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Munkanélküliek tüntetése 
Gyulán 

(Budapesti tudósítónk telefonjeleriiésej 
BéLésgyuláról jelentik: Csütörtököu délbea 
mintegy ezer munkanélküli földmunkás és 
kubikos jelent meg a gyulai városháza előtt, 
munkát és kenyeret követelve. A munkások 
küldöttsége felkereste Heilinger Károly fő-
jegyzőt és kérte, hogy vagy adjanak munkát, 
vagy könnyítsék meg a kivándorlásukat. A fő-
jegyző igyekezett megnyugtatni a küldöttséget 
és elmondta, hogy minden lehetőt megtesz-
nek, hogy a kormány különböző sürgős köz-
munkák elvégzését mielőbb elrendelje. Ez 
azonban hamarosan nem történhetik meg, 
mert erre a kormánynak sincs fedezete. A 
tüntetés 3 óra után ért véget anélkül, hogy 
a rendőrségnek vagy a csendőrségnek be kel-
lett volna avatkoznia. 

Signnm laudis 
a korcsolyázó bajnokoknak 
Budapest, április 10. A kormányzó megen-

gedte, hogy Orgonista Olgának és Szalai Sán-
dornak, a Budapesti Korcsolyázó Egyesület 
tagjainak, nemzetközi versenyeken elért kiváló 
sporteredményeikért elismerését tudtul adják. 

Windischgrátz herceget 
katonai becsületbíróság rehabilitálta 

Az öl tábornokból álló bizottság megállapította, hogy Windischgrátz a frankpörben 
a tiszti becsület ellen nem vétett 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) 
Windischgrátz Lajos herceg, akinek a frank-
ügyben való szereplése közismert és aki az 
osztrák-magyar hadseregben őrnagyi rangot 
viselt, erkölcsi rehabilitációja érdekében ka-
tonai becsületbíróság elé terjesztette ügyét. 
Öt Mária Terézia-rendes tábornokból álló bi-
zottság foglalkozott Windischgrátz ügyével és 
megállapította, hogy Windischgrátz Lajos 
herceg a tiszti becsület ellen nem vétett. A leg-

magasztosabb és a legönzetlenebb hazafias in-
dokok vezérelték a franküggyel kapcsolatban, 
amelynek kipattanása után a legnagyobb ön-
zetlenséggel mindent magára vállalva, igye-
kezett az államra, a nemzetre és a hazára ká-
ros következményeket elhárítani. Megállapí-
totta a bizottság, hogy Windischgrátz herceg 
erkölcsi helyzete a franküggyel kapcsolatban 
megsértve nincsen ¿s továbbra is párbaj képes. 

n magyar pénzintézetek összes romániai 
ialzálogkövetelései végleges rendezést nyertek 

Budapest, április 10. A magyar pénzintézetek 
jelzálogos követelésének rendezése céljából a 
TE BE közvetítésével a román kormánnyal ta-
valy megállapodást kötöttek, melynek értelmében 
a jelzálogkövetelések legnagyobb része még tavaly 
befolyt. Egyes tételek rendezése még függőben 
maradt. A napokban Dragoneseu Titus, a legfőbb 

román számvevőszék vezetője, Budapestre érke-
zett s tárgyalt a TÉBE-vel a még hátralékos kö-
vetelések rendezése tárgyában. A tárgyalások ered-
ményre vezettek s a TÉBE ujabb lebonyolító 
megállapítást kötött, mellyel a magyar pénzinté-
zetek összes jelzálogkövetclései véglegesen rende-
zést nyertek. 

űz egységespárt 
közgazdasági bizottságában az 
iparosok a közüzemek meg-

szüntetését kérték 
Budapest, április 10. Az egységes párt közgazda-

sági bizottsága csütörtök este Dessewfly Aurél 
nyugalmazott államtitkár elnöklésével ülést tar-
tott, amelyre meghívták az Ipartestületek Országos 
Szövetségének — IPOSz — és az Országos Kéz-
műves Testületnek a képviselőit is. Dobsa László, j 
az IPOSz igazgatója sürgette azoknak a kőzüze- j 
uieknek a megszüntetését, amelyek az iparosságnak í 
illegális konkurrcnciát csinálnak, továbbá az ipar-
törvénynovclla revízióját, az ipartestületi refor-
mot és a központi szerv felállítását. 

