hogy azért 
van szükség kerettörvény alkotására, mert ha-
laszthatatlan problémák megoldásáról van szó. 

A többség ezután az első két szakaszt eredeti 
szövegezésében fogadta cl. 

P r o p p e r Sándor: Tessék jegyzőkönyvbe ven-
ni, hogy tizenhatan fogadták el! 

A 4. szakasznál M e i z l e r Károly azt java-
solja, hogy a kamaráknál a zsidók arányszámát öt 
százalékban állapítsák meg. 

R u p e r t Rezső a szakasz törlését kivárta. 
Abban az esetben, ha a szakaszt nem törölnék, a 
zsidó megjelölést kérte izraelita szóval felcserél-
ni, mert a magyar törvénytár a zsidó szót nem 
ismeri terminus technikusként. Visszautasítja oZ 
igazságügyminiszternek az izraelita zsidókra és a 
keresztény zsidókra vonatkozó megállapításait. A 
katolikus hittan szerint vannak izraelita vallá-
snak, az igazságügy miniszter tehát ne tanítson u j 
hittant. Indítványozta azt is, hogy azok, akik a 
zs'dójavaslat nyilvánosságrahozatala előtt keresz-
telkedtek meg, ugyancsak kereszténynek tekintse 
a törvény. 

A többség eredeti formájában fogadta el a sza-
kaszt. 

R u p e r t Rezső: Az ujságirók számarányát 
megáll apitó 5. szakasznál indítványozta, vegyék 
be. hogy a lapvállalatoknak joguk legyen a mun-
katársaikat szabadon megválasztani. 

A szakaszt eredeti formájában fogadták el. 
A 6 és 7. szakaszt ugyancsak eredeti alakba? 

fogadta el a többség. 
A nyolcadik szakasz tárgyalása előtt vitéz 

B a l o g h Gábor előadó terjesztett be módosító 
ir.ditvánvt, a szakaszt ujabb tárgyalás végett vis*-
s/akflldtk a bizottsághoz. 

A 9. szakasznál R u p e r t Rezső tiltakozik" ez-
után. bogy a kormány horribilis felhatalmazás? 
kapjon. 

P e y e r Károly a következő feltűnést keltő ki-
jelentést tette: 

— Sopronban, amelyet titkos szavazással, kö-

PÁRISI NB6Y DRUHDZ RT. 
SZEGED, C5EKONICS és KISS UCCA SARUK 

Háztartási üvegáru 
Üveg fogvájótartó 
Színes üveg moceás csésze aljjal 
Üveg méztartó • 
Üveg citromprés, 2 részes 
Tulipán hiteles talpas stucni, 2 decis 
Széthúzható üveg sótartó, fogvájótartóval 
Üveg cukortartó kerek 
Tulipán hiteles talpas stucni, 3 decis 
Hungária hiteles talpas stucni, 3 decis 
Félfehér préselt boros pohár. 6 drb 
Favorit csíkos boros pohár, 4 drb 
Üveg cukortartó szegletes 
Fdison fehér vizes pohár, 4 drb 
Harang fehér vizes pohár, 4 drb 
Metszett vizes pohár. 3 drb 
Fedeles üveg kerek vajtartó 
Fél fehér préselt vizes pohár. 6 drb 
Edison fehér boros pohár, 6 drb 
Harang fehér boros pohár, 6 drb 
Favorit csikós vizes pohár, 4 drb 
Metszett boros pohár, 4 drb 
Vizes üveg kancsó % literes 
Üveg kompötos tányér, 6 drb 
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