A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár
tárgyalásai a Hungária-szálló eladásáról
Hír szerint egy bácskai érdekeltség vásárolja meg az üzemet
(A Délmagyarórszág
munkatársától)
Néhány nap óta igen érdekes tárgyalásokat folytat a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár az országosan ismert Hungária-szálló és kávéház eladásáról. A szerdán kiszivárgott hírek szerint
a tárgyalások jelentékenyen
előrehaladtak,
számítani lehet arra, hogy a közeli napokban
aláírják az adásvételi szerződést és ezzel ú j
fejezet kezdődik az országosan ismert régi szegedi -szállodai üzem életében.
Amint emlékezetes, amikor Kass
János
anyagi helyzete megrendült, hosszabb ideig zárva volt az ötven év előtt alapított üzem, majd
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár — amely
jelentős összeget folyósított annakidején Kass
János részére — átvette a szállodai és vendéglői Szemet, illetve a takarékpénztár Ingatlanforgalmi Részvénytársaság címen külön érdekeltséget alapított és azóta ez a vállalat irányította a szálló üzemét. A legutolsó időkben többször felmerült az eladás terve azon meggondolás alapján, hogy a takarékpénztárnak nem
lehet feladata, hogy kezében tartsa és irányítsa
Szeged egyik vezető vendéglátóipari üzemét.
M á r hónapokkal ezelőtt különböző tárgyalásokról terjedtek el hírek, több nevet is hoztak forgalomba, azonban akkor az eladásra nem ke-
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riilt sor. Most ismét megkezdődtek a tárgyald
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ílletekcs hely közlese váratlanul érte a makéltség,
gyar társadalmat. Ez a tény világosan kitucsoportosulnak, konkrét ajánlatot tett a Hun
áik a magyar lapok szerdai kczléseibőL A
gária-szdlló, illetve az Ingatlanforgalmi
Rt.
•Független Magyarországért* mozgalom kimegvételére.
áltványának tartalmi kivonatát igy kommenA tárgyalások több irányban folytak, szer
tálják a vezető magyar lapok:
dán azután kedvező irányba terelődtek, úgy. A PESTI HÍRLAP ezeket irja: Hat hónapja
már, hogy Eckhardt Tibor eltávozott Magyarhogy hír szerint a közeljövőben esetleg sor keországról. Ez a hat hónap, ugy látszik, törülhet már a szerződés aláírására. Mindenkéletesen elegendő volt ahhoz, hogy szinte
esetre az eladás véglegczcsóhez még néhány
légmentesen elzárja előle az európai és a künapra van szükség. De leghatározottabb dologlönlegesen magyar helyzet valódi kópét.
nak tekinthető, hogy a nagymultú szálloda a
Számtalan jel mutat arra, bogy Amerikában
a legnagyobb mértékben ferde megvilágításközeljövőben ismét magánkézbe kerül.
ban látnak mindent, ami Európából érkezik
A tárgyalásokra vonatkozóan kérdést intézhozzájuk és hogy mennyire nem ismerik a
tünk vitéz Tarr Antalhoz, a Szeged-Csongrádi
valódi magyar helyzetet, azt éppen az EckTakarékpénztár vezérigazgatójához, aki a köhardt-féle kiáltvány szövege mutatja legjobvetkezőket mondottat
ban.
— Több irányban folynak tárgyalások, ma
Eckhardt Tibor nem számolt azzal, hogy a
hozzá érkező értesítések és híradások egy elmég korai volna konkrétumokról beszélni. Talenséges- szűrőn és sokszoros ellenséges gyűkarékpénztárunknak már régi terve, hogy értérűn mentek keresztül, amig eljutnak a tengekesíti az üzemet és most erről folynak különren túlra. Az óvatos politikusnak nem szaböző irányú tárgyalások. Befejezett tényekről
bad átengedni magát a túlzott befolyásnak,
korai volna szólni, még többnapos tárgyaláamelynek valódiságáról és belső értékéről
sokra van szükség. Előreláthatólag talán a jönem tud meggyőződni. Magyarország nagybarátaira. Németországra és Olaszországra
vő hét elején már konkrét tényekről tájékoztattámaszkodva küzd az ő jövőjéért, ezen az utóm
hatjuk majd a nyilvánosságot.
sikerült a trianoni ország területét megkétszerezni. Eckhardt Roosevelt és Churchill
közös nyilatkozatára hivatkozik.
