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H lengyel kemera feloszlatását kövelelik 
m keresztény demokraták. 

Varsó, szeptember 30. A Seim 206 szava-
zattel 92 ellenében az u'olsó negyedéire ra«!*-
álUpltoit 484 millió zlottos küliségv stést 450 
millióra szállította le. Az üllst még a ma éj-
jeli ériíbsn foiyiatjik. A napirend szerint a 
nemzeti demokraták bizalmatlansági indítványa 
következik at egész kormány ellen, a keresztény 
ssssstss* 

demokraták bizalmatlansági szavazata a mi-
alsxteriliök ellen és a keresztény demokraták 
Javaslata, amely azt akarja, hogy a kormány 
fogával élve, a kii kamarát azonnal otzlasea 
fet és három hónapon btlil a/ választást írja-
nak ki. 

Uj nyomozást rendelt el 
a budapesti ügyészség a Tisza-p5rben. 

Budapest, szeptember 30. A Tisza-gyilkosság 
Hlyében a Gűrtntr Marcell védQi több izben 
nyujto tak be pörujri felvételi kérelmet. Mos1, 
mini értesülünk, az Igaztágügymlnistter utasí-
tási adóst az ügyészségnek, hogy Gariner viáől 
részéről biterjetztell adatol megállapítása végett 
inditia meg az eljárást. Az üiyészséf az uta-

sításnak megfelelően csülSrtikin az Mgyre vo-
natkozó itszea Iratokat megküldte a rendőrsfg-
nek, hogy az újból megindítsa u nyomozási a 
Tlsta-gyllkiatág ügyében. Az ügyészség a nyo-
mozati iratok visszaérkezése után tesz majd 
illetékes helyen előterjesztést a pír újrafelvételi 

] ügyiben. 
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Megjavítja az Acsev. a keletcsanádi menetrendet 
Sz«|«d felé sineutók beállításával javítják a forgalmat. 

(A Dilmagyarorszdg mákéi muakafdrsátil.) 
Ma délelőtt tartották meg az Arad Csanádi 
Egyesült Vasutak állal egybehívott menclrtnd-
kotfmnclát az Acser. makói forgalmi főnök-
ségénél. A konferencián dr. Iharos István, az 
Aciev. faudfpssti üzletigazgatója elnökölt és 
Koromzay Frigyes aradi Acsev. vezérigazgató, 
Utbdn Péter báró és Urbaniit Kálmán nemzet-
gyüéei képviselők, további dr. Nikelstky Jenő 
polgármester vettek rajta riszt. 

Föieg a keletcsanádi vasúti össteköllefés 
megjavításának módozatai felett folyt a tanács-

kozás, Bsifonya és Mezfikovácsháza községek 
pinaszainak rívin, mely községeknek igen 
rossz a vasúti összeköttetésük ugy Kétegyháza, 
mint Sieged felé. A kétegyhásai csatlakozások 
Javítása érdekében — rominiai öss«ekötletis< 
ről lévén szó — a jövő hélen Baden-Badenben 
össieülö nemzetközi vasúti konferencia elé 
viszik az egyet. A Szeged felé irányúié for-
galmat pedig egyelőre slaautik biállilásával 
fogják megjavítani, hogy Keleicsanádnak Sze-
geden át Budapstf felé is jobb összeköttetése 
lejyen. 
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Létrejött a megállapodás Andor és Faragé 
köpött. 

A színházi szezon állítólag október 15-in kezdődik. 
(A Dilmagyarorszdg budapesti munkatársá-

tól.) A szegedi színház ügyében szerdán éjjel 
folytak le azok a tanácskozások, amelyek el-
döntötték a színház sorsát. A Délmagyar or-
szág legu'óbb mrgirla, hogy a .kuüuizmfnisz-
térium szívesen fogadja Faragó Ödön jelentke-
zését és méliányolva Andor Zsigmondnak a 
színház mOkOdise körttl kifejtett kulturális ér-
demeit, olyan megoldást talált, amely ugy a 
szinhiz, mint Andor Zsigmondnak érdekeit ki-
elégíti. 

