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az azóta megszűnt Lipták-ggár általi 
szállított 15.00Q folyóméter öntött vas-
cső szállításnál a kiírástői eltérően 

visszaélés történt. 

A visszaélés ugy történt, hogy az elméleti 
Bulynál megengedett ötszázalékos sulytoleran-
ria figyelmen kívül hagyásával a tényleg szál-
lított bruttó suly értékét ismerték el és igy 
a szállítójegyekben és a számlákban 10—12 

százalékos sulytoleranciával öntött vascsöve-
ket átértékelték elméleti hosszúsága vascsö-
vekké és igy is került kifizetésre, ami által 

a kért és számlázott 15 kilométeres 
hosszúságnál mintegy 2.5 kilométerrel 

kevesebb került kifizetésre. 

Vitéz dr. Válya polgármester által végzett 
házivizsgálat adatai tették indokolttá a me-
gyei vizsgálóbiztos kiküldésének kérését. 

A városi tisztviselők egyesülete 
visszavonta a Síefánia-kioszk átadása 

ügyében beadott fellebbezést 
(A Délmagyarország munkatársától.) Város-

szerte kinos feltűnést és megütközést keltett 
az az ismeretes fellebbezés, amit a városi 
tisztviselők egyesülete a Stefánia-kioszk Eladá-
sával kapcsolatban nyuj tott be a miniszté-
riumhoz. A városi tisztviselőknek ez a lépése 
nagy visszatetszést szült, igen élesen bírálták 
a kisgyülésen. Dr. Pálfy József polgármester-
helyettes, az egyesület elnöke sem helyeselte 
a tudta nélkül beadott fellebbezést és ezért 
az egyesület elnökségéről lemondott. 

A fellebbezés ügyében most fordulat ál-
lott be, mert azt a városi tisztviselők egye-
sülete a 

csütörtökön este tartott ülésén, viszr 
szavonta 

és azzal kapcsolatban a kővetkező határozatot 
hozta: 

»A tisztviselő egyesület választmánya 

augusztus hó 7-én tartott ülésén az elnök 
személyéhez váló ragaszkodását fejezte ki és 
a lemondást nem fogadta el és a fellebbezést 
visszavonta. 

Kijelenti a választmány, hogy felebbezésé-
től készséggel eláll, viszont a muzeum kibő-
vítésére vonatkozólag előterjeszti a következő 
megoldási lehetőség megfontolását: 

A várrom tetején ideiglenesen stílszerű, fa-
vázas épület emeltetnék a városnak meglévő 
használt bontási anyagaiból. Az építést a mér-
nökség házikezelésben olcsón elintézhetné. A 
Szegeden újdonságot képező épület elsősorban 
jobban érdekelné a közönséget, mint a sötét 
várrom s igy fokozódnék a látogatottság. De 
másrészt jobb és tágasabb elhelyezést is nyúj-
tana a muzeumi anyagnak. Szépészeti szem-
pontból pedig emelné a Tiszapart egyhangú 
vonalát.* 

Csütörtökön ismét két világbajnokságot 
nyertek a magyar diákok Darmstadtban 
Darmstadt' augusztus 7. A főiskolai világbajnoki 

versenyek során csütörtökön megkezdődtek az at-
létikai versenyek. 

Snlydobásban Darányi 15.21 méteres kiváló tel-
jesítményével világbajnok lett. 

A 100 méteres síkfutás döntőjébe Raggambi 
(Magyarország) is kvalifikálta magát. 

Csütörtökön bonyolították le az egyéni kard-
vívás főiskolai világbajnokságát is' amely a ma-
gyar színeknek hozott sikert. Világbajnok Hehs 

(Magyarország; S győzelemmel, 2-lk Hala (Ma-
gyarország), 3-ik Gözsi (Magyarország), 4-ik Gab-
rielli (Olaszország), 5-ik Trallhase (Németország). 

A 3 X100 méteres vegyes stafétában első lett 
Németország, második Ausztria, harmadik Magyar, 
ország' negyedik Olaszország. 

Az úszóversenyek ezzel lezárultak. Végered-
ményben első Németország 82, 2-ik Olaszország 
54, 3-ik Magyarország 50, 4-ik Ausztria 19, 5-ik 
Anglia 17, 6-ik Franciaország 11 ponttal. 

A Habsburgok utjá 
Berlintfii Párisis 

Gréf Erdődy Tamás, néhai IV. Károly bizal-
mas bará t ja , a húsvéti királypuccs rendező je 

nyi lvánosságra h o n a naplófel jegyzéseit 

Bécs, augusztus hó. (A Délmagyarország 
bécsi munkatársától.) Szeptemberben szen-
zációs, a világháború és az azt követő esztendő 
kulisszatitkait leleplező történelmi munka 
hagyja el a sajtót a bécsi Amálthea-Verlag 
kiadásában. Gróf Erdődy Tamás, néhai IV. 
Károly bizalmas barátja, akit az utolsó Habs-
burg-uralkodó nyomban trónralépése után 
maga mellé vett, elhatározta, hogy hatalmas 
kötetekre rugó naplóját átadja a nyilvános-
ságnak. 

