
1)61 kellene kivezetni a nemzetet. 
H. S z a b ó Imre elismeri a kormány kiváló-

ságát, de a magyar gazdasági életre s főképen a 
kisemberekre rótt terheket súlyosaknak találja. 
A földreform terén a Szövetkezeti megoldás lehe-
tőségét és szükségét hangoztatta. 

Dr. C s o r b a János mint független kisgazda, 
flcm viseltetik bizalommal a kormánnyal szemben. 

F a r k a s Imre és S z a b ó János a szociálde-
mokrata párt elvi bizalmatlanságát fiyilvánitották 
ki, G a l a m b Ferenc az általános válsztójogról, 
a földreform szükségéről, az ifjúság és az ipar 
problémáiról beszélt. Kotroczó József után vitéz 
Galamb Sándor* állandó közbeszólások között tá-
mogatta a bizalmi inditványt, amelyet végül nagy 
szótöbbséggel elfogadtak. 

, Amlf Szeged nimlt a Dóm-téren 
az (olnó a magyar határok keretein 

Kállay Miklós beszéde a szabadtéri játékokról 

Vasárnap érdekes kijelentéseket tett Szege-
den a magyar irodalom és h í r l a p i g egyik ki. 
magasló alakja, KAllay Miklós, a ,;N'emzeti 
Újság" szerkesztője, a kiváló i ró és esztétikus. 
Az ujságii'ók kamarai csoportja szegedi érte-
kezlete alkalmából Szegedre érkezett, a buda-
pesti é« vidéki újságírók egy küldöttsége, 
amelynek tr.gjaif az értekezlet, előtt viLlásreg-
íjclin látta vendégül a szabadtéri játékok ve-
zetősége. Az ujságirók előtt vitéz dr Szabó 
CiéAi tanácsnok, a játékok adminisztratív ve-
zetőjo és dr. Janovics J cnő művészeti vezető 
ismertette a Dóui-téri játékok programját,. A 
két előadás "tán Kállay Miklós válaszolt, és 
beszédében hivatkozott arra, hogy a szegedi 
szabadtéri játékoknak régóta nincs lelkesebb 
propagálóra,' mint ő. aki a kezdet kezdetétől, 
i legelső kisérletekföl a kibontakozásig élénk . 
figyelemmel és szeretettel kiBérte ezeket a 

nemes, lendületes művészi törekvéseket,. 

— Mindig az volt a mpggyőződésem — 
hangoztatta beszédében Kállay Miklós —, 
hogv A: cmbf,r tragédiája legyen a műsor 
magja, mint azt már kezdetben megvalósítot-

ták é s a Tragédia körül kell csoportosítani 
a m ü ^ r többi részét. A Tragédia nagyszerű 
szabadtéri előadása különleges eseménye éa 
sajátossága a szegedi játékoknak. Amit Szeged 
nyújt, az már régen túlnőtt a lokális kerete-
ken, sőt a magyar határokon is, — m a már 
egcsz Európa figyelm0 Szeged felé fordul. 
Igazat adok Herczeg Féregnek és Janovics 
Jenőnek abban-, hogy ,,Szegednek eze n a té-
ren nem lehet konkurenciája". Amit 3 Mar-
gitsziget produkál — folytatta Kállay Miklós 
—, az nem tekinthető másnak, mint, a Nem-
zeti Színház előadásinak más formában való 
áttelepítése szabadtérre- Ez meggvőzdésem 
szerint, nem lehet versenytársa Szegednek. A 
szegedi Dóm-tér architektonikus adottságai, a 
templom áhitata, az akusztika szerencsés 
volta különleges helyet biztosit ezeknek az 
előadásoknak. Megígérhetem — fejezte be be-
szédét —. hogy a m agya r sajtó azzal a Mé-
retéttel, önzetlenséggel é s telkesedével fogja 
továbbra is propagálni a szegedi játékokat, 
amit nPmzeti és művész' szempontból egy-
aránt megérdemel ez a nemes törekvés. 