a kultuszminisztérium által megadott platt-
form alspján indullak meg a tárgyalások egy-
részt Stella Oyula, az Országos Síinészegyesfl-
let elnöke, másrészt Faragó Ödön és Andor 
Zsigmond közölt és ezek a tárgyalások szer-
dán éjjel 

a kit érdekelt fii teljes megelégedi-
sére mag egyezésre vezettek, 

Ennek a megegyezésnek lényege az, hogy 
Andor Zíigmond lemond a szegedi színház 
igazgatásáról és eszel elhárítja azokat az aka-
dályokat, amelyek útját állták annak, hogy a 
szinháznyitáii engedalyt a kultuszminisztfriua 
a város tanácsának javaslatára Faragó Ödön-
nek, a kassa—pozsonyi színház igazgatójának 
adja ki. 

A tárgyalások során 
ez iistts riszlelkirdifekben is meg-

állapodás tirtént 
és ezeket a megállapodásokat vasárnap foglalja 
irásta a azinéizegyeiület ügyésze. Az írásba is 
foglalt magállapodásról Stella Gyula, értesülé-
seink szerint, jdentést tesz a kultuizminisz 
tóriumnak, amelynek jóváhagyása szankcionálja 
a szinétzegyesület elnöke által közvetített meg-
állapodást. 

Miután Sieged viros tanácsa kívánta azt, 
hogy a színház vezetését Faragó Ödön vegye 
át és Kiutin a szerdai megegyezés következ-
tében az Andor Zsigmond személyére vonat-
koió kívánságok is teljesültek, egészen kétség-
telen, hogy a kultuszminisztérium a megálla-
podist jóváhagyja és semm féle akadálya sem 
less most már annak, hogy Faragó Ödön, miat 
a szegedi szinház uj igazgatója október 15 én 
megnyissa a szegedi szezont. 

Budipesti munkatársunknak erre a jelentésére 
Andor Zsigmond, aki Szegeden tartózkodik, 
ezeket mondta: 

— Megállapodás még nincs. Faragó átvette 
a föltételeket, amelyeket kedvezőiknek talált és 
htzautizott ázzfii a kijelentéssel, hogy nem tudja, 
képes lesz-e otíhen elintézni az ügyeit. 

Véletlenül a detektiv karjaiba futott 
egy nótárius lakásffosztogaté9akit már régen 

keresett m szegedi rendőrség. 
(A Dllmagyerország munkatársául.) Már 

régebb idő óta több feljelentéi érkezeit a 
szegcdi rendőrség bűnügyi osztályához egy 
iamerctlan betörő ellen, aki előszeretettel láto-
gatta az elhagyott lakásokat, ahonnan össze-
szedve az ágynemaeket: lepedőt, paplant, pár-
nákat és minden »yora háírahatyisa nélkül 
elmenakü t. Tabb k&rosulínak azonoan sikerali 
megtigyeinie egy gyanúsan ólálkodó fiatal-
ember), akinek személyleirisát a rendőrség 
rendelkezésére bocsátották. így ágiin a rendőr-
ség a tettes pontos azesélyteirását megszerezte, 

amelynek alapján nyomozni kexdiek az ismeret-
len fiatalember után. 

A de ektivles'üfe? egiik tagja szerdán délután 
véletlenül a Mérei uccibin jirt, amikor be-
tekintett az egyik loilkereskedő boltjiba, ahol 
egy fiatalembert pilhntott meg, aki éppen 
alkudozott k kerakedőral. Jobban megnésve a 
fiatalembert, a személyleírás alapján rigtin rá-
ismeri a rigm hörizitt betérőre, akinek kezi-
bta oit volt a eoipus delidi is. A deiettiv bt-
ssent sz Balekbe é« igtzo ásra szó itotta fel s 
lütilettbert, efci Gyimáat Mihály néven mulat* 

kozott be. Elmondotta, hogy a tollat, amit el 
akar adni, Tápéréi hoila és erélyesen ti lakozott 
az ellen, mintha lopott dolgokat árusilanr. A 
detektív azonbtn nem hife el a mesét. 

