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Boszniában és Horvátországban létesített 
iskolák. 

Gróf Klebelsberg Kun'ő néhány nap 
előtt az ipartestületben egy rövid kijelen-
tést tett, mely talán sokak előtt észrevét-
lenül, tehát anélkül hangzott el, hogy mé-
lyebb nyomokat hagyott volna, mely azon-
ban jelentőségénél fogva megérdemli, hogy 
helyes megvilágításba helyezzük, mert fé-
nyesen tüJcrözi vissza gróf Klebelsberg 
Kunónak városunkhoz való viszonyát. 

Azt mondotta, hogy sokszor szemrehá-
nyással illetik, mert mindent Szegedért 
tesz, csak azért, mert Szeged képviselője. 
Ez azonban helytelen beállítás s ezzel szem-
ben az állja meg a helyét, amit ő mond 

s ami szerint azért lett Szeged város kép-
viselője, mert látta és érezte, hogy Sze-
gedért kell valamit tenni, Szegedet meg 
kell menteni a pusztulástól. Tehát a leg-
nagyobb veszély idején ott termett a rés-
nél és azóta minden gondolata, érzése és 
törekvése oda irányul, hogy városunkat 
fejlessze és naggyá tegye. 

Ma a legnagyobb kitüntetést nyujtjuk 
át, amelyet egyáltalában adhatunk, ami-
kor gróf Klebelsberg Kunót a város dísz-
polgárává választjuk. Tulajdonképen 
azonban nem teszünk mást, mint kifeje-
zésre juttatjuk és megerősítjük, hogy al-
kotásai révén gróf Klebelsberg Kunó 
már régen Szeged város Dolgára és — 
disze. 

A hadbíróság Ítélkezik 
a romániai szov jetkémkedés vádlottfai felett 

Bukarest, október 23. A szovjetkémkedési ügy-
ben csütörtök reggeltől kezdve folytatták a ki-
hallgatásokat. Véglegesen megállapították,hogy 
az ügy a maga egészében a hadbíróság ügy-
körébe tartozik. Három-négy nap múlva a le-

tartóztatottakat átviszik a katonai fogházba. 
A sziguranca ismét több letartóztatottat bocsá-
tott szabadon, köztük Mihaileanu fővárosi ta-
nácsost, a parasztpárt egyik vezérét. 

Benes a szenzáncióthalhászó 
cseh sajtóról 

CBudapesti tudósítónk telefonjelcntése.) 
Prágából jelentik: A' képviselőház külügyi bi-
zottságában Benes külügyminiszter reflektált 
a vita folyamán elhangzottakra. Hangoztatta, 
hogy nem igaz az, hogy a revizionista tábor 
növekedőben van. A revizionista mozgalom 
emelkedése egyébként az illető országban lévő 
politikai konstellációtól függ. Való, hogy a 
béke nem huzamos valami, hanem állandóan 
harcolni kell érte. A mai helyzet komoly, de 
nyugodtak és tárgyilagosak lehetünk és biz-
hatunk önmagunkban. A cseh sajtó — mondta 
a miniszter — szenzációs híreket közölt kül-
földi követek diplomáciai lépéseiről. Ezek a 

híresztelések egyrészt indiszkrécióknak tekint-
hetők, másrészt tűrhetetlenül valótlan szenzá-
cióhajhászások. Ilyen lépések napról-napra 
előfordulnak s politikai, gazdasági, kulturális 
és más kérdésekre vonatkoznak. Részletesen 
foglalkozott a miniszter az olasz követnek a 
trieszti perrel kapcsolatos fellépéseivel s han-
goztatta, ho.gy Krofta meghatalmazott minisz-
ter helyesen mondotta, hogy lehetetlen a sajtót 
megakadályozni az olasz eljárás bírálatában, 
mert a sajtó Csehszlovákiában szintén szabad, 
másrészt az olasz sajtó is bírálja Csehszlo-
vákiát. 

Súlyos panamavád 
Madgearu mlnisszíer ellen 

Bukarest, október 23. A' Viitorul közli az \ 
Epoca egyik cikkét, melyben Mares mérnök 
azzal vádolja meg Madgearu minisztert, hogy 
az uj mozdonyok vásárlása alkalmával Vid-
righinnel, a román vasutak főigazgatójával 
közös üzletet kötött s a szállítandó mozdo-
nyokra adott 100 millió előlegen megosztozott. 

Az osztozkodás, irja a lap, testvéries volt a 
regátbeliek és az erdélyiek közt. .Ebben az 
egyben csodálatos az összhang a kormánypárt 
két frakciója közt. A Viitorul erélyesen köve-
teli, hogy a miniszter válaszoljon a táma-
dásra, mert ilyen váddal terhelve nem ma-
radhat egy napig sem tovább állásában. 

