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Forradalmi mozgalom Lifizabonban 
(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése.') 

Londonból jelentik: Lisszabonból érkező jelen-
tések szerint a portugál fővárosban ismét for-
radalmi mozgalom tört ki. Amennyire a cen-
zúrázott táviratokból megállapítható, a kor-
mány ujabb összeesküvés nyomára jött rá. 
Az összeesküvők hétfőn, a köztársaság kikiál-

tásának évfordulóján akarták az államcsínyt 
végrehajtani. 

Hétfőn véres zavargások voltak Lisszabon-
ban, amit csak erős rendőri beavatkozással 
lehetett megszüntetni. Sok forradalmárt letar-
tóztattak. 

Giulaino olasz Iparmágnás összeomlása 
Kényszeregyességet kér az egyik legnagyobb olasz bank tulajdonosa 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Turinból jelentik: Olaszországnak nagy pénz-
ügyi szenzációja van. Az ország egyik leg-
nagyobb bankjának tulajdonosa, a legismer-
tebb olasz iparmágnás: Giulaino, fizetési za-
varokkal küzd. Giulaino, aki egész sereg kon-
szernnek és trösztnek volt az elnöke, most az 
ol asz kormánnyal tárgyal és kényszer egyessé-

get kér. Az olasz nemzeti bank szakértői meg-
kezdték a vagyonállag pontos összeírását. En-
nek eredményétől teszik függővé, hogy Giu-
laino milyen mértékben lesz kénytelen fel-
ajánlani magánvagyonát tartozásai rendezé-
sére. Giulaino vezelőszerepet játszott az olasz 
közéletben. 

Tizenhét napon át tárgyalja a bécsi esküdtbíróság 
a lainzi asszonygyilkosságot 

Bauer Gusztáv alibit akar igazolni 
Bécs, október 7. (A Délmagyarország bécsi tudó. 

sitójától.) Evek óta nem foglalkoztatta bűnügy 
olyan intenziven Európa sajtóját, mint a -lainzi 
állatkertben történt gyilkosság. Hónapokon keresz-
tül nem tudták megállapítani, hogy ki a bestiális 
gyilkosság áldozata, majd amikor kiderült, hogy 
kicsoda, Olaszországban az osztrák rendőrség meg-
keresésére letartóztatták az áldozat férjét, Fellner 
András budapesti kereskedőt Néhány hét múlva 
azonban kiderült, hogy az osztrák rendőrség alap-
talanul gyanúsította meg Fellnert és nem sokkal 
később Berlinben letartóztatták Bauer Gusztáv bé-
csi kereskedőt, akire tagadása ellenére is. sikerült 
rábizonyítani a gyilkosságot 

1028 julius 17-én gyilkolta meg Bauer Gusztáv 
barátnőjét, Fellner Katalint és a bécsi esküdtszék 
kedden kezdte meg az ügy tárgyalását A tárgya-
lás 17 napra van előirányozva, 17 napon át fognak 
felvonulni a tanuk, 17 napon át kell harcolnia a 
gyilkos kereskedőnek az ügyésszel, aki terjedel-
mes bizonyítékokat halmozott fel. A Délmagyar. 

ország bécsi tudósítójának értesülései szerint íté-
let a legkedvezőbb esetben a hónap utolsó hetére 
várható. Mivel Ausztriában a forradalom után el-
törölték a halálbüntetést, legrosszabb esetben élet-
fogytiglani börtönbüntetés vár Bauer Gusztávra. 

A mai megnyitó tárgyalás iránt óriási érdek-
lődés nyilvánult meg. Az esküdtek kőzött egy 
nő van. 

A biróság először engedélyt adott Fellner And-
rásnak, hogy mint érdekelt fél, résztvehessen*az 
egész tárgyaláson. A délelőttöt o 72 oldalas vádirat 
felolvasása töltötte be, amely részletesen felöleli a 
lainzi gyilkosság egész történetét Bauer Gusztáv 
nyugodtan hallgatta végig a szőrnvü regényt. 

