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pályázat első dijának nyertesé készítette, aki 
a természettudományi intézetet, a Templom-
térnek a Gizella-tér felé eső záróépületét is 
tervezte. A kémiai intézet palotájának terve 
összhangban van a Templom-tér kiképzésé-
nek kivitelre elfogadott tervével, stílusa ugyan 
az, mint a természettudományi intézeté és 
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mint a tér nyugati sarkában épitendő püspöki 
palotáé. 

A kémiaT intézet epitését szintén megkez-
dik a tavaszon és valószínű, hogy őszig tető 
alá is kerül a természettudományi intézettel 
együtt. 

A Blumensíefn pörben 
a magyar kormány szakértők kiküldését kéri 
a kártalanítás összegének megállapítására 

A Blumensíein-csoporí íeljes káríérifést ajánlóit fel 

Párls, március 9. A Blumensteln-pör főtárgyalá-
sának harmadik tárgyalási napján az érdeklődés 
még a tegnapinál is kisebb. 

A bíróság elsőnek a törvényszéki szakértőt hall-
gatta k!, akinek az volt a feladata, hogy meg-
állapítsa a Blumenstein-féle címletek eredetét. Val-
lomásában a szakértő arra a következtetésre ju-
tott, hogy Blumenstein a címleteket 1921. óta tör-
vényes formák közt vásárolta a különböző tőzs-
déken. 

A kővetkező tanú Dolzay, a jóvátételi bizottság 

volt tagja, aki olasz állampolgár. Majd Fraisse, a 
magyar kormány ügyvédje, kijelentette, hogy a 
magyar kormány elejtette a vádat a Blumenstein-
csoporttal szemben, mert az teljes kártérítést aján-
lottfel. Fentart ja azonban a vádat a többi csoport-
tal szemben. A vádlottak rosszhiszeműségét a vád-
lottak maguk bizonyították be azzal, hogy csalárd 
utat választottak. A magyar kormány a bíróságtól 
szakértők kiküldését Aéri, akik a magyar 
kormány által követelendő kártérítés nagyságát 
valamennyi vádlottal szemben meg fogják álla-
pítani. 

Kifosztották a halasi Sütőtlázi főnök lakását, 
a betörés alatt autó várakozott a betörőkre 

Szeged felé menekültek ? 
(A Délmagyarország munkatársától.) A! 

halasi rendőrség szerint az ottani betörések 
tettesei szinte kivétel nélkül Szegedre szöknek. 
Nemrégiben Szegeden keresték a halasi nagy-
arányú kasszafurás tetteseit is, mig szombaton 
ujabb betörést jelentett a halasi rendőrség. 
Az ismeretlen halasi betörők Sebestyén Antal 
vasúti.fütőházi főnök lakását látogatták meg és 
azt teljesen kifosztották. A betörés után meg-
indult rendőri nyomozás csak annyit tudott 
megállapítani, hogy a betörök a betörés szín-

helyéről autón távozlak. A betörők valóságos 
látványosságot rendeztek ebből a betörésből, 
amennyiben az autó, amellyel a zsákmányt 
elvitték, a betörés egész ideje alatt ott állt a 
fütőházi főndlc lakása előtt. 

Az eddigi megállapítások szerint a betörők 
autójukon Szeged jelé szöktek. A halasi rend-
őrség megkeresésére a szegedi rendőrség 
széleskörű nyomozást indított az ismeretlen 
autó utasainak kézrekeritésére. 

Márciusi ünnepségek 
(A Délmagyarország munkatársától.') A MANSz 

kulturszakosztálya szombaton délután márciusi ün-
nepséget rendezett a leánygimnázium tornater-
mében. 

Dr. Mátyás Jenőné üdvözlő szavai után dr. Ti-
nangi Béla, a kegyesrendi főgimnázium igazgatója 
mondotta el az ünnepi beszédet. 

bevezető szavaiban a szabadságharc nagy ese-
ményeit elevenítette fel. Az 1848. évi szabadság-
harc március 15-ike a magyar fald virágbaboru-
lása volt Nálunk is tél volt akkor. A magyar múlt-
nak voltak ragyogó napjai, de voltak éjszakái is. 
Voltak hőseink, akik pályafutásukkal évszázado-
kat világítottak be, de voltak Tiborcaink is. Eljött 
azonban a magyar tavasz és a budapesti ifjúság 
a maga tízenkét pontjával magyar vágyakat, ma-
gyar akarásokat, magyar kívánságokat hozott erre 
a földre és elsöpörve a cenzúrát, szabaddá tették 
«• gondolatot. 

¿Ma ismét tél és sötét éjszaka vau a magyar 
földön és most nemcsak egyes kasztok, de az 
egész magyar nemzet Európa jobbágyává sülyedt 
Uj tavaszt várunk, melynek előkészítésében ma-
gasztos hivatás vár a magyar asszonyra. 

Elesettségünkben közel jutottunk a földhöz és 
lessük, hogy mikor kél fel hajnalcsillagunk. Ma-
gyar asszonyok, kezdjétek gyújtogatni a magyar 
éjszaka csillagjait és hozzátok el ennek a nem-
zetnek a tavaszt és a boldogságot 

A rendkívül melegen fogadott szép és értékes' 
beszéd után ifj. Schill Fülöp zongorázott, Böször-
ményi Jenő református esperes novelláiból olva-
sott fel, Naszádyné Miksa Ilona operaáriákat éne-
kelt, végül pedig dr. Szécséngi Istvánné, Frank 
Kató, Ladócsay Károly, Márz Konrád, Deák Endre 
és Vidacs Aladár színdarabot adtak elő. Az összes 
szereplőket a közönség megtapsolta. Az egyes mű-
sorszámok küzptt teát szolgáltak fel. 

