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közvetlen tárgyalásokra, szeptemberre ha-
lasztották, mig a második olyan mádon 
Intéződött el, hogy a szerb kormány a 
Magyarországgal tör'.ént megállapodás 
alapján hajlandónak nyilatkozott arra, 
hogy njból kiküldjön egy btrót a magyar-

Madrid, junius 11. Bethlen miniszterelnök mad-
ridi tartózkodását felhasználta arra, hogy Primo 
de Riveránál tett látogatása alkalmával felvesse 
a magyar—spanyol döntőbírósági és békéltető szer-
ződés megkötését. Spanyol részről a kérdés keze-
lése legnagyobb készséggel találkozott, ami lehe-

szerb vegyesdöntőbbóságba. 
A tanácselnök gratulált a két kormánynak a tár-
gyalás ilyen eredményéhez. 

A tanács legközelebbi ülését szerdán tartja. Hol-
nap délelőtt kisebbségi bizottság ül össze ujabb 
ülésre. 

tővé tette a szerződés szövegének még Bethlen 
miniszterelnök itt időzése alatt való letárgyalását 

A sezrződés aláírása a két kormányfő részéről 
ma délben történt meg egy órakor a külügy-
minisztériumban. 
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BEKEIDOK! Világhírei 

Dr. Scltassner fato-filmie 
Liebmann láísze résznél.. 

fiz „alföldi ktöritaáa" 
53 betörést és kasszafurást 

követett e! országszerte 
A szegedi főkapitányságon befejezték 

a büniajslrom összeállítását 

CA Délmagyarország munkatársától.') A 

Délmagyarország nemrégiben számolt be ar-

„Ne legyen olyan magyar törvény, 
amely megöli a tanszabadságot 

Pakots József a numerus-clausus eltörlését követelte 

Budapest, junius 10. A parlament mai ülésén 
/lőszőr befejezték a belügyi tárca vitáját. Rassay 
Károly nagyobb beszédet mondott, aki a ren-
delkezési alap felhasználása kapcsán élesen tá-
madta a belügyminisztert. Tarthatatlan állapot, 
hogy a levéltári díszteremre több mint 400.000 
pengőt költöttek- Ez nem takarékosság. 

Scitovszky belügyminiszter állandó zajban felelt 
é felszólalásra és védekezett a szerinte alaptalan 
támadások ellen. 

Oberhanner Antal előadó ismertette ezután a 
kultusztárca költségvetését. 

Pakots József nagy beszédet mondott és han-
goztatta, hogy kilenc esztendeje nincs tanszabad-
ság Magyarországon. Ez nem pártpolitika, ez nem 
világnézeti kérdés, ez a nemzeti becsület kérdése. 
A magyar corpus jurisban ne legyen törvény, 
amely megöli a tanszabadságot. Követeli a nume-
rus clausus eltörlését. Beszélt a külföldre kénysze-
rült magyar diákokról, a centrifikális ügyéről. 
A külföldön végzett doktorok elmennek Amerikába, 
mindenütt beválnak, csak éppen itthon nem, kel-
lenek. 

Beszélt ezután a kultura és a gazdasági helyzet 
viszonyáról, majd kijelentette, hogy a miniszter 
érzéketlen az irodalommal és művészettel szem-
ben. A könyvre még ma is luxusadó van. 

Kéthly Anna: A kultura demokratizálására van | 
Bzukség. 

B kultuszminiszter a Klebelsberg-telepen ás az 
alsóvárosi zárdában 

Meg fogja szervezni a szegedi egyetemen a világnézeti tanszékeket 

(A Délmajyarorszáj munkatársától.) Vasár-
nap szentelte föl dr. Glaltfelder Gyula me-
gyéspüspök fényes ünnepség keretében a Kle. 
belsberg Kunó kultuszminiszter nevéről el-
nevezett lakótelep két uj harangját, amelyet a 
telep lakóinak adományaiból és a Táros hoz-
zájárulásából öntettek. Az ünnepélyen részt-
vett gróf Klebelsbrrg Kunó kultuszminiszter 
és felesége is, akik a délutáni órákban autón 
érkeztek meg a telepre dr. Aigner Károly 
főispán, dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter és a megyéspüspök társaságában.' 

Az érkezőket magyarruhás kislányok fo-
gadták, a kultuszminiszter feleségét pedig a 
telepi dalárda és Vecsernyés József üdvö-
zölte. 

Glaltfelder megyéspüspök ezután fényes 
papi segédlettel, amelyben részt vett Várhelyi 
József pápái prelátus, Brcisach Béla kanonok 
is, felszentelte az uj harangokat. A szertartás 
után a megyéspüspök nagy beszédet intézett 
a telep lakosságához, vallásosságra buzdítva 
azt. Ezután a vendégek bevonultak az isko-
lába, ahol leleplezték a kultuszminiszter és 
feleségének arcképét, majd uzsonna volt. 

A kultuszminiszter a kelbelsbergtelepi ün-
nepély után autón kíséretével együtt az alsó 
városi zárdába ment, ahol résztvett a zárda ház-
szentelésiünnepélyén S rri6czgMá.íj Amand 
tartományi főnöknő üdvözölte a minisztert, 
majd Gyöngyössy Mária tanitóképzőintézeti 
igazgatónő mondott üdvözlő beszédet, a/után 

j Várhelyi József pápai prelátus üdvözölte Kle-
belsberg Kunót, mint a kulturális harc ve-
zérét. Az üdvözlésekre a kultuszminiszter 
hosszabb beszéddel válaszolt. 

