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rir.dten • Különleges műsorok! 
J O S E F I N E B 4 C K E R 

o „ F E K E T E S Z I R Í N " 

HARRY LIEDTKE és LYA MARA 
a „ F A L U S I V fc N U S Z" 

pénlekflH vasArnaplg • Rel»Arosl Mollban. 

Hétfőn visszaérkezett Szegedre 
a vonatvezető, akit a szerb csendőrök 

Horgoson elhurcoltak a vonatról 
Diplomáciai ufón kérnek elégtételt a megdöbbentő inzultusért 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-
i * t délután tőrtént, hogy a Szabadkáról Hor-
gos határállomásra crkező vasút Hauk Mihály 
Bevü voüatvezetőjét 

a szerb csendőrök durva bántal-
mazások közepette lehurcolták 
a mozdonyról és megbilincselve 

magukkal vitték. 

Az utasok között és a vasúti személyzet kö-
bében nagy felháborodást és pánikot keltett 
te vonatvezető elfogatása és a vasúti személy-
iét ki is jelentette, hogy 

amíg kielégítő magifará'atnt nem kap-
nak a vonatvezető letartóztatásáról, 

<• addig nem mozdulnak. 

A szegedi üzletvezetőségtől bizottság megt 
J1 a határállomásra és felszólította a szerb 
tsendőrparancsnokot, bocsássa szabadon a vo-
patvezetőt, mert erőszakos eljárásuk nemcsak 
jogellenes, de egyúttal a vonatforgalom anar-
chiáját is előidézi. A szerb csendőrparancsnok 
lennek a felhívásnak sem tett eleget, minden 
felvilágosítást megtagadott és a vonatvezetőt 
íovábbra is fogvalartotta. A vonatot végül is 
másik wnatvezetővel indították útnak. 

! Hauk Mihályt a szerbek Szabad-
I kára szállították, ahonnan hét-

főn érkezett vissza Szegedre. 
A szegedi üzletvezetőségen hétfő délben hall-

gatták ki a vonatvezető!. Az üzlelvezetőség 
a kihallgatási jegyzőkönyvet részletes jelen-
téssel megküldi a vasút igazgatóságának, 
amely 

a belügyminisztérium utján kér 
elégtételt a szolgálata közben 
< elhurcolt magyar vasutasnak. 

Az inzultussal kapcsolatban szegedi vasutas-
körökben kijelentették, hogy Hauk Mihályon 
keresztül a szerb csendőrök az egész magyar 
vasutasságot megsértették és emiatt a legmesz-
szebbmenő elégtételt követelik. 

Hauk Mihály elmondotta, hogy Szabadkán 
különböző fenyegetésekkel próbálták vallomás-
ra birni, mert ellene kémkedés miatt tettek 
feljelentést. A horgosi vonalon ugyanis egy 
szabadkai kereskedő útlevél nélkül akart át-
jönni Magyarországra és amikor a magyar 
hatóságok emberei visszatették a trianoni ha-
tárvonalra, Haakot bádolta meg, hogy neki 
köszönheti kitoloncolását. Ezért azután 

bosszúból feljelentést tett a sze-
gedi vonatvezető ellen. 

A szabadkai rendőrség előtt azonban nem 
tudott terhelő adatokat szolgáltatni, sőt ké-
sőbb vissza is vonta a feljelentést, mire Haukot 
szabadon engedték. 

A szegedi vonatvezető idegzetét egyébként 
annyira megviselték az átélt izgalmak, hogy 
hosszabb pihenőre van szüksége. 

Iparos olyan elveket vallhat, amfiyene&et akar. Le-
het szociáldemokrata, lehet lBfcrális . . . 

— Hát ébredő lehet-e?! — kérdezte Tatócsot 
egy indjszkrét hang. Takács nem késett a válasz-
szal, nyomban válaszolt: 

— ftbredft is lehel! • • . 
Rehwarcz Manó mentegetni igyekezett a sxabó-

ipari szövetséget. Podven Henrik azzal felelt visz-
sza, hogy éppen Schwarcz Manó volt az, aki nem 
akarta beengedni a szövetségbe a kisiparosokat. 

