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tim kapcsot létesített közte é s tauitványainak eg\
csoportja között. Az ének tanításával akkor sem
hagyolt fel, amikor mint igazgató és házfőnök
a teendők egyre nagyobbodó sokaságával kellelt
, megbirkóznia. Kedvelték, tisztelték és szerették
• l're- | a legszélesebb körökben. És most, hogy 28 évi

loipj .lózsei' c. főigazga'.ó,
piaristák szegedi
i'ögiiií ná z i u múnak érdetjiekben gazdag, méltán
tisztelt .és kedveli igazgatója szenláíi délulán
Budapesten egy szanatóriumban, ahol m á r
hosszabb ideje ápolták, meghalt. A megdöbbentő hala leseiről táviratilag értesítették, a
szegedi rendházai, ahol Prellog áldásos működéséi kora fiatalságától kezdve kifejtette. ihol
kezdettől fogva tanárkodpll és ahol aránylag
fiatalon emelkedett a házfőnök és igazgató
nagy hagyományokkal l'ölékesiletl diszes po-

zíciójába.

Madridban

súlyos
a magyar

Spanyol

vereséget
sscenvedett
válogatott.

kombinált—Magyar

(Budapesti
tudósítónk
Madridból
jelentik
a késő

éjszakai

működés után végkép itthagyja tanuló éveinek
termékem é s sokáig emlékezetes munkásságának
városát é s épületét, nem lehet méltóbb é s jellemzőbb szavakkal búcsúzni lője, mint azokkal, hogy
n a g y p i a r i s I a voll jellemben é s szellemben
eavaránl.
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telejonjelentése)
órákban:

A magyar válogatott ma itt egy kombinált
csapattal játszott é s áltól 5:2 arányban

válogatott

5:2.

4 napi fárasztó utazással a lábukban, kellett
játszaniok. A mérkőzést a spanyol trónörökös
is végignézte három fivérével. A rövid távirat
csak annyit közöl, hogy a magyarok láthatóan
fáradtan játszottak é s erejüket a vasárnapi
vigói országok közötti mérkőzésre tartogatták,

