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ablakok és megteltek az uccák Bécsújhely 
polgáraival. Az uccákat a szocialisták töltöt-
ték meg. A Schutzbund tagjai gyülekeztek, 
megindult a menet vörös zászlókkal és két ze-

nekar jálszotla a munkásindulóidat. Körülbe-

lü l 35.000 Schutzbund tag és munkás vonult 

tfel Bécsújhely uccáin. 

Október 7-én tehát nem került sor össze-
ütközésre, vér nélkül rendben folyt le a tün-
tető felvonulás. Csak a kommunisták próbál-
tak izgatni és zavart kelteni. 130 kommunistát 
fogdosott össze a rendőrség és Bécsbe küldte 

őket ' 

M nagyRansssai vála&sziáts előííz 
e g y s é g e s p á r i i l e o r t e s e l e f a j v é e S ő 1bes&écleRei smondla-
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(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 

Nagykanizsáról jelentik: Változatlan energiá-
val folyik a választás előkészítése. Gyömörey 
főispán, hogy enyhítse az egységespárti kép-
viselők fajvédő színezetű korlesbeszédeit, m a 

délután meglátogatta a zsidó vallású családo-
kat. A főispán két éve van a megye élén, de 
eddig még soha sem tett látogatásokat Nagy-
kanizsán. 

Korákban indult a vonat: 
belefutott a szemköztjövő tehervonatira 

Hal halott, busz sebesüli 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bukarestből jelentik: Az erdélyi Gimes és Pa. 
lánlxL á l lomások kőzött tegnap súlyos vasúti 

szerencsétlenség történt. A palánkai személy-
vonat menetrendellenesen hamarabb indult el 
Gimesről és az állomástól néhány kilométer-
nyire a lejtős pályán belefutott a szembejövő j 

tehervonatba. A két mozdony darabokra tört, 1 

a kocsik kiugrottá)a gőzkazánok felrobban-

tak, a szerelvény tüzet fogott. 

A vonat roncsai közül három haloltat és 
husz súlyos sebesültet emeltek ki. Később a 

kórházban három sebesült sérüléseibe belehalt. 
Két holttest korommá égve került elq a ron-
csok alól. Az anyagi kár ifién nagy. 

Kávéház után 
szivenszurta vőlegényét és mérget Ivott 

Kaposvárról jelentik: Babocsa községben Ta-
kács Jenő budapesti kereskedő vasárnap meg-
látogat^ menyasszonyát, Tögl Mariskát. Este 
kávéházban voltak, távozásuk után nemsokkal 
az után szivenszurva holtan találtak rá Ta-

kácsra, menyasszonyát pedig eszméletlen ál-

lapotban a csendőrség ajtaja előtt találták meg. 
Kiderült, hogy a nő féltékenységében agyon-

szúrta vőlegényét, majd nekiindult, hogy je-

lentkezzen a csendőrségen. Közben azonban 
mérget vett be és mire a csendőrségi-e ért, 
összeesett. Állapota életveszélyes. 

Móra Ferenc Indítványait 
nagy tetszéssel fogadta a vidéki városok 

kulíurszöveísége 
Debrecen, október 8. Vasárnap délelőtt őt 

6rás tanácskozáson megalakult a debreceni 
városházán a dunáninneni vidéki városok kul-
turális szövetsége, amelyen tizenhat törvény?, 
hatósági és rendezett tanácsú város képvisel-
tette magát. Elnöknek Magoss György deb-
receni és Somogyi Szilveszter szegedi polgár-
mestereket választották meg. A jövő évi kong-
resszust Miskolcon tartják. 

A mostani kongresszus napirendjén a vi-
déki kulturházak, zeneiskolák, tárlatok, hang-
versenyek, müvésztelepek ügye szerepelt s en-
nél a pontnál dr. Tóth Béla Szeged főjegy-
zője ismertette Szeged álláspontját 

A muzeumok kérdésénél rendkivül érdeklő-
déssel fogadták Móra Ferenc beszédét. 

— Amilyen örömmel olvastam megérkezé-
sünk után, hogy ennek a kérdésnek én vagyok 
az előadója — kezdte felszólalását —, annyira 
sajnálom, hogy nekem ezzel a Fráter Falsa-
rius szerepe jutott- A Fráter Falsarius elmés 
középkori kitalálás volt. Azt a barátot hív-
ták igy, akinek hivatalból hamisan kellett éne-
kelni a kórusban, hogy az emberek, akik az 
angyali szépségű éneket hallják, ne felejtsék el, 
hogy azért nincsenek a meny országban, ha-
nem idelent vannak ebben a göröngyös vi-
lágban. (Derültség.) 

— Neki — folytatta tovább — biztatni kel-
lene a vidéki városokat, hogy csináljanak men-
tül több muzeumot. Lelkiismerete szerint azon-
ban mint tilosra állitolt szemafornak kell elébe 
állnia a muzeális szándékok túlfűtött vona-
tának és azt kiáltani oda a vidéki városok-
nak : ne csináljatok fölösleges muzeumokat, 

J amelyeket aztán nem tápláltok és mm tartotok 
el. Minden vidéki muzeum felesleges — s az 
ilyeneket ő mind megszüntetné — amelyik el-
dugott helyen van, amelynek nincs helyisége, 
nincs szakképzett külön tisztviselője, amely 
hozzáférhetetlen a tudománynak és amelyik-
nek nincs helyi közönsége sem, mert nem ért a 
népszerűsítéshez. (Élénk helyeslés.) 