A keresztényi politika szeretetet hirdet, 
nem pedig eröszakot es gyűlöletet' 
Shvotj Kálmán beszéde az ulságlróh Kamarai csoport-

iának vasárnapi szegedi guQiesen 

(A Dclmagyarország mnnkaiárgától.) A Ma-
gyar Ujságirók Kamarai Csoportjának szegcdi 
korülcto vasárnap értekezletet tartott Szege-
den. Budapostről. azonkívül u szegedi kerület 
nagyobb városaiból érkeztek küldöttek. A 
vendégeket, a z állomáson a szegedi kerület 
vezetői fogadták, majd autókarokon a város-
ba hozták őket ée a Hágiban a szabadtéri já-
tékok vezetősége vUjásreggeUn látta vendé-
gül valamennyiökct. A villásreggelin a város 
hatósága nevében megjelent, dr. Tóth Béla 
polgármostfirhelyettes. Elsőnek dr. vitéz Szabó 
Géía tanácsnok üdvözölte a Vendégeket, aki-
ket, a játékok támogatására kért, majd dr. 
Janovics Jenő mondott beszédet. Az elhang-
zott felszólalásokra Kállay Mikós, az ismert 
iró válasjolt. 

A villásreggeli után a városháza közgyűlési 
termébe vonult át a vendégsereg. Az értekez-
leten képviseltette magát a város, az ítélő-
tábla. a törvényszék, az ügyészség- a járás-
bíróság, megjelent aZo" dr. vitéz Shvoy Kál-
mán. dr. llunyadi-Vag Gergely, Kun Béla, 
Baross Flcinér országgyűlési képviselő. A vá-
ros társadalma részéről* ott, láttuk Hauser Re-
zső Sándort. Rainer Ferencet, dr. Lugoss.y 
Dömét, Nem ed y Gyulát és Pongráez Albertét. 

Az értekezletet dr vitéz Shv0y Kálmán nyi-
totta meg nagyhatású beszéddel. Beszédét az-
zal kezdette, hogy a világnézeti kérdés eldőlt, 
régen a keresztény erkölcs, a keresztény felfó-
gás és a nemzeti érdekek irányában. Ezeknek 
HZ elveknek keR érvényesülni a mega'akitan-
dó sajtókamarában ie. Ezután arról bósZélt, 
bogv miképen kell értelmezni a keresztény 
erkö'csöt é* keresztény felfogást. Kijelentet-
te, hogy a maga személyében a keresztény, 

nemzeti, népies, szociális politikának a híve; 
de ezeket az ebeket, a szó legnemesebb értel-
mében értelmezi. Minden kérdésben főirány-
elve 

a keresztény szerefef, nem pedig 
az erőszak eszköze és a gyűlölet. 

Ebben a küzdelemben nem kaphat helyet a 
gyűlölködés és a hangoskodás, hanem csak a 

nevelés, fejlesztés és felemelés. No kívánja 
senki tőlem — folytatta ezután —, hogy az 
uccasarkokra kiállva zsidógyülüHtot hirdes-

sek. 

Nincs létjogosultsága a handaban-
dázásnak, a röpirat és uccai má-

zolások kultuszának sem, 

mert ezek nem is vezetnek el a célhoz. Mi a 
keresztény társadalom felemelését akarjuk el-
érni — mondotta —, de legális uton és mó-
don. Rá kell nevelni a keresztény ifjúságot a 
kereskedelemre, a gyáriparra, az újságírásra. 
Mindezt azonban csak a szeretet nagy cso-
dájával lehet eiérni. A szeretettel, amely al-
kot éa 

nem a romboló gyűlölettel. 

Nem volna bölcs az, aki előbb rombolni akar-
na és azután épiten. 

