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Prágában 32 láda kéz ig ráná t fe lrobbant 
szá l l í tás közben. 

A azállltó katonákat a robbanáa Izekre szakította. -
is aokan áldozatul estek. 

A kisérő katonák közül 

Prága, március 5. Pénliken reggel a hostwilzi 
lőszerraktárból 32 láda kézigránátot küldtek 
Prágába, hogy az egyes katonai alakulatok lő-
szerkészletét kiegészítsék. A rakományt gondo-
san leolvasott és megvizsgált ládákban lovakkal 
vontatva kocsin szállították. Délelölt 11 óra ulán 
a szállítmány fölrobbant. A szállítmányt klsirő 
katonák közül sokan áldozatai estek. Rajtuk 
kivül számos polgári egyin Is megsebesüli. 
Közülök néhány in igen súlyosan. A sebesül-
teknek katonai orvosok nyújtottak első segélyt. 
A robbenás ereje az uccákban számos báz 
ablakát betörte. Hir szerint a Trublarska uccá-
ban levő 14 számú báz megrongálódott. A 

katonákat, akik a lőszerszálllttmányt kísértik, a 
robbanás izekre szakitotta. Eddig 2 halott van. 
A robbanás 30 km. távolságra elhallatszott. A 
robbanás oka ismeretlen. 

(Budapesti tudósítónk telefon/elentise.) Prá-
gából jelentik: A robbanási katasztrófa halott-
jainak és sebesültjeinek végleges számát hiva-
talosan a következőképen állapították meg: 
Halott van 2, sebesült 69, ezekből 63 könnyű 
szebesült házi kezelésben van, hatot pedig 
kórházban ápolnak. Az utóbbiak közül három-
nak a sebesülése sulyos természetű. A seb:-
sültek közül közvetlen halálvíszedelem egyiknél 
sem áll fenn. 

A DÉLMAGYARORSZÁG kiadóhivatala 
uj helyiségben. 

A Délmagyarország kiadóhivatala vasárnap délig a Dugonics tér 11. száma 
mostani helyiségében működik, hétfőn reggel pedig uj helyiségünkben, a Klauzál-téri 
Európa-épület Aradi-uccai frontján, a Kelen Bank szomszédságában nyilik meg. 
A kölcsönkönyvtár a költözködés miatt szombat reggeltől hétfő estig kénytelen a 
kikölcsönzéseket beszüntetni, kedd reggeltől kezdve azonban kölcsönkönyvtárunk is 
folytatja működését az uj helyiségben. A jegyiroda minden megszakítás nélkül 
működik, még pedig vasárnap délig a régi, hétfő reggeltől kezdve pedig az uj 
helyiségben. A kiadóhivatal telefonszáma az uj helyiségben is változatlanul 306. 

Pénteken dé lután a z egyetemen 
f őbelőtte magá t a szegedi egyetem gondnoka. 

A gondnok, Nagy Kálmán, azonnal meghalt. 

Pénteken délután két óra u'án néhány perc-
cel — amikor még lázasan folyt a munka a 
Ssécbenyi téri vakmerő rablás ügyében — 
riadt telefoné ttesités érkezett a rendőrségre: 
az egyetem épületiben öngyilkosságot követtek 
el, Nagy Kálmán egyetemi gondnok f őbelőtte 
magát. Pitkóczy Lajos rendörianácsos vezeté-
sére! azonnal rendőri bizottság szállott ki a 
helyszínre, hogy a tényállást megállapítsa, míg 
az öngyilkosság után néhány perccel az 
öngyilkos teteménél volt dr. Szamek Sándor 
orvos, aki azonban már csak a beállott halált 
konstatálhatta. 

Nagy Kálmán immár huszonnegyedik éve áll 
egyetemi szolgálatban. Pályáját a budapesti 
egyetemnél; kezdle, majd Kolozsvárra került, 
ahol csakhamar fölismerték munkaképességét 
és gondnokká nevezték ki. O volt az, aki a 
kolozsvári egyetemet a menekülés után Sze-
gedre hozfa, ő végezte el a szegedi berendez-
kedés első, izgatott nagy munkáját. Szegeden 
méltatják is ezt a fáradságos munkát és sok-
szor elismeréssel beszéltek erről lölöttesei. 