A délutáni tárgyaláson Bauer Gusztáv megkezdte 
i a küzdelmet alibijének igazolására. Mindenáron 

bizonyítani akarja, hogy a gyilkosság napján nem 
lehetett a la|nzl vadaskertben. Vallomása során 
tdbbszfir ellentmondásokba keveredett. A tárgya-
lást szerdán folytatják. 

Az Iparostanonciskola tanitói, a város 
és a kultuszminiszter 

A miniszter a tanitök iélflzelése helyett 15 ezer pengő államsegélyt ajánl a városnak 
(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-

ged törvényhatósági bizottsága a juniusi köz-
gyűlésen foglalkozott az uj iparostanonciskolá-
ban szervezendő tanítói állások kérdésével és 
a polgármester javaslatára feltételesen elhatá-
rozta tíz főhivatású tanítói állás megszervezé-
sét áz uj iskola számára. A határozat feltétele 
az volt, hogy a kultuszminiszter vállalja ma-
gára a tiz tanító félfizetésének a megtéríté-
sét, amire a miniszter szóbeli ígéretet tett a 
polgármesternek. A helyzet ugyanis az, hogy 
eddig az iparostanoncok oktatását óradíjas 
tanítók és tanárok végezték mellékfoglalkozás-
ként. A tanításnak ez a módja a városnak 
évente körülbelül tizennyolcezer pengőjébe ke-
rült, a tiz főhivatású tanitó fizetése ezzel szem-
ben körülbelül harminchatezer pengő lenne, 
tehát a városra abban az esetben, ha a mi-
niszter nem vállalná a különbözetet, mintegy 
tizennyolcezer pengő ujabb teher hárulna. A 
közgyűlés határozata alapján a polgármester 
felterjesztést intézett a kultuszminiszterhez és 
hivatkozva korábbi ígéretére, kérte ennek a 
differenciának az átvállalását. 

A polgármester felterjesztésére most érke-
zett meg a miniszter válasza. A kultuszmi-
niszter közli a város közönségével, hogy a 
közgyűlés kívánságát ebben a formában nem 
teljesilheti, mert a szegedi iparostanoncis-
kola főhivatású tanítóinak félfizetésére nin-
csen a költségvetésben felhasználható fedezet. 
Ezért kéri a közgyűlést a miniszter, hogy ju-
niusi határozatát módosítsa. Közli azonban a 

miniszter, hogy más cimen, még pedig a ta-
nonciskola fentartási költségeinek részbeni 
megtérítése címén hajlandó évi tizenötezer 
pengő államsegélyt kiutalni a városnak, ha a 
tiz főhivatású tanítói állást megszervezi és 
betölti. Ezt a segélyt mindaddig megkapja a 
város, amig az iparostanonciskolának liz fő-
hivatású tanítója lesz. 

Mivel a miniszter háromezer pengővel ke-
vesebbet igér most, mint amennyit a köz-
gyűlés kért tőle, a polgármester valószínűleg 
újból a közgyűlés elé viszi a kérdést és ja-
vasolja, hogy a juniusi határozatot ilyen ér-
telemben módosítsák. 

Álhír Brland balesetérői 
Pára, október 7. Ma délután az a hir ter-

jedt el, hogy Briand külügyminiszter baleset 
áldozata tett Ez a híresztelés teljesen alapta-
lan. Briand Genfben szerzett könnyű termé-
szetű meghűlése miatt lakásán tartózkodik. 

II minisztertanács tudomásul 
vette Dréhr Imre lemondását 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
t é s e . ) A kormány kedden minisztertanácsot tar-
tott, amely elsősorban az agrárblokk kívánságaival 
foglalkozott, azután tudomásul vette Dréhr Imre 
népjóléti államtitkár lemondását. A beruházások 
kérdése a legközelebbi minisztertanácson kerül 
tárgyalásra. 