Ezután tartották meg az ifjúság Yinnepélyét, 
amelyben résztvett az intézeti énekkar, majd 
a növendékek szebbnél-szebb élőképeket ad-
tak elő Az ünnepély lezajlása után a vendé-
gek megtekintették a növendékek szép kézi-
munkakiállitását. 

A kultuszminiszter a zárda ünnepélyéről a 
megyéspüspök rezidenciájába vonult, ahol este 
fogadta a szegedi katolikus egyházközségek 
küldöttségét. A küldöttség nevében Muntyán 
István arra kérte a miniszteri, hogy tartson 
ki eredeti elhatárolása mellett és szervezze 
meg a szeyedi egyetem vilútj ézeti tanszékeit. 

A kultuszminiszter válaszában a következő-
ket mondotta: 

— Sokkal könnyebb dologról van itt tulaj-
donképpen szó, mint azt beállítani iparkod-
tak. Most, hogy a porosz egyetemek alkotmá-
nyát tanulmányoztam, nagy örömmel láttam, 
hogy a münsteri és a bonni egyetemek direkt 
megkövetelik, hogy a szóbanforgó tanszékeken 
katolikus és protestáns professzorok párhuza-
mosan tanítsanak. Már pedig ha ez Méltányos 
és indokoU ott, ahol a katolikusok kisebb-
ségben vannak, bizonyára itt sem lesz ne-
héz meggyőzni (ervemmel esetleges ellenzőit. 

Farkas Elemér a színházakról beszélt. A vi-
déki színházakat erősíteni kell, mert 9 Nemzeti 
Szinház utánpótlását vannak hivatva megadni. 

Szünet után Krav István báró a sportok nagy 
jelentőségéről beszélt, a labdarúgásnak a fontos-
ságát emelte ki a magyar nemzetnek a külföldön 
való megismertetése szempontjából. A budapesti 
sportpályák kiépítését, a nagy adók, különösen a 
vigalmiadók beszüntetését kérte. 

Farkas Géza az iskolák ügyeivel foglalkozott. 
Szinyel Merse Jenő hangoztatta, hogy a népis-

kolai program további megvalósításához nagy ér-
dekek fűződnek. 

Petrovácz Gyula tűrhetetlen állapotnak mon-
dottr>_Jjogy még mindig sok analfabéta van, kü-
löuö a tanyavidékeken. 

Tabódy Tibor az óvódák számát kevesli. 
Vasadi Balogh György hangoztatta, hogy a nép-

iskolákban a szakszerűséget kell bevinni 
Ezután felolvasták Görgey József levelét, amely- j 

ben összeférhetetlenségi bejelentéit tett maga ellen > 
Majd meg személyes megtáipadtatás cimén visz-
szautasitotta azokat a híreszteléseket, mintha tár-
sasviszonyban állna azoknak egyikével, akik ka-
matmentes kölcsönt kaptak a baromfiakcióval kap-
csolatban. Semmiféle formában nem részesedik 
a kölcsönösszegből. 

Az ülés egynegyed 7-kor ért véget. 

ról a sikerült betörőfogásról, amelyet az eofc-

rődi csendőrőrs május közepén végzett. A 

•hirhedt Jakus Ernő került csendőrkézre. A 

kasszafurók specialistája most — miután a 

szegedi főkapitányságon befejezték a nyomo-

zást — a kecskeméti fogházban várja a fe-

lelősségrevonást. Jakus elfogatásával szinte egy 

legenda foszlott semmivé, mert a vakmerő 

betörő ördöngös gyorsasággal tüni el az egyes 

helyekről és rabolt, fosztogalott, kasszákat furt,, 

üzleteket dult fel. Ha a Tisza—Duna közén 

valahol betörés történt, mingyárt Jakusékat 

vették gyanuba és nem is minden alap nél-

kül. Számtalan esetben a nyomozó hatóságok 

az egyforma pedantériával végrehajtott be-

törésekben Jakus kezét vélték felismerni. El-

fogni azonban hónapokon keresztül nem tud-

ták, mig azután most néhány héttel ezelőtt 

sikerült rátalálni 

Az elfogott betörőt a kecskeméti ügyészség 

fogházába szállították. A szegedi főkapitány-

ságon Papp József deteklivfőfelügyelő Jakus 

elfoga'á-a ulán hozzálálott a banda bünlajstro 

mának összeállításához. Hajmeresztő dolgok 

derültek ki ötvenhárom betörést, rablást, 

kasszafurást sikerült a diszcs társaságra bizo-

nyítani, de kjderült az is, hogy Jakusék ép-

pen nem voltak válogatósak a »működési hely« 

megállapításában. Végig portyázták az Alföl-

dön kivül a Dunántult is és elmentek a arák-

mányért Szekszárdig is. Igazi fészkük azonban 

az Alföld volt és a Duna—Tisza közön tul 

Békést, Csanádot és a nagykunságot is sürün 

megtisztelték látogatásukkal. Igen sokat dol-

goztak Szolnokon 

Miután az ötvenhárom betörés egyrésze a 

kecskeméti törvényszék területére tóik, Ja-

kusék bűneit először Kecskeméten fogják tár-

gyalni. 

Már lehet kapni 

gyártmányú 

tiszta gyapiw 
trikókat 

amerikai formában 
gyönyörű színezésekben, 

napfény és mosásban színtartó 
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Magyar—spanyol döntőbírósági szerződés 