Nagy Kálmán állott a gondnoki hivatal élén, 
ö vezette az össaes gazdasági és anyagi ügye-
ket, igy igen nagy összeiek fordultak meg a 
kezén. Hosszú munkássága alatt azonban sóba-
sem tapasztatták a legkisebb szabálytalanságot 
sem, az egyetem pénztára mindig rendben volt. 
.A legutolsó időkben azután föltűnően idegesen 
kezdett viselkedni. Kollégái arról beszéltek, hogy 
családi bajok gyötrik. 

Sokszor fOltünt, hogy csak hevenyészve és 
izgatottan felelt tisztviselői kérdésére, néba ok 
nélkül elszaladt, magába meredve szaladgált 
föl és alá. A tisztviselőket ez igen kínosan érin-
tette éa lelki deffeklusoknak tudták ezt be. 

Néhány nap óta azután a közoktatásügyi 
mtnisziirtum egy számvevőségi bizottsága érke-

zett Szegedre, hogy az ivenkintl négyszeri szo-
kásos rovnncsoldst lebonyolítsa. Mindent pon-
tosan át kelleti böngészni, vizsgálni, mint min-
denhol, ahol as állam pénzét kezelik. 

Ez a napok óia larló rovancsolás azután igen 
mélyen hatolt Nagy Kálmánra. Idegeit még 
súlyosabban megviselte, olykor szinte beszá-
miibatatlanul viselkedett. Péntek délu'án 2 órakor 
hirtelen megjelent az egyelem folyosóján, igen 
idegesen viselkedett, majd egy filreeső helyen, 
még mielőtt bárki is megakadályozhatta volna, 
tőbelőtte magát. Nagy Kálmán lebukott, a golyó 
pontosan talált, azonnal meghalt. 

Nagy Kálmán öngyilkosságát először a ro-
vancsolással hozták kapcsolatba, de az egyetemen 
kijelentetlék előttünk, hogy a rovancsolás mig 
korántsem irt végei és eddig, dacára a bonyo-
dalmas ügykezelésnek, semmiféle szabálytalan• 
sdgoi nem tapasztaltak. Kollégái ugyancsak 
igy adják elő a történteket és az öngyilkossá-
got ugy magyarázzák, hogy a napok óla tarló 
rovancsolás még jobban fölfokozta megviselt 
idegeit és ebben az állapotban követte el tettét. 
A rovancsolás egyébként mig hossza napokig 
húzódik el és msjd csak aiu án lehet teljesen 
tisztán látni. 

A sxerencsétlen 42 év«s ember holtteatét a 
törvényszéki bonctani intéseibe vitték. A rend-
őri nyomozás fogja megállapítani az öngyilkos-
ság közvetlen okát. 

l l r i d i u f l t r í l r l r p l r nagy választékban és leg-
g l l l U i v a i i m n . c n . olcsóbbak a Nemzeti 
W Áruházban, Kárász ucca és Kölcsey ucca sarok, sis 

5-6 millió koronát 
takarít meg, ha könyvelését, levelezését, mérleg készi-

tését, a felértékelést a 439 
Könyvelési éa Adóügyi Vállalattal végezteti 
Havidij 1Ü0.CG0 koronától. Vaspálya u. 5. Telefon 689.' 

Hirek 
111 Itt Szombat. Róm. kai. Perpetus F. f Pro-

testans Gottlieb. Nap kel 6 úr a 33 nert-
kor nvavnik 17 óra 51 perckor. 

Időjárás, A Meteorológiai intézet jelenti: Hazánkban 
az idő megenyhült és a nappali hőmérséklet sok 
helyütt meghaladta a tű fok Celsiust. Fagyok csak 
szórványosan forduljak elö; az ország északi felébea 
sok helyütt esett, többnyire 5 milliméter körüli mennyi, 
ségben. Jóslat: Változóan szeles idő, sok helyütt csa-
padékkal, később hősülyedéssel. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. 10—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 
cyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8 
írakor kezdődnek. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 
derle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
vossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11. 
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. 

Benea bécsi tárgyalása. 

