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Juhász Gyulái
harmadszor Hintették ki
a B&timgarlen~dijjal
Budapest, j a n u á r 19. Vasárnap osztották ki
tx idei Bau/ní/arf e/J-dijakat. Babits Mihály
beszélt az alapítvány jelentőségéről. Rámutatott arra, hogy az Ínséges
idők olyan követelést támasztottak az alapítványnyal szemben, amelyre az
eredetileg nem volt szánva:
működésének egyrészét arra kellett igani'.ani, hogy
az alapítvány a rendelkezésre álló eszközökhöz képest bizonyos mertekben
irói segély egyletet is
pótolhasson:
holott az ala/shőít
Oyv.a
pítvány gondolatában egéRzen más cél lebegett. Dr. Basch Loránd, a
másik kurátor ismertette a Baumgarten-alapitvány történetét, majd arról beszélt, hogy
a dijak nem müveknek, hanem irói egyéniségeknek szólnak, nem a tehetség kapja
őket, hanem az Írói jellem szilárdsága és az
irói morál tisztasága. Ismertette az alapítvány mult évi működését és bejelentette többek között, hogy a Baumgarten alapítvány
megbízásából Farkas Zoltán magyarra fordította Baumgarten német nyelven irt müveit,
Horváth Henrik pedig német nvelvü magyar
lírai antológiát állított össze.
Ezután kihirdették, hogy az Idén a Baumgarten-dijat a következők kapják: Flrk Artúr,
Juhász Gyula, Tersánszky
J . Jenő. Salgó
Ernő, Révész Béla, Illyés Gyula, Erdélyi József és Bartucz Lajos.
egy

A kiváló szegedi költő, Juhász Gyula — aki
még nem épült fel betegségéből — ezzel imm á r harmadszor kapta meg iró egyéniségét
és művészi helytállását kitüntető Baumgartendiját. A kitüntetettek között két u j is van:
Illyés Gyula, a tehetséges fiatal költő és Bartucz Lajos, a Nemzeti Muzeum néprajzi osztályának őre, ismert antropológus.

B halálraítélt Pintér százados
uirafelvéfelt kér
Budapest, január 19. A honvédfőtörvényszék —
mint jelentettük — kötél általi halálra itélte Pintér
András századost, aki szóváltás közben agyonlőtte
elvált felesége vőlegényét, Kiss Miklós őrnagyot
Az itélet kihirdetése óta eltelt három nap alatt
a közvélemény legszélesebb rétegeiben megmozdulás történt az itélet kegyelmes megváltoztatására.
Pesterzsébeten, ahol a halálos dráma lejátszódott,
sobezer aláírást gyűjtöttek a legfelső helyre eljuttatandó kegyelmi kérvényre. Dc ugyanilyen akció
indult meg a fővárosban is.
Pintér védője a kegyelmi kérésen ldvül elsősorban a bünper újrafelvételét szorgalmazza. Az ujrafelvételnek az alapja az lenne, hogy még az
elsőfokon nem hallgatták ki a pernek egyik koronatanuját, aki egész véletlenül jelen volt a halálos
kimenetelű ősszeszólalkozásnal. Jelentkezett ugyanis a védőnél Konkoly Ist\án magántisztviselő,
aki Pesterzsébeten lakik. A halálos dráma pillanataiban Konkolyt éppen arra vitte az utja, ahol
Radolescu Helén háza van. Az uccára is kihallatszó szóváltásra lett figyelmes. Benézett az üvegverandán át a házba és hallotta, hogy németül
nagyon izgatott hangú diskurzus folyik Pintér
százados és Kiss őrnagy között. Konkoly ilőadása
szerint Kiss őrnagy előbb mellbevágta, utána pedig arculűtőtte a századost Pintér erre az inzultusra kapta elő revolverét és lőtte le az őrnagyot
A honvédfőtörvényszéken Konkolyt nem hallgatták ki és elutasították a védőnek erre vonatkozó
indítványát. Épp ezért a védő most terjedelmes
beadványban kéri Konkoly István kihallgatását
a bünper ujrafelvétele során.
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Kedden megkezdik
Hars-tér feltöltési munkálatalt
125 munkanélküli! Állítanak munkába