vereséget
szenvedett.
A magyar csaA háborít alatt. lí)15-ben leli Prelogg a súlyos
pat
súlyosnak
mondható
veresége
előrelátható
kegyes tanitórend szegedi főgimnáziumának
igazgatója és az elnuili évlieii ünnepelte meg volt, mert a nehéz talajú spanyol pályán
a gimnázium tízéves igazgatói jubileumát". Á
főgimnázium tanárai közül talán ő az egyel len, aki gyerekkora óla állandóan és megszakítás nélkül a szegedi kegyesrendi főgimnáziumhoz larlozolt. Ill végezte gimnáziumi
gyalt. Politikai körökben bizonyosra veszik, hogy
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Belgrádtanulmányait, ill maturált tSilt-ben. Osztály- ból jelentik: A radikális párt ma egyhangúlag a külügyi tárcát Marinkovics demokrata párti képtársai közül több nevezetes ember kerüli ki. bizalmat szavazott Uzunovies dezignált minisz- viselővé! fogják betölteni. D e beszélnek arról is,
Igy dr. Korpása;/ Gyula táblai tanácselnök, terelnöknek és felhatalmazta őt arra, hogy a kor- hogy amennyiben Uzunovies a demokrata párttal
dr. Wannie Rezső, <lr. Reiniger Hermáim, dr. mányalakításra vonatkozó tárgyalásokat meg- ivem tudna megegyezni, ez esetben ismét Ninkezdje.
csics lesz a külügyminiszter. Beavatott helyeken
Barta Dezső, Bordán Oktáv, Karánsebes voll
Uzunovies a délután folyamán Radics Istvánnal
azonban ezt a kombinációt egészen valószínűtlenpolgármestere. Az érettségi ulán a piarista és a demokrata párt vezetőjével, Davidoviecsal tár- né k tartják.
rendház kötelékébe lépett, megszerezte a taIMMM<
nári diplomát.
Már diákkorában kitűnt zenetehetségével, vezetője lesz az ifjúsági ének- és zenekaroknak
és a zene iránti szakszerű szeretetéi egész? n a
legulosó időkig megőrizte. Általában nagy szea három képviselő közül melyik kettővel töltsék
relmiéi foglalkozott a művészetekkel, tagja
Budapesti tudósilónk -telefonjelenlése.
Prágávolt a Dugonics Társaságnak és legutóbb a ból jelentik: A tót néppárt a felajánlott két mi- be. a miniszteri állásokat és Svehla miniszterelnök
szinügyi bizottságba is beválasztották és igy niszteri tárcára három képviselő tagját ajánlotta sem voll hajlandó ebben a kérdésben dönteni,
<") lelt a bizottság zeneszakérlője. Mini a pia- és pedig Tisso, Gazsik és Ravasz képviselőkel. abban állapodtak meg, bogy sorshúzás utján döntik el, ki vállaljon tárcát a kabinetben.
rista főgimnázium igazgatója bámulatos mun- Mintán a párt nem tudott dönteni arról, hogy
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kabírással küzdötte le azokat a nehézségeket,
amelyek a háborús években oly súlyossá lelték ugy a rendház, mint a gimnázium helyzetét. Kedves, szeíetelremélló modorával, széleskörű tudásával a városban általános népszerűséget és elismerést vivőit ki magának.
(Budapesti ludósitónk telefonjelentése.) London- j negyedben önkénteseket toboroznak.
Ez a szerelel impozáns keretek közölt nyilat- ból jelentik: A kantoni csapatok előőrsei ma dé- A kinából érkező hírek a nyugateurópai hatalkozóit meg a piaristák szegedi rendházának lig 130 kilométerre megközelítették Sanghait. — maknál nagy izgalmakat okoztak é s számolnak
kélszázéves jubileumán, amikor a város kö- Sang'hai katonai parancsnoka Sanghaitól (Jő km-re azzal, hogv a hatalmak közös akcióra szánják et
zönsége és a volt tanítványok hatalmas se- négyszeres védelmi vonalat épített ki. Az idegen magukat Kina elten.
rege igen meleg ünneplésben részesítették az
érdemes igazgatót. Ez az ünneplés megismétlődött 192l-ben. amikor voll osztálytársaival megünnepelte harmincéves érettségi j u bileumát .
Betegsége az elmull évben támadta meg,
(A
Délmagyarország
munkatársától.)
A
tet elkövetése ulán a kerítésen keresztül
de azért még hónapokig vezette a gondjaira
bizoll intézetet, néhány hónappal ezelőtt azon- szentesi rablógyiikosság ügyében szerdán menekült a kerten át. A lakatos kihallgatása
ban teljesen összeroppant. Kkkor felszállítot- délelőtt csak ez a rövid tartalmú távirat ér- alkalmával erősen tiltakozott a súlyos vád
Vinczéné ellen.
ták Budapestre, ahol állapota az utóbbi na- kezett a szegedi ügyészségre:
még nincsen
meg, ujabb
nyomokon
A rendőrség most minden munkáját a gyapokban válságosra fordult. 32 éves korában gyilkosa
dolgozunk.
núsított előéletének kinyomozására fordítja
28 évi tanárkodás ulán szólította el a halál.
A gyilkosság óta már nyolc rap mull el, é s különösen azt igyekszik kinyomozni, hogy
Prelogg József lanilói metódusa é s nevelői kaanélkül azonban, hogy a szentesi rendőrség a gyanusitolt hol tartózkodott a gyilkosság
raktere igen hasonlított a legnagyobb, legismera gyilkos nyomára akadt volna. A gyilkosság napján.
tebb é s legáldoltabb emlékű magyar piaristák
tényállását megkapták az összes vidéki rei.»
egyikééhez: Magyar Gáboréhoz. Amikor egy-egy
dőrségek is é s igy országszerte megindult a
szülői értekezleten beszédei mondott, mintha Marendőri munka. A nyomozás munkáját nagygyar Gábor végtelenül rokonszenves, jóságtói áraban megnehezíti az a körülmény, hogy Vin- Összeesküvés a spanyol király
dozó szerzetesi alakja elevenedett volna meg és
mintha megint az ö tömör, egyszerű és őszinte
czéné rokonai nem tudnak felvilágosítást
és a diktátor ellen.
szávaival dorgáltak, tanítottak, neveltek és aj- nyújtani arról, hogy az áldozatnak a 70 millió
nároztak volna abban az ódon külsejű, népes
London, december 15. Barcelonából jelenkészpénzén kivül voltak-e más értéktárgyai
és csendes épületben, amelyben évtizedek óla
lik, hogy Madridban a király és Primo de
is. A meggyilkolt asszony ugyanis rendkívül
nevelik valamennyi szegedi generációt. A sziv és
zárkózott életet élt. Senkivel sem érintkezett Rivera ellen összeesküvést fedeztek fel. Tijóság embere volt Prelogg. Öröm volt nézni, a
é s igy senkisem tudott felvilágosítást adni
zenöt anarchistát tartóztattak le a fővárosban.
mini járl-kelt tanítványai között, akik valamennyi'
viszonyairól. A rendőrség ilyen körülmények
A vidéken is számos letartóztatás történt.
en kedves gyerekei voltak. Gondoskodása kiteralapján dolgozik, mert
jedt az intézel növendékeinek minden dolgára é s a között csak feltevések
sem a helyszíni szemle, sem a tanúkihallgagyerekeket a szivébe zárta attól a perctől kezdve,
tások nem produkáltak pozitív bizonyítékokat.
hogy először lette be oda a lábát lelenni a — fölvételi vizsgát. Azok az események, amelyek az
A rendőrség legújabban két gyanús egyént
London, december 15. Tokióból érkező hirek
utóbbi években lejátszódtak és hatásukat kulveit őrizetbe Az egyik lakatos, a másik napszerint a japán császár meghalt. A hírt hivaturális életünknek is majd minden ágában érezszámos. Az órizetbevett lakatos többszörösen
talosan még nem erősítették meg.
tették
Prelogg igazgatói szobájának
küszöbén
büntetett előéletű egyén, akiről megállapítotmeglo?t>an1ak. azokon a szárnyas ajtókon belül

