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Londonból 

jelentik: A jugoszláv események még mindig 
az érdeklődés előterében állanak. Az angol 
kormány — jól értesült körök szerint — az uj 
államrendtől Jugoszláviának Olaszországhoz 
való közeledését várja, amit Londonban öröm-
mel látnának. 

Hivatalosan nem nyilatkoznak, mert Sándor 
király elhatározását Jugoszlávia belügyének 
tekintik. Az Ewcnings News, Rothermere 
lapja Jugoszlávia belső válságát 

jogtalan területek megnagyob-
bodására 

vezeti vissza. 

Rómából 

jelentik: Itt a jugoszláv események' nagy meg-
lepetést keltettek. A félhivatalos Tribuna óva 
int attól, hogy egy forradalmat cs egy állam-
csínyt egymással összetévesszenek. Olaszország 
forradalma egy egységes nagyhatalom belső 
válsága volt, a jugoszláv államcsíny pedig 

a nemzetiségeire bomló kis or-
szág küzdelme állami egységé-

ért. 
Mussolini külpolitikája Jugoszlávia belső vál-

ságától független, az olasz miniszterelnök to-
vábbra is kész a vitás kérdések rendezésére 
és a barátságos viszony helyreállítására. 

Párisból 

jelentik: A jugoszláv államcsínyről a Temps 
vezércikkben azt irja, hogy Sándor király 
nagy politikai bátorságról tett bizonyságot, 
amikor előkészítés nélkül ilyen döntő reform-
ra határozta el magát. Noha a katonai párt 
uralomra jutása némi nyugtalanságra ad okot, 
mégis remélhető, hogy Jugoszlávia külpoliti-
kája az eddigi békés szellemben folyik. Cso-
dálkozást kelt azonban a horvátok örömujjon-
gása, akik elfelejtik, hogy a reform főcélja a 
birodalom egységének megőrzése és végered-
ményben a horvát szevaratisták elleni küz-
delem. 

A szociáldemokrata Soir a király szemére 
hányja, hogy 

megszegte az alkotmányra letett 
eskQ)ét 

és katonai diktatúrát juttatott uralomra. Nem 
volna csodálatos, ha az erőszak politikájára 
polgárháború volna a válasz. Európában egy 
katonai diktatúrával több van és ezáltal a né-
pek biztonsága ujabb veszélynek van kitéve• 

A Nobile~expedicfői vizsgáié bizottság 
külföldi tanukat hallgat ki 

(Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) 
Rómából jelentik: A Nobile-expedició ügyei-
nek felülvizsgálatára kiküldött bizottság hosz-
szu szünet után ismét ülést tartott és elhatá-
rozta, hogy elsősorban külföldi tanukat fog 

meghallgatni, töbLek között a Kraszin néhány 
tagját és azokat az újságírókat, akik először 
beszéltek Kingsbayban a Nobile-expedició tag-
jaival. 

140 órája v&e a levegőben a Question Mark 
A távrepülés korlátlanságát felení! a világrekord 

(Budapest i t u d ó s í t ó n k te le fon jelen-
tése.) Los Angelesből jelentik: Miután tegnap 
este sikerült kicserélni az egyik megrepedt csővet 
cs kijavítani egy megsérült tartált, a Question 
Mark tovább folytatja kísérletét. Az egyfedelű 
repülőgép héttőn délután már több mint 140 órája 
volt a levegőben és ez idő alatt harmincszor vett 
tel benzint és kenőolajat két másik repülőgép se- • 

,Vannak vállak!" 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
ismeretes Klebelsberg—Rassay—Peidl-affér 
ügyében dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
vasárnap délelőtt ismét nyilatkozott. A pol-
gármester ezeket mondta: 

— Én sem Rassayt, sem Peidlt megbántani 
nem akartam és mondhatom, hogy mind-
kettőjüket értékük szerint becsülöm. Ami 
Peidl képviselő urat illeti, őt is felkértük 
löbb izben közbenjárásra, de Peidl képviselő 
ur mindössze egy levelünkre válaszolt. Hogy 
ezenkívül eljárt-e a város valamilyen ügyé-
ben, arról nem tudok. 

Peidl Gyula a polgármesternek ez ujabb 
nyilatkozatára többek között a következő meg-
jegyzéseket fűzte: 

— Ami közbenjárásom eredményét, vagy 
eredménytelenségét illeti, arra nézve — a 
polgármester ur provokálása hívja ezt' ki be-
lőlem — meg kell mondanom az eddiginél 
világosabban és közérthetőbben, hogy az 

egyes miniszter urak nem igen törik 
magukat azért, hogy az ellenzéki, kü-
lönösen pedig szociáldemokrata kép-
viselők eljárásának eredményességét 
dokumentálni segítsenek. Sőt nem 
egyszer éppen az ellenkezője történik. 

gitségével. 
Szakértők szerint ezzel a kisérlettel a távrepülé-

sek korlátlan lehetőségei nyíltak meg. A repülő-
gép öt főnyi legénysége kitűnően érzi magát, a 
gép parancsnoka, Spatz őrnagy levelet dobott le, 
amelyben közli* hogy határtalan lelkesedéssel foly-
tatják kísérletüket.. 