Nekünk'
azonban Wilson tizennégy pontja jut eszünkbe, amelyre súlyosan ráfizettünk. A nemzet
jó kézben látja sorsát törvényes kormánya
kezében s a homályos ígéretek délibábjánál
jobban becsüli a reális politikát.
A NEMZETI ÚJSÁG kommentárja igy hangzik:
A magyar kormány külpolitikáját természetesen nem érinti és nem érdekli, hogy külföldön
és a tengerentúl bárki milyen bírálatot mond
roádpálcázás* nem volt olyan súlyos. A törvényróla. A magyar közvélemény azonban őszinte
szék mellőzte a 64 tanuló kihallgatását, mert atió]
megdöbbenéssel áll a jelenség előtt és nem
döntő eredmény nem várható.
érti meg, hogy a magyar közélet egyik veDr. S z a r v a s János ügyészségi alelnök vádzetője, az egyik legnagyobb parlamenti párt
beszédében kérte a tanitó megbüntetését, mert a
vezére, a Magyar Revíziós Liga elnöke olyan
tanitó nem lépheti át fegyelmezést jogkörét. Ráállításokat közöl a nyilvánossággal, amely
mutatott az enyhítő körülményekre is és nem
állitások valóságát mindenki könnyen tudja
emelt kifogást áz ellen, hogy a tőrvényszék alkalellenőrizni. A magyar közvélemény egységemazza az enyhítő szakaszokat.
sen áll a független és szabad Magyarország
Dr. N é m e d y védő felmentést kért, illetve az
gondolata mellett és tudatában van annak,
eljárás megszüntetését.
hogv Magyarország Kormányzója és a felelős
A törvényszék hosszabb tanácskozás után bűalkotmányos kormány mindent
megtellek,
nösnek mondotta ki vitéz Szentirmay Jánost véthogy az ország évezredes jogait és dicsőséségben és az enyhítő szakasz alkalmazásával 100
ges történelme során kivivott rangját a nempengő pénzbüntetésre Ítélte, de az Ítélet végrehajzetek között biztosítsák. A magvarság elintását háromévi próbaidőre felfüggesztette. A»
tézi a maga dolgait és biztos érzékkel találja
ifélet jogerőre emelkedése után értesitik a tanfelmeg azt a helyes utat, amelyen haladnia kell.
ügyelőséget és a vitézi széket. A törvényszék csak
Bizalommal és lojalitással tekint szövetségeazt állapította meg, hogy a fiu sérülése nyolc naseire és nem ad hitelt többé effajta Ígéretekpon belül gyógyult, mert a különböző orvosi bizonek, amelyekkel egykor Wilson és társai félnyítványok ellentétesen állapították meg a leletet.
revezették Európát.
Nyomatékos enyhitő körülményeket állapított mes
a törvényszék és azt is ennek mérlegelte, bogy A PE.STER LLOYD. amely a kormány fontos
mngnk a szülők sem kívánták a tanitó megbüntekülpolitikai szócsöve, már kedd reggeli szátését. Az Ítéletben Szentirmay János azonnal megmában foglalkozik azzal a hirrel, hogy Eck--nyugodott. úgyhogy az jogerőre emelkedett.
hardt Tibor Amerikában úgynevezett 'függetlenségi bizo1tság*-ot alakított. A lap többek között a következőket irja:
>A kisgazdapárt vezére sokezer kilométer
távolságból állítólag heves támadást intézett
Megsebesítette magát egy 12 éves kisfiú
a magyar kormány politikája ellen, amely ezt
az országot hagyományainknak és érdekeink(A Délmagyarország
munkatársától)
Súnek megfelelően szoros szövetségben Németországgal a felemelkedés utján vezeti. Ecklyos szerencsétlenség történt szerdán dél e1 ott
hardt állítólag Magyarország boldogulását
Kisteleken a Pusztaszeri-utca 32. szám alatt.
az ettől a politikától való eltávolodásbalt
Szőke Antal 12 éves pásztorfiú a délelőtt folyalátja, pedig ez a politika, mint ahogy azt
mán meglátogatta Varga Péter nevű rokonát.