Szól ezután a jószáudéku muzeumi törvény-
ről, amely talán nemsokára életbe lép, de 
attól fél, hogy az alapbajokat az se szün-
teti meg. Az alapbaj az, hogy népünk tudat-
lan és a néppel közvetlenül érintkező intelli-
genciánk indolens és érzéketlen. Állításait hu-

szonnégy évi muzeumi tapasztalataival iga-
zolja. Elmondja, hogy mikor a szegedvidéki 
kubikos, aki már megtanulta, mi az a mú-
zeum, arra kéri a csendőrőrsparancsnokot, 
telefonáljon be a muzeumnak, mert ő ősi sí-
rokat talált, akkor a csendőrőrsparancsnok 
megjelenik a helyszínén és jóhiszemülcg ki-
jelenti, hogy ez a dolog nem tartozik az ő 
ügykörébe, mert ezeket a holtakat nem mosta-
nában verték agyon. (Percekig tartó derült-
ség.) De ne értsék félre, nem vádol senkit, 
mert senkit se tanítottak a régiségek meg-
becsülésére s nem tanítanak ma cem. A ma-
gyar kis deáknak meg kell tanulni azt, hogy 
mit csinált Numa Pompilius Egeria nimfával 
a barlangban, mert ez rendkivül élesiti az 
elmét (zajos derültség), de arra senki se ' 
figyelmezteti a gyereket, hogy amikor kilép 
a városból a határba, mindenfelé ősök csont-
jai ropognak a lába alatt. Ez az általános 
tájékczatlansáü a magyarázata annak, hogy 1 

a magyar föld hallatlanul gazdag régészeti 

leleteinek 95 százaléka nyomtalanul elvész s 

csak morzsák maradnak meg a muzeumoknak. 
Beszéde végén határozati javaslatot nyújtott 

be Móra, mely szerint fölkérendő a kultusz-
miniszter, hogy rendeletileg tegye kötelezővé 

a régészet elemeinek tanítását a tanítóképző' 

ben, a teológián, a közigazgatási tanfolyamo-

kon. Nem azt akarja ő, hogy mindenkit ta-
nítsanak ki régésznek, mi lenne akkor a mu-
zeum igazgatókból? (Derültség.) Csak az ér-
deklődést akarja felébreszteni azokban, akik-
nek módjukban van a népet tanítani. Föl-
kérendő továbbá a kultuszminiszter annak 
elrendelésére is, hogy a madarak és fák nap-
ján a tanítók térjenek ki a szép védelmén« 
is. Fölkérendő a belügyminiszter is, hogy az 
alája tartozó közigazgatási halóságoknak é? 
a csendőrségnek nyomatékosan ajánlja fi-í 
gyeimébe a régészeti érdekek megvédését. 

Mórát nagy ünneplésben részesítette a kong-] 
resszus, javaslatait egyhangúlag elfogadtákJ 
Hodobay Sándor miskolci polgármester, a)s 
kongresszus elnöke záró beszédében külön isi 
köszönetet mondott Mórának, akit fölkért arra' 
is, hogy a hó közepén Budapesten összeülő1 

irodalmi és művészeti kongresszuson is kép-j 
viselje a vidéki városok most megalakított kulJ 
turális szövetségét. 

(A Délmaayarország munkatársától.) Hét« 

főn délután öt órakor arról értesítették a mén-
főkét, hogy egv ujszegedi kendergyári mun-
kás, felesége és teánva husmérgezésben meg-

betegedtek. A mentők azonnal kivonultak és 
mególlapitották, hogy husmérgezést szenved-
tek Sárosi István negyvenkéféves kender-
gyári munkás, felesége és leánya. A súlyos 
mérgezésben megbelegedelt család tagjait a 
mentők beszállítottak a közkórházba. 

A mentők jelenlésére azonnal megindult a; 
nyomoTÓs, amelynek során megállapították, 
hogy Sárosiék előző este romlott húsból va-

csoráztak. A rendőrségi nyomozáson kívül a 
lőorvosi hivatal Is megindítja az eljárást, hogy 
megállapíthassa, hogy a romlott hus mikép-
pen került forgalomba, Illetve honnan került 
Sárosiék asztalára. 

akarta ijeszteni férjét: 

(Budapesti tudósítónk telejonjelentése.J, 

Székesfehérvárról jelentik: Hirschkorn Gyu-
lánét férje legutóbb elhanyagolta. Az asszony) 
elkeseredésében meg akarla ijeszteni férjét ési 
ezért valamilyen méreggel öngyilkossági je-
lenetet játszott végig. Hirschkornné súlyos 
mérgezési tünetek között meghalt. 

l e g n a g y o b b 
• v á l a s z t é k b a n | 

PoBlák Testvéreknél mi 
Széchenyi tér és Csekonlcs u. 

N e m u l a s s z a e l , h a 

BUDMPiST^E 
megy, felkeresni a 

rfifii 
•t 99 

VU-, M ú K ó c x i u í 3 6 . SS. 

Világvárosi műsor. a a 

Naponta kezdete 10 órakor. 
Kávéház! italok. Belépődif nincs. 
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