Mesier János csaposlegény gyilkolta meg 
az Auguszta-telepi vendéglő szakácsnőjél 

A gyilkos csütörtökön este beismerő vallomást lelt 
Budapest, október 23. Mesteri detektivmunka 

és bravúros rendőri nyomozás nem egészen 
24 óra alatt megoldotta egy rejtélyes, véres 
bűnügy titkát. Szerdán délután öt órakor tőr-
tént, hogy. borzalmas rablógyilkosságot fedez-
tek fel az Auguszta-telep kaszinóépületében. 
Az épület a telep központjában, a Horthy 
Miklós-téren fekszik és vendéglőből és a hozzá-
épített kultúrházból áll. Az utóbbi épületben 
van egy előadóterem, amelynek dobogója alatt 
megtalálták a vendéglő szakácsnőjének, a 62 
éves Soltész Károlynénak a holttestét. 

Délután öt órakor találtá^ meg a holttestet, 
de az épület tulajdonosai Már reggel tudták, 

hogy bűntény játszódott le a kaszinóban. Reg-
gel ugyanis a szakácsnő szobáját üresen talál-
ták és a szobában lévő vaskazetta, amelyben 
a napi bevételt szokták tartani, fel volt törve 
és tartalma eltűnt. A szakácsnő szobájával 
szemben lévő kisfülkében aludt Mester János 
28 éves kiszolgálólegény, aki csapos és házi-
szolga volt egyszemélyben. A nyomozás menete 
Mester ellen irányult. « 

Az Auguszta-telepen történt rablógyilkosság 
tettesét, Mester János csaposlegényt a rendőr-
ség csütörtökön elfogta. A gyilkos a felsorakoz-
tatott bizonyítékok és a detektívek keresztkér-
dései alatt megtört és beismerő vallomást tett. 

Fogadalmi templom orgonahangversenyének jegyei 
50 fillérfői 3 pengőig a Délmagyarország jegyirodában 

Szemüveg 
Ciebmann 

lótsxerésxnél. K e l e m e n n c c o . 

Elmondotta, hogy Kolozsváron fivére és nő-
vére nagy nyomorban élnek és nekik akart 
pénzt küldeni. Soltész Károlyné szakácsnőt 
nem akarta megölni, de amikor a pénzt magá-
hoz vette, az asszony felébredt és ő ijedtében 
megfojtotta. A kihallgatás során elmondotta 
még a gyilkos, hogy mint vitte át vállaira 
emelve a holttestet a színpadra és hogyan 
rejtette el a színpad alatt. A pénzt a kuglizó-
ban ásta el. A gyilkos csaposlegényt pénteken 
szállítják át az ügyészségre. 

Népszámlálás — román módra 
Bukarest, október 23. Most jelentek meg a ro-

mániai népszámlálási ivek és a népszámlálási uta-
sítás. Az anyanyelvről igy intézkedik a rendelet: 
Anyanyelv az a nyelv, amelyen az illető övéivel 
szokás szerint beszélget és amelyet szüleitől ta-
nult. A nemzetiségre vonatkozólag ugy intézkedik 
az utasítás, hogy ezt a rovatot mindenki saját 
lelkiismerete és családi, valamint történelmi tradl-
cáói alapján Írja be és pedig azt a nemzetiséget, 
amelyhez tartozónak érzi magát. Az utasitás felso-
rolja az egyes nemzetiségeket, ezek például: ma-
gyar, német, székely, zsidó, stb., ugy, hogy a 
magvarokat és a székelyeket külön választja, hogy 
ezzel a magyarság számarányát kisebbnek tüntet-
hesse fel. Ezzel szemben például a szászok és « 
svábok közt nem tesz különbséget. A zsidóság 
külön nemzetiséget képez. 
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Szekeres ismét legyőzte 
Mölber Világbajnokot 

Budapest, október 23. A nemzetközi motorveze-
téses kerékpárverseny csütörtöki revánsmérkőzéséö 
Szekeres megismételte vasárnapi bravúrját és Möl-
ler világbajnok revánskisérlete nem sikerült. A 
közel 8000 főnyi közönség előtt lefolyt mérkőzés-
ben Szekered 20 méterrel győzött Möller feleett, 
mlg Istenes 300 méterrel maradt hátra harma-
diknak. 

A második futamban Möller fölényesen győzött i 
rövid távokra beállított istenes és Szekeres felett 
Möller 42 perc alatt futotta meg az 50 kilométe-
res távot, mig a második, Szekeres már 7 körrel 
lemaradt utána. 

BudapestI «« 

gász dióKolasszoí 
legelsőrendü minőségben házhoz szállít a 
wr 4 ^^ ^ Szénkereskedelm! w ẑ. m. I. Részvénytársaság 
Boldogasszony sugárut 17. szám. Telefon 9-58. 

Bútorszállításokat 
legelőnyösebben vállal helyben és vidékre 

Ungár és Dauer ,¡¿№0 cég 
Klauzál tér 5. szám. m Telefon 22—32. 

Ha $61 és olcsón akar étkezni, 
Gelcz-étkezdéti8CUk 

keresse fel rászdát 
Feketesas ucca 10. ™ 

E g y m e n t i ( 4 t á l é l e i 1 Pengő 

Mindazon rokonok, lóbarátok, Ismerősök, 
kik feleltheteten feleségein temetésén meg-
jelentek, koszorú és virógadománya'kknl fáj-
dalmamat enyhítették, ezúton fogadják hálás 
köszönetemet. 
377 Hátin Béla. 