(A Délmagyarország munkatársától.)
Szombaton erős tempójú m u n k a után befejezték
azoknak a síneknek a lerakását, amelyeken
részben a kereskedelmi minisztertől kölcsön
kapott billenős kocsikkal, részben rendes vasúti kocsikkal szállítják m a j d a földet a Marstér feltöltéséhez. Az ideiglenes vágányok ellenállóképességét vasárnap délután kipróbálták. Az egyik kis vontatómozdonyhoz hat
vasúti kocsit csatoltak és végigvontatták a
pályán. A sinek a próbát a körülményekhez
képest ki állották, csak egy helyen roppant el
a régi, rozsdás sin. Ezt a helyet azonnal
megerősítették, a gyönge síneket kicserélték,
ugy, hogy a föld szállítását megkezdhetik.
A földet, mint ismeretes, a Boszorkányszigel tájékáról keskeny vágányokon és csillékkel szállítják a Tisza-pályaudvarig. K villamosvasút vágányait idáig toldották ki és igy
a földet itt átrakhatják rendes nyomtávolun
közlekedő vasúti kocsikba. A vontatómozdonyok innen azután elszállíthatják a földanyagot közvetlenül a Mars-térre, a villamos Kálvária-uti vonalához ugyanis a Kórház-uccánál
elágazást készítettek, amely egészen a Marstérig halad.
Mihályffy László műszaki tanácsos, a töltési
munkálatok megszervezője es irányitója hétfőn jelentést tett a polgármesternek' a sinlerakás befejezéséről és a polgármester felhatalmazása alapján

kedden 123 munkanélkülit állit
munkába, akik megkezdik a töltési munkálatok előkészületeit.
Körülbelül egy hétig eltart, amíg ez a m u n k a
teljes szélességében kifejlődik, amig a tervezett arányokban foglalkoztathatják a munkanélkülieket.
Az első munkáscsoportot a hatósági munkaközvetítő hivatal állítja össze elsősorban a
nagyobb családu munkanélküliek közül. A'
polgármester kiadta az utasítást

a kisvasúihoz vezető külterületi
utak

szikelésének megkezdésére is. Ennél a munkánál körülbelül száz munkást fognak alkalmazni.
Valószinüleg még a Mars-tér feltöltési munkálatainak befejezése előtt

megkezdik a József főherceg-tér
feltöltését Is.
Ez azonban m á r körülményesebb lesz, mert
a főidet hozzá Újszegedről kell szállítani fuvaros kocsikon. A hidon ugyanis nem lehet
lerakni a vágányokat még ideiglenesen sem",
mert azok tönkretennék a nagy költséggel készített u j faburkolatot. Közelebbi hely pedig
nincs, ahonnan kibányászhatnák a József főheroeg-tér feltöltéséhez szükséges földmennyiséget. A boszorkányszigeti bányát a Mars-tér
teljesen kimeríti.

Leégtek a Siemens-müvek
berlini raktárépületei
Berlin, január 19. Vasárnap este a lichtenbergi
elővárosban nagy tűzvész pusztított A Siemensmüvek széngyártmányainak raktártelepén kigyulladt egy raktárház s a nagy viharban percek
alatt átterjedtek a lángok a szomszédos raktárépületekre Is. Az egyik raktárban oxigéntartályok voltak, amelyek a nagy hőség következtében óriási
detonáció mellett felrobbantak.
A légnyomás ereje oly nagy volt, hogy a környező épületek falai beomlottak. A német főváros
csaknem valamennyi tüzőrsége kivonult a veszedelmes tűzvészhez és az oltásban résztvettek a
környékbeli tüzőrségek Is. A tűzoltók megfeszített
munkája ellenére is átcsaptak a lángok a Siemensmüvek gyári főépületére és a műhelyekre is. Az
óriási tüzet csak este tiz órakor sikerült lokalizálni
és elhárítani a lángok további terjedését A nagy
lángok az egész fővárosban láthatók voltak s ezért óriási tömeg vette körül a Siemens-müveket,
ugy, hogy nagyobb rendőri csapatok tudták csak
távoltartani a kíváncsiakat a
tűz színhelyétől
a gyár főépületéi sikerült megmenteni, a raktárházak és a melléképületek azonban
elpusztultak.
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