E n y h e i d d 
A Meteopologiai Intézet jelenti este 10 órakor: 

Hazánkban az idő változatlan, felhős és enyhe, a 
hőmérséklet minimuma 14—17 fok közt volt 
Csapadék csak jelentéktelen mennyiségben esett. 
Prognózis: Változóan felhős, enyhe idő, hajlam-
mal helyi zivatarokra. 

A szegedi uszodát a Torontál-tér 
északi részén épitik fel 

Visszavonták a felébbezéseket — A munkálatokat néhány napon belOl megkezdik 

Bezárták a pécsi színházat 
Pécs, április 10. Tegnap óta nincs előadás a 

pécsi Nemzeti Színházban. Fodor Oszkár igazgató 
— aki, mint emlékezetes, a szegedi igazgatói állásra 
is pályázott — ebben a szezonban anyagi szem-
pontból nem tudott olyan magaslatra jutni, mint 
máskor. Beadványt intézett ezzel kapcsolatban a 
városhoz, hogy adjanak 10.000 pengő szubvenciót, 
mert máskülönben a mai viszonyok között a szín-
házat vezefni nem tudja. Megértéssel fogadták ezt 
a kérését. Megszavazták a 10.000 pengőt, amelyét 
a belügyminiszter jóvá is hagyott- Volt azonban 
a közgyűlésnek egy tagja, Czirják J. Antal, aki 
megfelebbezte ezt a 10.000 pengőt és így az összeg 
nem került kifizetésre. 

Március 16-ika óta a színház tagjai nem kap. 
tak fizetést, mert Fodornak nem volt pénze. Ez 
késztette Fodort arra, hogy tiz nappal ezelőtt a 
gázsi kifizetésére gyorssegélyt, 6000 pengőt kérjen. 
Össze is ült tegnapelőtt a városi kisgyűlés és mi-
után mindenki tud a színészek szomorú helyzetéről, 
megszavazták ezt az összeget. 

Aznap este volt a pécsi Nemzeti Színházban 
Fodor Oszkár darabjának a premierje, ő irta 
az »Akik nem tehetnek róla< című darabot, amely 
a törvénytelen gyerekekről szól. A darab előadásai 
ellen egyházi körökben kifogást emeltek. Ez ered-
ményezte azután azt, hogy a 6000 pengői nem 
fizették ki Fodornak. 

Tegnap eŝ e a pécsi társulat, miután nem vplt 
előadás, társulati gyűlést tartott. A színészek a 
várostól várják, hogy a 120 tagu. társulatot meg-
mentse. Ha Pécs nem lép közbe valami segítség 
formájában, katasztrofálissá válhat a bezárt pécsi 
szánház ügye. 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A Magyar Uszó Szövetség vezetői: Homonnav Ti-
vadar. dr. Beleznav László és Hajós Alfréd, csü-
törtökön délelőtt Szegedre érkeztek, hogy a sze-
gedi uszoda ügyében tiszta helyzetet teremtsenek. 
Ismeretes ugyanis, hogy a kisgyűlés a Szegedi 
Uszó Egyesület kérelmére versenyuszoda építésé-
nek céljaira átengedte a közúti hid melletti To-
rontál-térnck a vakok intézete előtt fekvő déli 
részét. A kisgyülésnek ezt a határozatát Karácsonyi 
Guidó ujszegedi lelkész megfelebbezte azzal az 
indokolással, hogy az uszoda szomszédságában fek-
szik a templom és ez a közelség zavarrá a 
hivők ájtatosságát. Karácsonyi felebbezése ellen 
felvonult Újszeged társadalmának nagyrésze és 240 
aláírással ellátott beadványban kérték a város 
hatóságát, hogy az eredeti kijelölt helyre építsék 
fel az uszodát, ne pedig a Karácsonyi által kért 
másik oldalra. 

Tulajdonképen semmi sérelem sem esett volna, 
ha a Torontál-tér másik oldalára kerül az uszoda, 
az illetékesek azonban nem tudták eldönteni, hogv 
ezen az oldalon lehet-e éppen oly jól és a kö-
zönség kényelmére elhelyezni a tribünt, mint a 
délin. 

