
Tass József miniszter Kábák felszólalásával 
kapcsolatban. megjegyzi, hogy a munkanélküliség-
gel kapcsolatban a következüket mondatta: »Tény 
s z , h o g y 

Budapesten a uiunkaaéKsüfoég valamivel 

enyhébb, mini a vidéken, 

anu tmmiszetes is, uwrt Budapest ipari centrum, 
sokkal több munkaalkalmat ad, mint a vidék. 
Mindamellett itt is fájdalmas a probléma, noha 
nen: tartja olyan mértékűnek, h«gy mejslöbben-
tanek leítelna nevezni és olyaitía2t. amely indo-
a«2ltá tudná tenni bármilyen tüntetés! is. Sze-
retné megállapítani, hogy a szodáldmokrata párt-
nak semmi köze sincs a tegnapi tüntetéshez- és 

Kövess Jenő 
Mekaln razziát 

(Budapesti tudósítónk idefani'elentése.} Kövess 
Jenő báró titokzatos halálával kapcsolatban, a 
rendőrség pénteken este a VI—VII—Vili. kerüle-
tekbenjtehát azokon a helyeken, ahol közismer-
ten kokainisták tartózkodnak, razziát tartott. A 
razzia azonban nem járt eredménnyel, mert a 

az nem volt más, mint néhány elkeseredett em-
ber alkalomszerű öaszcverődésc. Szeretné, ha 

k izáró lag rendészeti s zempontbó l 

néznék a kérdést Másrészt bizonyos, hogy szociál-
politikai, oldala, is van a dolognak. A tüntetés 
figyelmeztetett arra. hogy meg van a probléma. 

X Háa- azután az- ehtök napirendi indítványát 
elfogadta. 

Kabéfc Lajos és Gvöffki Imre a házszabályok-
hoz szólva kijelentették, hogy a bizalmatlansági 
kérdés felvetése. Váss József nyilatkozatával szem-
bon Jages»li veit. 

Az ülés 3 óra előtt ért véget 

kapcsolatban 
Budapesten 

megvizsgált ¡idgekca egyetlen szem kokaint sem 
találtak. 

A rendőrség tovább nyomoz a rejtélyes halál-
eset ügyében, egyidejűleg nagy eréllyel látott hoz-
zá, hogy a kokainfertőtől Budapestet megtiszr 
titsa. 

január. 

íkéfsieres gyilkos berlini 
e l ő r e k é s z ü l t f i v é r e m e g ü l é 

Még mindig homályos a feeíTma tragédia 
(Budapes t i t u d ó s í t ó n k te l e fon jelen-

tése.) Berlinből jelentik: A rendiségen ma ujhól 
kihallgatták a 17 éves Földes Tibor cs Friedlander 
Wa'/demár gyilkosat, Friedlander Manassét. A két-
szeres gyilkos ma is csak azzal védekezett, hogy 
önvédelemből cselekedett- Szerinte bátyja jóval 
erősebb volt nila, állandóan szidalmazta és ütle-
gelte. Tegnap is minden különösebb ok nélkül 
egy hatalmas pofont kapott tőle, erre annyira cl- | 
vesztette önuralmát, hogy a hátsó zsebében lévő . 
revolverhez kapott. Hogy ezután mi történt nem 
tudja, csak akkor tért öntudatra, amikor a kft | 

vérében fetrengő embert a földön megpillantotta. 
A rendőrség eszel a védekezéssel szemben azt 

igyekszik bizonyítani, és erre adatok is vannak, 
hogy Maoassé már régóta készült gvilk»s tervének 
kereszifitvitelére, sőt egy esti lap közlése szerint 
raáx be is vallotta, hogy a fegvvert azért vásárolta, 
hogy egyszer bosszúi álljon fivérén, akit gyűlölt. 
Az önvédelemre való hivatkozást a rendőrség alap-
talannak találja, mért a meggyilkolt W'aldcmárt 
fej- és szivlővéssel teritette le, ami azt igazolja, 
hogy nem igen lőhetett vaktában, hanem elő-
zően célzó te.. 

Mfíermésii íee 
Queen's b'end Vi angol font P 4--40 
Tbree stars Vi ac jol font . P 3-9® 
Indiai soecái kg. • - , P S 'SO 

Sssegtetá, Kl&zxszál tér 2-

Az elmúlt évben kmel kétszáz Iparos 

Dr. Somogyi Szilveszter köszöntötte azokat 
az iparasokat, akik a 44 tanyai iskola építésé-
ben résztvettek. A jövőt egyelőre hiztositottnak 
látja, mert — úgymond — hátra van még 
hat tanyai iskola, nyolc óvoda, a nagy 12 tan-
termes rókusi iskola és a melle építendő mo-
dern tornacsarnok építése, a város is épít még 

i két bérházat, azután jön az iparostanoncis-
f kola, a belvárosi elemi iskola, jönnek az egye-
, tem bonctani intézetei, jön a postapalota, a 
• betegsegélyzö uj székháza, a rendőrség köz-

ponti palotája. A polgármester ezután Kle-
belsberg kultuszminiszter áldozatkészségéről 
beszélt. 

A vacsorán ezután még többen szólaltak 
fel. A szép bokréíaünuepely a késő éjjeli 
órákban ért véget. 