Bécs, március 5. Benes cseh külügyminiszter 
ma délelőtt megjelent Ramek szövetségi kan-
cellárnál, ahol a kölcsönös üdvözlések elhang-
zása után délelőtt 10 órakor a szövetségi 
kancellár dolgozószobájában aláírták az oszt-
rák—cseh egyeztető és döntőbírósági szerződisi. 
Ezulán mintegy másfél óra hosszai tartó meg-
beszélést folytattak, amelynek folyamán sor ke-
rült a két országot érdeklő vslimennyi kérdésre, 
különösen sok szó esett a két ország kereske-
delmi kapcsolatairól. A megbeszélés során tel-
jes egyetértéssel állapították rae?, hagy a két 
köztársaság között lojáls együttműködés és a 
kölcsönös érdükek iránti megértő figyelem nyil-
vánul meg. 

(Budapesti tudósítónk teletonjeleniése.) Bécs-
ből jelentik: A ma aláirt osztrák csehszlovák 
döntőbírósági szerződés 10 évre siói és ameny-
nyiüen azt föl nem mondják, akkor automa-
tikusan ujabb 10 évig marad érvényben. A 
döntőbírósági sierződés bármely a két ország 
között fölmerült vilás ügyben az illetékes té-
nyezők mindaddig nem Intézkedhetnek, amig a 
döntőbíróság el nem intézte. 

A t i a z t v i i e l ő k é r d é s 

a belügyi tárca költségveiéaének 
bizottsági tárgyalásán. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 
pénzügyi bizottság pénteki ülésén elfogadták 
a belügyi költségvetést. Sok szó volt a tiszt-
viselőkről. Dréhr Imre sürgette a kiszolgált 
megyei tisztviselők nyugalomba helyezését. 
Beck Lajos szerint fölösleges, hogy minden 
vármegye élén főispán álljon. Temetviry Imre 
kifogásolta, hogy egyes vidéki városokban az 
állami tisztviselőkéhez mérten túlságosan magas 
illetményeket élveznek, különösen a magasabb 
rangú városi tisztviselők. Kéri a belügyminisz-
tert, hogy a városi tisztviselők státuszrendezé-
sét az állami tisztviselőkével egyöntetűen sza-
bályozza. 

Vanczik Jinos további Utszimapasztást sür-
getett és különösen a főispánok nagy számát 
kifogásolta. Jelentést kér a munkavédelmi intéz-
mények működéséről és hibáztatja ezeknek as 
intézményeknek terjedelmét. Sokallja a csendőr-
ség és a rendőrség létszámát. 

Rakovszky Iván belügyminiszter válaszolt ez-
után az elhangzott különböző felszólalásokra. 
Tévedés arról beszélni, hogy Migyarországon 
csak tizennégy vármegye van. Huszonöt vár-
megye van, tiz törvényhaióságu város és Buda-
pest székesfőváros; ez összesen harminchat tör-
vényhatóság és ennek csak 25 tőttplnji van. 

i 
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Telefon: 
Irodai 2-58. Belvárosi Mozi Telefoni 

pénztári 5-82. 

Március 6., 7-én, szombaton és vasárnap 

Az idény legnagyobb 
filmeseménye: 

Történet az amerikai civilizáció uttöróiről 9 felv. 

Főszerepben: 

TUZPHRIPfl. 
civilizáció uttöróiről 9 felv 

George 0' Brien. 
Azonkívül: í 1 fel-

vonásban. 

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

Telefon 11—85. Korzó Mozi Telefon 11-85. 

Március 6., 7-én, szombaton és vasárnap 

Giöria Svansón 1*1*1 
flg idegen légió leánya. 

Keleii történet 8 felvonásban. 

E g y i d e i ü l e g : A t 2 I 1 I l i t M ^ ^ ^ 

Előíbások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 

Telefon: 
16-33. Széchenyi Mozi Telefoni 

10-33. 

Március 7-én, vasárnap 

Zoldsgemii szörnyeteg. 
Kalandorfilm 6 felvonásban. 

Főszerepben: | y | 0 | | t e ^ ^ 

Egyidejűleg: p j ^ j ^ t o r r e a ( J o r 

Burleszk 2 felvonásban. 

Előadások kezdete 3 5, 7 és 9 órakor 
- • ----- — nm-i-r i-rs-rrM-nm an;Tiruxnjxr-m^\nriaririrLi\njwtií. 


