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A délszerbiai pusztító földrengés 
megdöbbenté részletei 

Belgrád, március 9. A földreugéssujlolta vi-
dékekről érkezeti ujabb hirek szerint Udovo, 
Vandonovo és Strumica helységek szenved-
tek a legtöbbet. A föjdrengéssujtotfa vidék 
helységei közt megszakadl az. összeköttetés, 
ugy, hogy az áldozatok számúról és az anyagi 
kárról érkezett hireket nem lehet pontosak-
nak tekinteni Ugy látszik, liogv az áldozatok 
száma kevesebb az előzőleg jelentetteknél. 

GzvgcHben a középületek és a magánházai: 
t^gnfrgyobb része teljisen elpusztult, vagtj sú-
lyosan megrongálódott. Piravi községben 80 

há: beomlott. Mirochinicából egy halottat, ki-
lenc sebesültet és 150 beomlott házat jelente-
nek. Vanandovóban a nemrégen megnyitott 

miutaiskola teljesen összeomlott. A campre-

nani mezőgazdasági munkástelep 50 lakóháza 
rombadőlt. A szomszédos Karagyórgyeva köz-

ség elpusztult. .4 halottak száma 19. 

Demirkapuja és Gevgolni környékén tegnap 

este' és ma reggel ujabb gyöngébb földlöké-
seket éreztek. A lakosság yongkodik at köz-

ségbe visszatérni és a katonaság által a szabad 

ég alatt, épített sátrakban tanyázik. 

DiáKzavargásoK Varsóban 
Varsó, március 9. Az egyetem körűt ma diák-

r«v»rgások vollak. Az épületben diákgyűlés volt, 
amelyről a hallgatók egvrészét rektori határozat 
zárta ki. A künnrekedtek megns'romnUáU az épű-
letel. A gyűlés résztvevői és a kitiltott diákok közt 
verekedés támadt. A rendőrség könnyfakasztó 

bombákkai és fecskendőkkel vetett véget a vere-
kedésnek. A diákok dideregve menekültek haza, 
mert a nagy hidegben a vjz pillanatok alatt jéggé 
fagyott ruhájukon. Egyeseket annyira levert lá-
bukról a rendőri beavatkozás, hogy rendőröknek 
kellett őket hazatámogatni. 

A feltőlparifkola egyelőre 
nem költözhet vlisza régi épületébe 

A kulíuszm nfszfer az iskolák felszabadulásáról és az egyetemi „D" épületről 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap Szegeden tartózkodott Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter, aki Emiüo Bodrero olasz 
képviselőházi alelnök társaságában érkezett 
Szegedre. A kultuszminiszter felhasználta az 
alkalmat és megtekintette a folyamatban lévő 
szükségmunkákat. Délelőtt fírrzenctey Do-
mokos műszaki főtanácsos.' délután pedig dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester és Mi-
hályffjj László műszaki tanánsos társaságában 
tett kórsétát a munkálatok színhelyén. Dél-
után először a boszorka nvs»geti földbányát 
nézte meg. onnan a Mars-térre ment, majd a 
felsőtiszaparii munkálatokhoz. 

A polgármester közölte a- miniszterrel, aki 
tizenkettedikén Szegedre jön és résztvesz a 
márciusi ünnepségeken, hogy nagyobb küldött-
ség keresi majd fel és a felsőipariskola Kál-
vária-téri épületének felszabadítását kéri. Mint 
ismeretes, ehhen az épületben kapott annak 
idején ideiglenes hajlékot az egyetem sebé-
szeti és belgyógyászali klinikája, ezek az in-
tézmények azonban már átköltöztek u j haj-
lékukba Jelenleg csak néhány helyiséget .fog-
lalnak még el az épületben az egyetem intéz-
ményei Hn az épületet visszaadnák rendelte-
tésének. abba visszaköltözhetne a- felsőipar-
iskola, amely jelenleg a faipari szakiskola 
Mars-téri épületében működik. Visszakaphatni 

{gi hajlékát az a szakiskola is, amely most 

a Saentgyörgy-léri elemi iskolában zsugorodott 

össze, egy csapásra tehát három iskolaépület 
szabadulhatna fel. A Kálvária-téri épületet 

azonban ól kellene alakítani, illetve vissza 

kellene alakítani eredeti formájára. Ez a mun-

ka körülbelül száznyolcuanezer pengőbe ke-

rülne, de ennek jelentékeny részét a keres-

kedelmi miniszter vállalná magára. 