Csengery János előadása 
az Akadémián 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -
t é s e . ) A Magyar Tudományos Akadémia kedden 
délután ősszülést tartott, amelyen Berzeviczy Al-
bert megemlékezett Ferenc József születésének 
százéves évfordulójáról. Az ősszülés után az Aka-
démia I. osztálya ült össze, amelyet Vergiliusnak 
szentellek. Dr. Csengery János, & szegedi egyetem 
nyugalmazott professzora, bemutatta »Vergilius a 
magyar irodalomban« című reprezentatív tanulmá-
n y á t Ismertette Vergilius hatását a humanistákra^ 
Mátyás király borában, továbbá r.iinden magyar 
írót, költőt és esztétikust, tudóst felsorolt, akik 
VergiHussal foglalkoztak. 

A hatalmas munkát, amely egy egész embert 
élet egyetlen müvének is elegendő, dr . Csengery 
János nagy energiával és fiatalos lelkesedéssel 
irta meg és ezzel a magyar irodalom számára 
kimeríthetetlen kincstárrá tette. A tanulmány be-
mutatása után az ősz professzor bejelentette, hogy 
teljesen lefordította Vergilius Aenrását. 

Csengery előadásának nagy sikere volt. Az elő-
adást zárt ülés követte, amelyen az »Aeneas* 
fordításának kiadásáról tanácskoztak. 

Meghalt az amerikai konzervkirál? 
Londonj október 7. P. Dorrence, az amerikai 

konzervkirály, aki 1899-ben vezette be a konzerv, 
gyártást Amerikába, meghalt. Hátrahagyott vagyo-
nát 130 millió dollárra becsülik. Dorrence ere-
detileg tudományos pályára készült. Egyidejűleg 
a technológiai intézet tanára volt, később három 
egyetem is tanszéket ajánlott fel neki, de 6 heti 
55 dollár fizetéssel belépett egy élelmiszergyárba. 
Később találmányával ő lett az amerikai élelmi-
szerpiac vezére. 

Gtno Cucchetti szerdán Szegedre érkezik. Gino 
Cucchetti, a kiváló magyarbarát olasz iró szerdán 
délelőtt fél 11-kor érkezik Szegedre. Délelőtt meglá-
togatja a muzeumot és a Somogy-kőnyvtárat, ax 
egyetemi épületeket. Délután a tanyaVilágot j á r j a 
be kísérőivel, dr. Kogutowitz Károly egyetemi ta-
nárral és dr. Wolff Ferenc tiszti főorvossal. Este 
6 órakor a kereskedelmi és iparkamara nagytermé-
ben előadást tart Magyarország és Olaszország 
barátságáról és történelmi összeköttetéseiről. Este 
tisztelői és barátai vacsorát adnak a Kass díszter-
mében. 

Tartós ondolálás! 
Henna hajfestés minden színben. Arcápolás, 
vii- és vasondolálás, hajvágás és manikfte. ** 

Elsőrendű munka, mérsékelt árakon. 
Heimnél, Takaréktár u. 8. szám. 

Sehol olcsóbban! R | | D I Ó 
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n u l l ! m c hálózati és <Qt5 készüléké 
t r l l l H a l t a d legalább modellekben 

18 &avi részletre nálam kaphatók 
S z á n t ó S á n d o r gípkereskedSntl Szeged. Kiss utca 2. 

Szomorú sziwel jelentjük, 
hogy a legnemesebb ember 

közkórházi rendelő lőorvos 
hosszú, nagy türelemmel viselt 
szenvedés után f. hó 7-én éle-
tének 39. évében itt hagyott 
bennünket. 

Temetése f. hó 9-én délelőtt 
11 órakor a Tisza Lajos 
körút 9. szám alatti gyász-
házból. 

Csendes részvétet kérünk 
A gyászoló család 

Külön villamos kocsi a városi gőzfürdőtől 
J/i 11 órakor. 