Beszédo további során arról beszélt, hogy 

elitéli a mammutjövedelmeket, az 
igazgatósági tagságok gyűjtőit, a 
három-négyszeres jövedelműeket 

akkor is. ha azok keresztények. Ezután az 

újságíró hivatásáról beszélt és a z t fejtegette, 
hogy az újságírást szerinte egy nívóra kelle-
ne álUtani a honvédelemmel és az igazság-
szolgáltatással, mert az újságírói munka 
rendkívüli fontossággal bir a nemzet életé-
ben. Az újságíró — mondotta — legyen a 
tisztesség, a becsület, a lovagiasság mintfképe 
cs a tárgyilagos igazságossá reinkarnációja. 

Meg kell szűnnie annak az ujság-
irói típusnak, amely gyűlölködik, 

személyeskedik folyton, 

más becsületébe gázol, a családi élet hajait vi-
szi szinte gyönyörrel « nyilvánosság elé, de 
meg kell szűnniük azoknak a lapoknak 'B, 
amelyek ezekből élnek. Ezért fontos — foly-
tatta — a sajtókamara felállítása és cnnek 
kere.tében az újságírók szociális lielyzotének 
javitása, életszínvonalának emiolése. A kamara 
ideális érdekképviseleti szerv tegyen. Beszédé^ 
azzal fejezte be, hogyha az újságírók e,zön az 
uton hialadnak, akkor őt száz&zázalékie ma-
guk mellett, találhatják minden ügyükben. 

A nagy tapssal fogadolt beszéd után Papp 
Miklós a meg nem jelent, országgyűlési kép-
vipfc'ők üdvözlő sürgönyét, olvasta fel. Gás-
pár Jenő az ujságirói egység megteremtéséről 
beszélt, azután dr Matolrsy Géza ismertette a 
kamarai csoport tervezetét a felállítandó ka-
maráról. Az előterjesztés után vita következett, 
amelyben felszólalt Kun László, Baross 
Endre. Kun Béla, dr- Horváth Ödön és vésül 
Iván Mihály. Az értekezlet táviratilag üd-
vözölte a miniszterelnököt.. 

Kerékpárosok! 
Elsörendll kerékpárokat engedményes ár-
ban részletre adom. tanaikul és alkatrészeket 

árban kaphat Szántó Sándornál. 
Szened , dvisa D. palota1 Kiss u . 2 

Nikotinoldattal megmér-
gezte magát egy fél-

tékeny fiatal férj 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-

nap délután tragikus módon vált meg az élet-
től egy fiatalember, G o m b k ö t ő Dezső 30 
esztendős butorfényezősegéd. Gombkötő a dél-
után folyamán feleségével együtt a strandon 
volt. A fiatalok már ott összevesztek, mert 
Gombkötő állandóan féltékenykedett az asz-
szonyía és emiatt gyakoriak voltak köztük a 
civódások Haraggal tértek Móra-ucca 18 szám 
alatti lakásukba, ahpl nemsokkal később 
Gombkötő elkövette az öngyilkosságot. 

Valahonnan még korábban szerzeit egy bá-
dogkannában Itt gramm tömény nikotinolda-
tol és a veszedelmes mérget a konyhában fel-
hajtotta. Felesége a borzalmas jajgatásra, se-
gély kiáltásokra befutott és amikor látta, hogy 
mi történt, nyomban értesítette a mentőket. A 
nikotinoidat azonban oly gyorsan felszívódott 
a szerencsétlen ember szervezetébe, hogy mire 
a mentők megérkeztek, már halott volt. 

A rendőri bizottságnak a fiatalasszony el-
mondotta, hogy férje mindig féltékenységével 
kínozta, jóllehet erre semmi oka sem volt. 
Most azonban még ivott is valamit és valószí-
nűleg jgv követte el lettét. A szerencsétlen 
bulorfénvező holttestét beszállították a tör-
vényszéki orvostani intézetbe, ahol fel boncol-
iák-

M i e l ő t t 
nyaralni megy 

okvetlenül keresse fel 
k i a d ó h i v a t a l u n k a t 

(Arad i u. 8) 