A MUSz vezérkara a kérdés eldöntésére érkezett 
le és az állomásról a SzUE és az OTT ki-
küldöttei kíséretében nyomban a helyszínre men-
tek ki, ahol másfél óráig tanulmányozták az uj 
terepet. Hajós Alfréd műépítész szava volt a 
döntő, aki kijelentette, hogy a férőhelyek épitise 
terraszszerü kiképzéssel, a közönség igényének tel-
jes kielégítésével megoldható. 

A bizottság ezu'án felkereste Karácsonyi Guidót, 
akivel közölték, hogy a Torontál-térnek az északi 
része is alkalmas az uszodaépilés céljaira és hogy 
a munkálatok azonnal megkezdhetők legyenek, 
arra kérték a plébánost, hogy felebbezését vonja 
vissza, nehogy amiatt a munkálatok megkezdése 
hosszú késedelmet szenvedjen. Karácsonyi kije-
lentette, hogy az ügynek ilyen állása esetén fe-
lebbezését azonnal visszavonja. 

A kiküldöttek ezután dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestert keresték fel. Dr. Hunyadi-Vas Ger-
gely, a SzUE ügyvezető elnöke arra kérte a pol-
gármestert, hogy miután az ügy békés elintézést 
nyert, a felebbezést visszavonták, tegye lehetővé, 
hogy a Torontál-tér északi részét engedje át a 
város a déli helyett, hogy azon a munkálatok 

most már végre megkezdhetők legyenek. 
Somogyi polgármester a küldöttség tagjainak 

kijelentette, hogy a városnak semmi kifogása 
sincs az ellen, ha az uszodát a ter északi részén 
épitik meg, a munkához nyomban hozzáfoghatnak. 
Kijelentette, hogy a kisgyűlés ehez az uj meg-
oldáshoz egészen bizonyosan meg fogja adni hoz-
zájárulását. Arra kérte a magyar úszósport kép-
viselőit, hogy ha a város ilyen szép helyet bo-
csájtott as uszodaépités céljaira, az uszoda csi-
nos, artisztikus legyen. Homonnay Tivadar, K 
MUSz elnöke ezután rámutatott arra, hogy a 
szövetség egész vagyonát, 12.000 pengőt̂  átengedte 
a SzUE-nak, csakhogy az uszoda felépítése meg-
valósítható legyen, most már a város legalább! 
saját rezsijében fúrassa meg a kutat, mert ellen-
kező esetben ez a munka a SzUE-nak tizenhárom^ 
ezer pengőjébe kerülne. 

Dr. Somogyi Szilveszter a kérést̂  technikai aka-
dályokra való hivatkozással, nem teljesíthette, mi-
után azonban ez az összeg rendkívül súlyosan 
igénybevenné a SzUE-t, a MUSz vezetősége a: 
SzUE-val karöltve átiratban — amit még a mai 
napon eljuttatnak gróf Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszterhez — arra kérik a kultuszminisztert, 
hogy a legutóbb inségmunkák elvégzése cimén 
kiutalt 50.000 pengő terhére végeztessék el a kut-
furrást hiszen az uszoda nem utolsó sorban aa 
egyetem céljait is szolgálja. Miután az Ujszegedi 
Népkör is visszavonta beadványát, a szegedi 
uszoda így most már a felépítés stádiumába ke-
rült, a munkálatok megkezdése most már csak 
napok kérdése. 

11 pápa juniusban 
üzenetet küid rádión keresztül 
a világ valamennyi katolikusához 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése 
Rómából jelentik: XII. Píus pápa junius vé-
gén felszenteli a Vatikán vái-os rádióállomását 
és junius 27-én üzenetet küld a rádión keresz-
tül a világ valamennyi katolikusához, békét ét 
egyetértést hirdetve. Ezt az üzenetet közlik az 
akkreditált követek utján valamennyi állam-
fővel. 

'Tolstoï remekműre: HADZSI MURÁT 
Ivan Mosloukine 

* L i l D a g o v e r 
f<W$i?iplé<íévelp$ntekl4i vasárnapig a Beledroal Moziban 
Elóadtook kaz4ete 5, 7, 9, vaaár- éa ünnepnap 8,5, 7, 9 óratajr 

Korzó Mozi Ápril is I I , 12, 13-án, péntektől vasárnapig 
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" ' a „Submaríae" 'ífiáíeroplőivei: — Azonkívül: 
DlvotörUlei, vígjáték Clalre'Wlncl^or-ral. 
Előadások kezdete 5, 7. 9, vasár- ¿a ünnepnap 3, Is?7,'9 órokgr 