Marinltovics,

vagy

— újra

Nincsics.

Amikor sorshúzás doni,
h o g y ki l e g y e n ÖL mliiiszler.

Az európai hatalmak
közös akciót indítanak a forrongó Kína ellen?

Őrizetbe vettek egy lakatost és egy napszámost
a szentesi gyilkosság ügyéhen.

Meghalt a Japán császár.

továbbra is e g y f o r m a jósággal é s belátással
kezelték és biráíták el m i n d e n gyerek ügyét.
Meg is mondta ny illan: ő nem ismer zsidó é s
keresztény tanulót, neki kedves gyereke az in
tézel v a 1 a m e n n y i növendéke, akiknek egyenlő
mértékkel mér kizárólag érdemük é s viselkedésük
szerint. Az ő lelkében a kegyesrendiek puritán
hagyományait nem tudta kikezdeni az idő.
Mint ember végtelenül rokonszenves és lebilincselő modorú volt. "Eletét szerzetesi egyszerűséggel élte, rajongott a zenéért, ami külön in-

ták, h o g y mindennapos

vendége

volt

Vin-

czéné kocsmájának. Megmotozása alkalmával
hárommillió korona készpénzt találtak nála,
amelynek eredetéről nem tudott pozitív felvilágosítást adni é s arról sem, hogy a gyilkosság estéjén hol tartózkodott. Az őrizetbevett lakatos személyét gyanússá teszi az a
körülmény is, hogy lábnyoma megegyezik
azzal a lábnyommal, amit Vinczéné házának
kertjében találtak. A gyilkos ugyanis a véres

Pusztító szélvihar
a Skandináv félszigeten.

(Budapesti
tudósilónk
telefonjelentése.) Hamburgból jelentik: Egész Dániában é s a Skandinávfélsziget nagy részén borzalmas szélvihar dühöng,
amely a hajóforgalmat megbénította. A vihar a
dán kikötőkben nagy pusztításokat vitt végbe.
Egy norvég gőzös az irlandi partokon 20 főnyi
személyzetével elsülyedt.