Gombos elnöki jelentésében arról beszélt ezután, 
hogy az iparosság közötti súrlódást főleg a súlyos 
gazdi sági helyze t idézte elő. Kormánypárti és el-
lenzéki iparosnak közös céljai vannak: az iparos-
ság helyzetét megkönnyíteni. 

A közgyűlés ezután inditványt fogadott el, amélv 
szerint a leven tézés kezdetét a 17 éves korhatártól 
kéri. 

A tárgysorozat utolsó pontja a ttsztnffiás volt, 
amelynek eredményeképen 

nagy többséggel elnöknek újból Gombos ' í 
Istvánt választották 

amit a közgyűlés nagy lelkesedéssel vett tudomá-
sai. Alelnök lett Podven Henrik, L jegyző Kováé* 
János, II. jegyző Sehwartz Lipót, pénztárnok Tóth 
Gyula, 1. ellenőr Trazér György, II. ellenőr Kertes 
Mihály. 

Leadtak összesen 130 szavazatot, ebből 81 a 
Gombos-listára esett. A jobboldal mindössze 40 
szavazatot kapott, ami azt jelenti, bozy tamMftb. 
bet, mtnl az elmúlt évben. 

Tóth Gyula, a szavazatszedő küldöttség elnök« 
üdvözölte a megválasztott elnököt, mire Gombos 
István klöszönte meg az ismét megnyilatkozott 
bizalmat. Kijelentette, hogy továbbra is az iparos-
béke érdekében fog munkálkodni, de ha nem fog 
sikerülni ez a törekvés, az ódiumot a másik 
oldalra hárítja, mert azon az oldalon már sokszor 
lelőtték a békegalambot. 

A közgyűlés a balpárt leHses éljenzésévet ért 
véget. 

H Finn-MagYar Társaság 
szeptember eleiére megiiivta a finnek 
magyarországi fogadtatásának rendezőit 
„Szegei város közönségéi" is megtörtök Finn-

országba 
(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 

Berthold László, a budapesti kereskedelmi és 

iparkamara finnországi képviselője érdebes le-
velet intézett Szeged város hatóságához. Leve-
lében elmondja, hogy a finnek legutóbbi ma-
gyarországi látogatása óta mennyire növekszik 
Finnországban az érdeklődés Magyarország 
iránt. Az a harmincnyolc finn politikus, tu-
dós és közgazdász, aki résztvett a látogatás-
ban, hatalmas propagandát fejt ki Finnország-
ban a finn-magyar kapcsolatok megteremtése 
és fejlesztése érdekében. Előadásokat tartanak 
Magyarországról, propagálják a magyar ipart 
és a magyar kereskedelmet, megalakították 
a Finn-Magyar Társaságot, amely a közgazda-
sági kapcsolatok megteremtésén kívül kultu-
rális téren is eredményes működést fejt ki és 
nemrégen elhatározta, hogy azt a szeretetteljes 
fogadtatást és vendéglátást, amelyben a fin-
neknek Magyarországon volt részük, felejthe-
tetlenné téve a Tisza—Duna mentén tett láto-
gatást, a legrövidebb időn belül viszonozzák 
és meghívják finnországi látogatásra mindazo-
kat, akiknek valamilyen részük volt ebben a 
fogadtatásban és annak megrendezésében, ne-
vezetesen a kormány tagjait, a parlamentet, a 
meglátogatott vidéki városok vezetőségét, kőz-
tük Szegedét is, közgazdászokat, gyárosokat, 
tudósokat, művészeket, újságírókat. 