Bekísérte tehát a rendőrségre, ahol Qjémánt 
Mihály vállig hangoztatta ártatlanságát. A de-
fektiv azonban csütörtök délelőtt öaazeszedte 
már az összes terhelő bizonyítékokat Gyémánt 
Mihály ellen, aki végre is a délu áni órákban 
magára vállalt hat btttrist is egy kisebb lo-
pást, amelyet kit noppal ezelőtt a Tiszapattom 
kivetett el, amikor egy ismeretlen ember pinz-
tárcáját emelte el. Töredelmesen bevallotta, 
hogy a Soetotyi-lelepsn két helyen, továbbá 
Szegeden a Siamos uccábm, a Rókusi fekete-
földeken egy házban, a Kecskés-telepen és 
Alsóvároson betört és kisárólag ágyneműiket 
ée tollas párnákat vitt el. Sőt beismerte azt is, 
hogy az a toll, amit elfogatása alkalmával nála 
találtak, szintén betörésből szármaiik. 

A rendőri kihágisi bíróság csavargásirt mind-
járt tizenitnapl fogházra ítélte Gyémánt Mi-
hály', akinek a ég a törvényszékkel ia van egy 
kis korábbi elintézetlen ügye. Annakidején a 
szegedi törvényszék három rendbeli lopásért 
elítélte, de megszökött és még öt kitöltetlen 
hónapot hagyott hátra. 

Október 20: 
Esküdt-ügy a Kúrián. 

Budapest, szeptember 30. Esküdt Lajos bfln-
pörében a Kúria Szőke Lajos tanácsa a be-
jelenlett semmiségí panaszok alapján október 
20-ra tödé ki a tárgyalást. 

A debreceni tábla felemelte 
Vázsonyiné rágalmazójának 

büntetését. 
(A Délmagyarország debreceni tudósítójától.) 

A debreceni ítélőtábla csütörtökön tárgyalta le 
azt a sajtópört, amelyet özvegy Vázsonyi VII-
mosné inditott a Miskolcon megjelenő Magyar 
JUvő cimfl kurzuslap szerkesztője, Hubay Kál-
mán etien. A kurzuslap ugyanis beszámoló 
cikkel közölt egy ébredS gyűlésről, amelynek 
diszszónoka Ziirkay János volt. A tudóailác 
szerint a gyűlésen Ziirkay állítólag a követ-
kezőket mondotta: 

„A miskolci zsidóság lehozatta id: Fibián-
Feyermannt, Vázsoayi-Weiszfeldet, a Siilágyi 
Lajos ikat, de nem elég, le kellett hozatni 
még Váuonyi-Weiszfeldnét is, hogy megrágal-
mazhassa szemirmetl nül, aljas módon a ma-
gyar asszonyokat és anyákat. Mii Koridotl 
Vázsonyiné? Azt mondotta, hogy a magyar 
anyák, Kint rossz uccai hisztérikák vergődnek 
a huszáratilla etőit." 

A miskolci törvényszék sajtó utján elkövetett 
rágalmazás cimén cgvmiliiókélssázezer korona 
pénzbüntetésre itélte Hnbayt és az i é'et indok-
lása szerint enyhítő köiülménynek vette e biró-
ság, hogy a cikket tulajdonképpen nem ő irta, 
ctupin utasitást adott annak Megírására. 

Filebbezés következtében került az flgy a 
debreceni tábla elé, amely megváltoztatta az első-
fokú i életet és Hubayt hárommillió korona 
pinzbüntelésre itélte. A vádlott terhére súlyos-
bító kcrttlménynek vette a tábla, hogy Nagy-
magyarország volt Igaziágügyminlstterének fe-
leségét Ilyen súlyos kifejezitekkel illette a vádlott. 

Az iiélet ellen ugy a löm agán vádló, mint a 
vádlott fotcbbezlek. 

i cipők. 2 7 0 
Férfi cipők 2 8 0 
őszi divatujdonsdgok, esküvő és alkalmi cipók 

nagy választékban 
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Szeged, Kölcsey ucca I. (Royat-épület.) Telefon 18—15. 

Borotva, orvosi műszerek, ollók 
és minden Ipari szerszámok köszörülése gyorsan, 
szakszerűen és legolcsóbban JVagry E l e m é r 
villanyeröra berendezett müköszörUinél készülnek H ú d m e z S -vásAihely, Szentesi u. 46. k !0 