Az fparíeslüleí széí&Sldíe a meghívöLa! a februári közgyűlésre 

(A Délmctgyarország munkatársától.) A sze-
gedi ipartestület most küldte szét minden 
tagjának a február 2-án, vagy 3-án tartandó 

közgyűlésére, amelyen tudvalevőleg a kézmü-
vestestület ügyében is döntenek. A közgyűlési 
meghívó közli ezenkívül a titkárság jelen-
tését, az ipartestület zárszámadásait cs költ-
ségelőirányzatát. 

Az ipartestület közgyűlését, tekintettel a vár-
ható nagy érdeklődésre, a városháza köz-
gyűlési termében tartják meg. A programban 
a kczmüvestcstülct ügyeben hozandó határo-
zaton kivül a szokásos évi jelentések, indít-

ványok stb. szerepelnek. 
A titkári jelentés adataiból kitűnik, hogy 

192S-ban 1256 tanonc szerződött le a sze-
gedi iparosokhoz; 932 tanonc szabadult fel-
iparjogot váltott 244 iparos; iparát beszün-
tette ítO. E két utóbbi adat azt jelenti, hogy 
a nehéz gazdasági viszonyok miatt 166 iparos 
volt kénytelen üzemét beszüntetni. Tekinté-
lyes taglétszáma van a szegedi ipartestület-
nek: 325S. 

A zárószámadás adataiból kitűnik, hogy az 
ipartestületnek 192S vesén 180.003 pengő tiszta 
vagyona volt. 

Negyvennégy tanyai iskoSa épitkezesének 
befejezése isfán pénteken este bokrétaünnepélyt 

rendeztek 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

tek este a Raffay-étteremben mindazok az 
iparosok, vállalkozók és építészek, akik a ta-
nyai iskolákat felépiletlék, bokrétaünnepséget 
rendeztek. Az ünuepségen megjelent dr. So-
mogyi Szilveszter polgármester, dr. Petróczy 
István miniszteri tanácsos a kultuszminisz-
térium képviseletében, Fodor Jenő polgár-
mesterhelyettes, dr. Pálfy József, vitéz dr. 
Szabó Géza, Körmendy Mátyás, Bcrzenczey 
Domokos műszaki főtanácsos Scultéty Sándor 
főszámvevő, Vérles Miksa a kereskedelmi és 
iparkamara alelnöke, Bokor Adolf a Lloyd 
Társulat elnöke, az államépitészeti hivatal, 
a tanfelügyelőség és a városi mérnökség kép-
viselői és méc sol^yi az iparosok, a Siállítók 

és vállalkozók közül. 
Körmendy Mátyás mondotta az első felkö-

szöntőt, mondván, hogy az ilyen bokrétaün-
nepséget a munkások szokták rendezni akkor, 
amikor tető alá kerülnek az épületek cs ők 
mondják a köszöntőt. Ez a szerep most neki 
jutott. 

Vértes Miksa, a kereskedelmi és iparkamara 
alelnöke az emberszeretet, az igazságszeretet 
és a hazaszeretet hármas szimbólumában látja 
a város boldogulását. A szegedi iparosság jö-
vőjére ürítette poharát 

Balogh Péter dr. Petróczy István minisz-
teri tanácsosra ürítette poharát és munkát 
kért azokra az időkre, amikor maid véget ér-
nek a tanyai épitkez ;ek. 

Elítélté! Esztergályos János 

Pécs, január 25. A budapesti törvényszék Töretj-
tinácsa ma kiszállt Pécsre, hogy letárgyalja Esz-
tergályos János szocialista képviselő rágalmazó-
jának bűnügyét. Egy kurzusujságiró ugyanis pezs-
gős daridöval • és botrányos részegséggel vádolta 
meg a képviselőt 

A hosszú bizonyítási eljárás után a törvényszék 
bűnösnek mondotta ki a kurzusujságirót és ItW 
pengő pénzbüntetésre és a költségek megfizetésére, 
itclte. Az ítélet kimondotta, hogy a bizonyítás 
nem sikerült, mert Esztergályos képviselő nem 
rendezett pezsgős úiriűóf. nem okozott betrünyi 
cs az éjszakát nem töltötte a rendőrségen. 

Az ügy az elitélt felebbezése folytán a tábla 
elé kerül. 

Egy angol rendőrőrmesfer 
megöl* négy SIuí 

és levetette mag&l az öiSdik emelőiről 
(Budapesti tudósítónk tdefanjelcnlése.) London-

hói jelentik: A southemptoní rowi kerületben az 
egyik szálloda ötödik emeletéről pénteken dél-
után az uccára vetette magát egy ismeretlen férfi. 
Az öngyilkosság ugylátszik összefüggésben áll a 
romofordi borzalmas gyermekgyilkossággal és min-

j den jel arra mutat, hogy az ismeretlen öngyilkos 
• Grey rendőrörmesterrei azonos, aki tegnap dél-

után a romefordi erdő szélén meggyilkolta két fiát 
és azoknak Let játszótársát. Az öngyilkos nem 
halt meg, életveszélyes sérülésekkel szállították 
kórházba 

ftcy >9 asslaíneaaOeli, B4Í íebírnemöek a i**- ;eo[ 
tinomab.i kivKellw., divatos EírQ Ing anyagok, 
paplacok *ifc> ám viia-x ek ulc»ó Arak 
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