Gróf Erdődy Tamás a világháború alatt és 
az ezt kővető esztendőkben igen nagy szere-
pet játszott a kulisszák mögött. Mint gyermek-
kori játszópajtására, az uralkodó reá bizta 
a legkényesebb missziókat. Igy ő volt a ku-
rírja a titokzatos Sixtus-féle békctáryyalásók-
nak, ő csempészte át a svájci határon ál-
ruhában és hamis útlevéllel a békefeltételeket 
közlő leveleket, ő tárgyalt személyesen Sixtus 
pármai herceggel és végül ő hozta Bécsbe IV. 
Károllyal v a l ó személyes megbeszélésre az el-
lenség hadseregében harcoló pármai herce-
geket. 

Gróf Erdődy Tamás az összeomlás után is 
fentartotta az összeköttetést császári és királyi 
barátjával és az 1921. évi húsvéti király-
puccs megrendezése az ő müve volt. Károlyt 

ő rejtette el bécsi, Landskróngassei palotájá-
ban és ő csempészte át a magyar határon. A 
királypuccs rendezése miatt az osztrák kor-
mány örökre kitiltotta Ausztria területéről. 

Gróf Erdődy Tamást az indította memoár-
jainak kiadására, hogy az összes eddig meg-
jelent háborús emlékiratok teljesen hamis be-
állításban ismertetik néhai IV. Károly béke-
akcióit, valamint a királypuccsok előzményeit 

Kétségtelen, hogy a kíméletlen őszinteség-
gel megirt és semmitsem elpalástoló munka 
világpolitikai szenzáció lesz. A könyvei. Er-
dődy gróf naplóinak felhasználásával Sze-
mere Pál, a Délmagyarország bécsi munka-
társa és Erich Czech, a neves német publi-
cista írták. 

Csökken a meleg 
A Meteorológiai intézet jelenti este 10 órakor: 

A hőség hazánk délkeleti részén is éreztette hatá-

sát, igy Szegeden és Debrecenben 33 fok, Pécsett 

30 fok Celsius volt a hőmérséklet maximuma. Az 

ország nyugatí részén jóval alacsonyabb volt a 

hőmérséklet, igy Sopronban csak 22 fok Celsius. 

Kisebb esőket csak a Dunántulról jelentettek. 

Prognózis; Változékony, esőre, zivatarra hajló 

i idő várható a meleg csökkenésével. 

Orák, ékszerek 6 havi részletre 
Alpakka evőszerek 12 »» n 
V A l k órásnál, Kölcsey noca T. Nagy javitómtihely! Tört 
I P 1 B 1 arany, ezttet, r é p bev-ftltAa. A-B.O. beszerzés. 

1930 augusztus » 

Az állami gimnázium régi hajléka, amely 
most az egyetemi intézet áthelyezése követ, 

keztében felszabadul. 

A reáliskola, amely évekén 'át hajlékot adott 
az állami gimnáziumnak. 

A szociáldemokrata párt 
évi nagygyűlése 

Uf pártvezetősége! választolt a szeged) 
munkásság 

(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 szegedi szociáldemokrata párt csütörtök este 
megtartott ezévi pártgyülése a legteljesebb egység 
jegyében folyt le. A gvülés előtt kilátás volt 
arra, hogy az ellenzék, amely a végrehajtó bizott-
ság működésével nem mindenben volt megelé-
gedve, a gyűlésen erélyesebb akciót visz keresz-
tül. Ez azonban nem következett be. A délután 
lefolyt választmányi ülés a pártgyülés elnökeiú" 
dr. Valentiny Ágostont és Papp Józsefet jelölte. 
Este 8 órakor nyitotta meg a gyűlést dr. Valen-
tiny elnök. A jelölő bizottság és a szavazatszedő 
bizottság. megalakítása után Lájer Dezső párt 
titkár ismertette a végrehajtó bizottság mult é\ 
munkásságát, a bizottság a lezajlott községi válasz, 
tások alatt produkált a legtöbbet. A választők, 
bár a szervezetben voltak passzivok is és bár 
a választási rendszer kedvezőtlen volt, a leadott 
szavazatok számát tekintve, sikert jelentettek 
pártnak. 

Lájer Dezső beszámolójához Papdl György, a 
a pártszervezet erőteljes kiépítését követelte, Varga 
János, Horváth János és Horváth József szólt 
hozzá. Ezután következett a szavazás, amely, a 
vatalos lista teljes győzelmét jelentette. 

A végrehajtó bizottság tagjai lettek: Dr. Va-
lentiny Ágoston ügyvédjelölt, Bottyánszky And-
rás festőmunkás, Kakuszi József építőmunka 
Horváth József famunkás, Bus Sándor könyv 
kötőmunkás, Zarnóczay Béla nyomdász, Báhr J 
nos vasmunkás, Koncz Károly vasmunkás, Par" 
csetich Mihály kisiparos. 

Az ellenőrző bizottságba megválasztották: Múl' 
ler Dezső magántisztviselőt, Osztermann FereK 
kereskedelmi alkalmazottat, Kormányos Imre f* 
munkást, Gyetvay. József földmunkást, Papp -c" 
zsef vasmunkást 

Kongresszusi kiküldöttek lettek: Dr. Valentin? 
Ágoston ügyvédjelölt, Lájer Dezső párttitkár, Ho 
váth József famunkás. , 

Végül Lájer Dezső szólalt fel, aki örömmel 
vözölte a gyűlésen megnyilvánult egységet 
fejtette, hogy a politikai jogok megszerzése 
legfontosabb kötelessége a munkásságnak, ar. 
kell törekedni, hogy a munkanélküliség P rob 

máját ugy helyi, mint országos viszonylatban o 
oldásra segítsék. 

A határozatokat a gvülés egyhangúlag magó^ 
tette. 