A Finn-Magyar Társaság már ki is tűzte a 
magyarok fogadtatásának időpontját és szét-
küldte az arra szóló meghívókat Egy ilyen 
meghívót küldött dr. Berthold László Szeged 
város közönségének és mellékelte hozzá az 
uti programot. Az uliprogram szerint a finn-
országi kirándulásra az érdekképviseletek ut-
ján lehet jelentkezni. Az érdekképviseletek a 
jelentkezők névsorát szeptember elsejéig be-
terjesztik a Máv. budapesti menet jegyirodájá-
hoz. A kirándulócsoport szeptember harmadi-
kán indul Budapestről, a prágai gyorssal és 
Berlinen keresztül szeptember hetedikén dél-
után két órakor érkezik meg Helsinkibe. Aj 
részvételi dij 714 pengő, ezt az összeget a 
jelentkezés alkalmával kell lefizetni és ebber' 

Pálffy Dániel egész hagyatékát 
lefoglalták adótartozás felében 

(A Délmagyarország munkatársától) Be-
számolt a Délmagyarország arról, hogy a 
szegedi törvényszék csődbírósága Kása Jó-
zsef Messter József és Messter Józsefné, 
Barka Etel és Belatinyi György kérelmére 
elrendelte a csődöt Pálfy-testvérek gépgyára 
és paprikamalma ellen. A csődbíróság csőd-
biztosul dr. Molnár József törvényszéki bírót, 
csődtömeggondnoknak pedig dr. Nekich 
Richárdot rendelte ki. 

A hitelezők összes bejelenlett követelése 
120.000 pengőt tett ki. A csődtömeggondnok 
a leltár elkészítése alkalmával megállapította, 

hogy a gyár ingatlanát és berendezését kü-
lönféle adók fejében lefoglalták és így tatai-
donképen vagyon nincs is. A lefoglalt beren-
dezési tárgyakra Julius 20-ára tűztek ki árve-
rést. 

A leltározott vagyont 100.000 pengőre be-
csülték fel. amelynek forgalmi ériéke azon-
ban csak 50000 pengőre rug. A csődeljárás 
mai stádiumában leltár szerint kimutatható 
vagyon nincsen és igy a csődtömeggondnok 
törekvése most arra irányul, hogy az ingat-
lant kivonja a foglalások alól. 

Az ipartestület ruházati osztálya ujhől 
Gombos Istvánt választotta meg elnöknek 

Súlyos vereséget szenvedett a jobbpárt 

(A D é l m a g y a r o r s z á JJ m u n k a t á r s á t ó l ) j 
Az ipartestület férfi ruházati szakosztálya hétfőn } 
este iisztujitó közgyűlést tartott. A választást nagy 
fcorteshadjárat előzte meg a jobboldali frakció 
részéről, akik nagy meglepetésre Schatz Izsót lan-
szirozták az elnöki tisztségre. A jobbpárt ter-
mészetesen a többi tisztségre is nyilvánosságra 
hozta jelöléseit, amiben azonban nem volt sok 
köszönet, mert^ 

a bétlő esti közgyűlésen a jobbpárti ije-
lSKek« sorra felálltak és sorra lemondtak 

a .-megtiszteltetésről^. 

A közgyűlésre szokatlan nagy számmal vonultak 
iel a szabóiparosok. 

Gombos István elnök nyitotta meg a közgyűlést. 
A tárgysorozat letárgyalása után Tr«»k»>ín Ferenc 
jptmelkedett szólásra és <iil«ko«>U »1 í lkn, bvgy 

4t a inhhpárt felölje. Felemlítette a Schatz Izsó 
érdekében kibocsájtott röpiratot. Amikor Schatz 
nevét kiejtette egy Simon nevű szabó zavart pró-
bált kelteni 

— Fogja be a száját! — hangzott az inparla-
mentáris közbeszólás, amit nagy felzúdulással fo-
gadtak a közgyűlés tagjai. 

Trfakula lemondását a többpárti Jelöltségről 
sorra követte Tóth Gyuláé ©s Konez Antalé. 

Ábrahám Mátyás figyelmeztette Schatz Izsót, 
hogy ne vállalja el a jelölést, mert olyan felekezet-
hez tartozik, ami érvényesülését feltétlenül aka-
dályozná a mai kurzusvílágban. (Derültség.) 

Podven Henrik erős szavakkal támadta az Or-
szágos Szabóipari Szövetség működését, majd 
Takaes Béla szólalt fel, aki nagy ámulatra az 
inarosbeke szükségességét hangoztatta. Azt is mon-
dotta Takács, bogy. az ipartestületin kívül minden. 