Á polgármestertől nyert értesülésünk sze-
rint a kultuszminiszternek az a véleménye, 
hogy a felsőiparir;kola jelenlegi elhelyezése 
ellen komoly kifogás nem emelhető, bár két-
ségtelen, hogy előnyösebb volna, ha vissza-
mehetne régi hajlékába. Erre azonban egye-
lőre nem kerülhet sor mindaddig, amíg nem 
épül fel a Templom-téren az úgynevezett 
>D'-épület, amelynek helyét a plébániapalota 
melletti üres telken jelölték ki és amelyben 
az egészségügyi intézményeket helyezik el. 

— A kultuszminiszter kijelentése szerint — 
mondotta a polgármester ha a D-épület 
felépítését nem is kell megvárni, de a leszá-
molópalotában folyó átalakítási munkálatok 
befejezését feltétlenül, mert addig nem helyez-
hetik el azokat az intézményeket, amelyek' 
még a felsőipariskola épületében dolgoznak. 

Ezek szerint tehát még éveki/ is eltarthat, 
amig a hajléktalanná váll Iskolák visszaköltöz-
hetni régi épületeikbe. 

• in 

1931 mircnis 10. 

• 

beszélt, hogy a csehek évenként több, mint 100 

millió koronát költenek a Magyarország ellen 
irányuló propagandára. A ligának is nagy pro-

pagandát kell kifejtenie és ehez anyagi erők 

szükség sek. Nem kér sokat a liga, csak min-

denki lől egy pengőt. Nem hiszi, hogy akad-

jon Szegeden ember, aki ne váltaná meg r?-

viziós pengőjét. A professzor ezután feltette 

a kérdést, hogy akarják-e a megjelenteti a 

Revíziós Liga szegedi csoportját megalakítani. 

A' közgyűlés egyhangúlag kimondotta a meg-

alakulást. ' v-' >•••< . 

Dr. Hunyadi-Vas Gergely ezután a tisztikar 

névsorát olvasta fel és ajánlotta megválasztásra. 

A' gyűlés ezt is egyhangúlag elfogadta. Dr. 

Somogyi Szilveszter polgármester á következő 

tisztikart jelentette ki megválasztottnak': 

Tb. elnökök: dr. Glattfelder Gyula megyés-

püspök, dr. Aigner Károly főispán, dr. Láng-

Mi ticzkv Ernő Ítélőtáblai elnök, dr. Kováts 

Ferenc egyetemi rektor. Elnökök: dr. Somogyi 

Szilveszter, dr. Aigner Károlyné; társelnökök: 

Várhelyi József, Breisach Béla, dr. Papp Béla. 

P. Schneider Vencel. Karácsonyi Guidó, Bakó 

László, Kutass Kálmán, dr. Lőw Immánuel, 

dr. Muntván István, dr. Currv Richárd, dr. 

Dobay Gyula, Varga Antal, Kelemen László, 

dr Széli Gyula, Kiss Ferenc, dr. Biedl Samu; 

ügyvezető elnök: dr. Kogutowicz Károly; igaz-

gató: Törők Sándor; titkárok: vitéz dr Gár-

gyán Imre, Gábor Lajos; pénztáros: Kasző 

Elek: ellenőrök: Dobó József és Neumann 

János. 

Ezenkívül választottak .91 lagit tgazffafó-

választmányt, amelyben Szeged minden rétege 

képviselve van. 

Török Sándor igazgató végül felolvasta az 

Írásban bejelentett csatlakozásokat, majd az 

egyesületek jelenlevő képviselői szóbelileg Je-

lentették be csatlakozásukat. Apiint később 

megállapították, a Revíziós Liga szegedi cso-

portja az. első nap e-redmét^yeképen több, mint 

20 ezer tagot vett fel 

A' gyűlés á Hiszekegy elmondásával ért 

véget. 