• 

.1 Gépészek Országos Szövetségének szegcdi cso-
portja szombaton este a Raffay-vendéglő külön-
termében márciusi ünnepélyt rendezett. A száz 
teritékes vacsorán Itajdu Ferenc, a csoport el-
nöke, dr. Hajdú Béla ügyvéd és Dobóczkg István, 
a központ kiküldöttje szólaltak fel. 

Rendelet a Társadalombiztosító 
önkormányzati szerveinek vá-

lasztásáról 
Budapest, március 9. Vass József népjóléti 

és munkaügyi miniszter rendeletet adott ki, 

melyben szabályozza az Országos Társadalom-

biztosító Intézet önkormányzati szerve tagjai-

nak megválasztását. A rendelet a Budapesti 

Közlöny vasárnapi számában jelenik meg. 

Az üszkiibi törvényszék 
Vuciternájépelméjünek tartja 
(Budapesti tudósitónk telefonjelenlése.) 

Belgrádból jelentik: Vuciterna ügyében a 
nyomozást befejezték. Az üszkübi törvényszék 
egyelőre cpelméjünek tartja a gyilkost és el-
lene az eljárást lefolytatja. A nyomozásnak 
eddig még nem sikerült megállapítani, hogy 
Vuciterna honnan szerezte revolverét. A gyil-
kos bátyját, egy másik albán férfit is letar-
tóztatták. 

Feloszlatták a szerb 
nacionalista szervezeteket 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Belgrád-

ból jelentik: Az Orjuna (a délszláv nacionalisták 

szervezete), a Srnao (a szerb nacionalista ifjúság 

szervezete) és a Iirnao (a horvát nacionalisták 

szervezete) szervezeteit a belügyminiszter rende-

letére az egész ország területén feloszlatták. A 

szervezetek feloszlatása mlndeu incidens uélkül 

ment végbe. Megtiltották a szervezetek lapjai-

nak megjeleuésit is. 

Amíg Ón alszik, 
a Darmol dolgozik 

Ma este. mielőtt lefekszik, vegyen be Darmoll 
és holnap reggel ]ó kedvvel és friss erővel ébred. 
A Darmol gyógyi Ja a székrekedést, megkönnyíti 
az emésztést, megakadályozza a szálüregben való 
lerakodást, a rosszszagu leheletet, a fáradtságot és 
idegességet. Ezért van szüksége Önnek és gyermekei-
nek Darmolra, az ideális csokoládés has-
hajtóra. Egy doboz ára 1'24 P és meghajtja az 
egész családot. B.13 

Simon Böske pre 
a párisi kozmetikusok ellen 
Páris, március 9. Simon Böske nevét egyes 

francia cégek teljesen jogtalanul reklámcélokra 
használták fel. A napilapokban különböző áru-

cikkeket, leginkább kozmetikai szereket, hirdet-

nek Simon Böske nevében. Miss Eiirópa a pá-

risi törvényszék előtt pórt indított a nevével tör-
tént visszaélések ellen. 

Csiky Károly törvényszéki biré 
vallomása a Nagy István pörben 

Budapest, március 9. A Nagy István-ügy 
szombati tárgyalásán Patay tanácselnök több 
kényszercgycsségi ügyekben eljáró biró szak-
értői kihallgatását rendelte el. Elsőnek Csiky, 
Károly törvényszéki birót hallgatta ki a bíró-
ság, aki a vagyonfelügyelők kinevezéséről, 
azok dijának megállapításáról és általában 
a kényszeregyességi eljárás menetére vonat-
kozóan tett vallomást. Csiky elmondotta, hogy 
minden biró más gyakorlatot folytatott ezek-
ben a kérdésekben. Kezdetben a vagyonfel-
ügyelőket maguk a birák rendelték ki. Össze-
állítottak egy listát, melyben 10—12 ügyvéd 
szerepelt és ebből a listából jelölték ki a 
soron levő vagyonfelügyelőket. A vagyonfel-
ügyelői dijakra szoktak adni előleget, amely; 
2—10 millióig terjed. A vagyonfelügyelői Üij 
megállapításánál a felet meghallgatták:. A va-
gyonfelügyelőnek nem kellett pontosan beszá-
molni költségeiről. Elmondotta még Csiky biró, 
hogy még az uj kényszeregyességi rendelet 
életbelépése előtt Lukács Jenő törvényszéki 
elnök figyelmeztette a bírákat, hogy Gazdát 
ne jelöljék szakértőnek, mert polgári pere 
van folyamatban a bíróság előtt. A kényszer--
egyességi ügyeket négy biró végezte, de annyi 
munka volt, hogy szinte emberfeletti telje-
sítmény kellett ahoz, hogy restancia ne Le-
gyen. 

Petőfi 
élete, szerelmei és 

dicsőséges halála ; 

péntektől a 
Kor zóban . 

2 3 1 
öt liter vételnél 
uj zöldes fehér á —"76 H U . 
6 szikra-siller á l 'OO „ 
Kitűnő minőség. 

Vi*ionle>a<!ftknaJt termelői Arak. 30 UlerlOl vldélll »z&lllláJ. 
Ö R D Ö G V I N C E , Kálvária ucca 16. g 

Szent István tér 14. sz. a. 

nagy gabona-
raktárak kiadók. 
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