Mire emlékszik Peidl Gyula ét miről feledkezett el a polgármester 
— Közben jut eszembe — és erre a polgár-

mester urnák okvetlenül emlékeznie kell —, 
hogy néhány évvel ezelőtt 

a határszéli kerületek képviselői kö-
zölt mozgalom indult meg ezen kerü-
letek különleges sérelmeinek orvos-

lása céljából. 

Ebben a mozgalomban még Klebelsberg mi-
niszter úrral sem volt alkalmam találkozni. 
Viszont lud róla Szeged társadalmának min-
den rétege, nevezetesen a kereskedelmi és 
iparkamara, az ipartestület, a szegedi gazda-
sági egyesület, a szegedi szakszervezeti bizott-
ság és — horribile dictu — Somogyi Szil-
veszter polgármester ur is, akik kérdésemre, 
illetve Lájer Dezső párttitkár közpenjárására, 
valamennyien kivétel nélkül felsorolták Sze-
ged határmenti fekvéséből származó sérel-
meket és kívánságokat. Én memorandumban 
feldolgozva juttattam el a fentemiitett kép-
viselői mozgalom vezetőségéhez, még pedig 
— lévén Szeged két irányban is határváros — 
ugy a román, mint a jugoszláv bizottságok 
elnökségéhez. 

— Ezeknek a sérelmeknek egy rcsze tud-
tommal azóta orvosoltatott. És ha én a sérel-

mek megszüntetését nem is tulajdonítom ki-
zárólag a magam eljárása eredményének, 

a polgármester ur legalább is nem 
objektív és nem mér egyenlő mérték-

kel. 

ha a kultuszminiszter úrral szemben tanúsí-
tott, talán túlzó lojalitása mellett ezekről a 
ténykedéseimről megfeledkezni látszik. 

— Ebből lalán az is kiviláglik, hogy mégsem 
egymagán Klebelsberg miniszter ur vállán 
nyugszik a föld, sőt még Szeged város terhe 
sem, mert igenis vannak vállak, amelyek ha 
talán láthatatlanul is, mert dicsekvés nélkül 
osztoznak a terhek viselésében! 

Elhalasztották 
a M v á r t s l Bank-por tárgyalását 

(A Délmagyar ország munkatársától.) Isme-
retes az a pör, amely már hónapok óta folyik 
az összeomlott Belvárosi Bank körül a buda-
pesti tőzsdebiróság előtt. A pörben hétfő dél-
utánra tűztek ki uj tárgyalást, amelytől a be-
tétesek ítéletet vártak. .4 tárgyalást azonban 
nem tartották meg, közbejött akadályok miatt 
a tárgyalást elhalasztották. 

Kinevezések 
Budapest, január 7. A kormányzó a miniszter-

elnök előterjesztésére dr. Ángyán Béla és dr. Séthy 
Antal igazságügyi államtitkároknak a II. osztályú 
magyar érdemkeresztet a csillaggal, dr. Sztrache 
Gusztáv budapesti kir. ügyészségi elnöknek és az 
igazságügyi minisztériumban alkalmazott Timkó 
Zoltán koronaügyész-helyettesnek a II. osztályú 
magyar érdemkeresztet adományozta. 
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minden lítezö divatszinben, 129 
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Öszi és téli kabátok 
SO-— pengőtől Icapfjatólc. 

Cegufabb estélyi rvt&ák 
nagy választékban. í&ii 

mehh Erzsinél, Vár ucca7. 
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Mindazon rokonoknak, lebnráloknak, isme-
rősöknek és végül mindazoknak, kik felejt-
hetetlen drága gyermekünk 

S z l l c s F e r e n c 
véglisztességén ugy virágadománvaikkal, mint 
meglelenésflkkel mérhetetlen fáidalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk hálás 
köszönetet. G y á s z o l ó c s a l á d . 
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Beck Izidor és gyermekei: Aranka, 
Ferenc, Erzsébet és Géza szomo-
rodott szívvel ludafják, hogy a leg-

odaadóbb hitves és anya 

Beck Izidorné 
SZÜI. Heller Panla 

életének 48-ik, házasságának 25-ik 

évében hosszas szenvedés után folyó 

hó 6-án elhunyt. 

A temetés folyó hó 8-án délután 3 

órakor lesz a Párisi körút 34/a szám 

alatti gyászházból. 

Villamos különkocsi a Dugonics térről 
indul, 175 