Gróf Bethlen Isívánné 
szerencsétlensége 

Budapest, március 9. Gróf Bethlen István niít, 
a miniszterelnök feleségét súlyos baleset .érte. 
A' grófnő a Disztéren a sikos járdán meg-
csúszott és olv szerencsétlenül esett el, hogy; 
lábát három helyen eltörte. A baleset pilla-
natában senki sem tartózkodott a grófnő kö-
zelében és Rethlen Margit nagy fájdalmában 
még segítségért sem tudott kiáltani. A" külügy-
minisztérium egvik llsztvlselője vette észre a 
földön fekvő grófnőt, telefonált a miniszter-
elnökségre, ahonnan autó jött Bethlen Mar-
gitért és elvitte a várba. Adám professzor vizs-
gálta meg Bethlennét és megállapította, hogy 
ballába három helyen eltörött. A grófnőt ez-
után beszállították a Fasor-szanatóriumba, 
ahol a törött lábat gipszbe helyezték. 

A grófnő állapota hétfőn már kielégítő volt, 

állapotáról rendkívül sokan érdeklődtek. Az 

orvosi jelentés szerint a grófnő gyógyulása 

négy-öt hétig tart. • ' -

Árvíz Franciaországban 
(Budapesti tudósVópk telefonjelentése.) 

Párisból jelentik: Franciaországot ujabb árvíz-

veszedelem fenyegeti. A' hirtelen olvadás meg-

duzzásztotta a folyók vizét. A folyók kiléptek' 

medrükből és sok helyen az ár nagy pusztí-

tásokat végzett. A Szajna elöntötte a parto-

kat, Párisban sok külvárosi ház viz alatt áll. 

Legveszedelmesebb a helyzet a Marnenál. Ai 

folyó naponta 20—30 centimétert árad, part-

jai viz alatt állanak, a folyóparton levő fái-

mákban csak csónakkal lehet közlekedni. 

Vasárnap megalakult 
a Revíziós Liga szegedi csoportla 
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-

nap délelőtt impozáns nagygyűlés keretében 
megalakult a fíeviziós Liga szegedi csoportja. 
Délelőtt 11 órára zsúfolásig megtelt a Város-
háza közgyűlési terme. Az alakuló gyűlést a 
Himnusz vezette be. majd dr. Somogyi Szil-
veszter polgármester mondotta el megnyitó "be-
szédét. 

— A világháború után — mondotta az el-
nöklő polgármester — a magyar nemzet fölött 
kővédermedt szivü tábornokok, gyűlölettel telt 
agyvelővel alkotiák meg a békediktátumot, 
amely az országot területének egyharmadré-
sziére ^sugoritotta. a legkegyetlenebb ,s.qrsra 
és lassú halálra ítélte a nemzetet. A gyül*léftel 
telt sxiv pedig iggz biró nem lehet 
azért, mert ily férfiak állapították meg a mai 
békediktátumot, sz a béke nem lehet bztz* 

Jezve és kell, hogy azt az Igazságossá.!; kö-
vesse. A' Revíziós Ligának is az az alapesz-
méje, hogy a békekötést tovább kell folytatni 
és az óriási hibát helyre kell hoznL 

Az éljenzéssel fogadott megnyitó után dr. 
Llnner Jenő, Beregszász volt polgármestere, 
mint a központ kiküldőttje beszélt. Beszámolt 
a liga eddigi működésének eredményeiről. El-
mondotta, hogy a külföldön ellenreviziós ligák 
alakultak, amelyeket a kormányok óriási ösz-
szegekkel támogatnak". 

— Nekünk milliós hadseregét kell toboroz? 
nurik — mondotta —, hogy annak súlyával és 
erejével követelhessük a revíziót. Békés fegy-
verekkel, a toll és a szó fegyverével dolgo-
zunk,. de ha kell, akad még, aki végighor-
dozza az országban a véres kardot. 

Df , Kcmtowicz Károly egyetemi tanár arról 