minden Jó magvar az ország határain kivül
I A kisfiút rokona egyedül hagyta néhány pilés belül megállapítani és köszönettel leszögezni kénytelen, Magyarország területét meg\ lanatra a szobában, a kis Szőke Antal ezt az
kétszerezte és több. mint kétmillió magvnrt
időt használta fel arra, hogy a falról leakassza
az idegen iga alól felszabadított... A Marokonának vadászfegyverét. Vizsgálgatni kezd
gyar Revíziós Liga egyik elnöke összeegyezte. a fegyvert, majd a fegyver csövét maga felé
tethetőnek találná magvar viselkedésével és
fodította és hirtelen megrántotta a ravaszt. A
kötelezettségeivel, hogy szembeforduljon nemfegyver hatalmas dörrenéssel elsült, a golyó a
csak saját hazájával, hanem azzal az országgal. a nacv német birodalommal is. amelynek
szerencsétlen kisfiú Combjába fúródott. A szehazája a revíziós kívánságok nagvrészének'
rencsétlenségről értesítették a mentőket, akik
kielégítését köszönheti?...*
Szőke Antalt a szegedi közkórházba szállítotA MAGYARSÁG című nvílas lapban. Rátkay R.
ták súlyos állapotban. a szerencsétlenség tiszKálmán vezércikkben fordul Eckhardt ellen.
tázására a csendőrség megindította a nyomoTöbbek között ezeket irja: Jól emlékszünk
zást.
azokra az időkre" amikor épnen Eckhardt Ti-
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100 pengő pénzbiínleiésve
egy
nádpálcázó
(A Délmagyarórszág munkatársától) Bizonyos
vonatkozásban az ismeretes Schneider-féle ügy ismétlődött meg szerdán a szegedi törvényszék előtt
azon a főtárgyaláson, amelynek vádlottja egy
mindszenti tanító volt. Az ügyészség hivatalos hatalommal való visszaélés cimen állította a biróság
elé vitéz
Szentirmay-Sztancs u
János
mindszenti tanítót. A vád szerint a tanító a mindszenti elemi iskolában a tanitási idő alatt annyira megverte K o v á c s János harmadik osztályos
tanulót, bogy a kisfiú nyolc napon tul gyógyuló
sérüléseket szenvedett
A súlyos verés, amely miatt eljárás indult meg
a tanító ellen, számtan óra alatt történt a 111 -ik
osztályban, amikor a tanító a táblához hivla ki
Kovács Jánost. A kisfiú nem akarta megcsinálni
a feladatot, sőt nem válaszolt a tanitó kérdéseire
sem, arra sem adott feleletet, hogy miért nem
válaszol a hozzá intézett kérdésekre. Amikor a
3 éves fiu ismételten nem akart felelni, a felingerelt tanitó elővette egy régi képkeretből készített
pálcáját és elverte a fiut. A kisfiú otthon sirva
panaszolta ej a történteket, szülei azonnal orvoshoz vitték, megmutatták a sérüléseket és több
látleletet is vétetlek fel, nemcsak a mindszenti orvossal, de a hódmezővásárhelyi kórházi orvossal
is. A szülők előadása szerint olyan súlyos volt a
feDyités, bogy sebek is látszottak a fiu testén.
Az ügyben a szegedi törvényszék Ungváry-tanácsa tartotta meg szerdán a főtárgyalást. Szentirmay tanitó kijelentette, hogy ártatlannak érzi
magát, nem vélett tanitói hivatása ellen és nem
lépte tul a tanitói fegyelmezési jogkört. Az igaz,
bogy amikor a fiu dacosan, konokul viselkedett,
megfenyítette, de ehhez neki joga volt, már csak
azért is, mert Kovácséktól felhatalmazást kapott,
hogy bánjon keményen és szigorúan az engedetlen
gyermekiéi. De ezenfelül is pedagógiai szükségesség volt a fegyelmezés, mert 64 tanuló jelenlétében érvényt kellett szerezni a tanitó tekintélyének.
Kihallgatták Kovács János szüleit is, akik elmondották. hogy fiuk sirva érkezett haza az iskolából és testén több sebet találtak. Orvossal
vizsgáltatták meg. aki hosszabb ideig kezelte.
Egyébként kijelentették, hogy uem kívánják a
'.anitó megbüntetését.
A 9 éves kisfiú a vádirattal egvezöeo mondta
el az iskolában történteket.
Dr. N é m e d y Gyula védő becsatolt egy irást,
amelyet aláirt a Ill.-ik osztály mindegyik tanulója és Kovács előadásával ellentétesen mondták el
a fegyelmezés történetét, tanúsították, hogv a
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