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moknak. Előadásokat kellene rendezni. Az
idegenforgalmi irodákkal az összeköttetési már
most megteremteni és ellátni őket propagandairatokkal.
Egy év alatt sokat lehet elvégezni és sokat lehet mulasztani, veszíteni. Nekünk már
nincs sok veszteni valónk. Ellenben az. állam és a város pénzie mellett mozgósítani lehetne a magántőkét. És van mód olyan
zenei események

szinterévé is t e n n i a Temp-

lom-teret, amelyekre szintén fölfigyelnének
messze, messze az ország határain tul is.

A munkát nem 1932 tavaszán kell elkezdeni, hanem most. Tisztelet, becsület Voinovich Gézának és a Magyar Passiónak, de nekünk nagy az étvágyunk, nem el égit ki egy
különvonat Pestről, néhány zsúfolt autóbuszjárat a környékről s egy szerelvény kisvasút
a tanyáról. Nekünk vidékről és külföldről ;iz
utasok százai és ezrei kellenek". Madách ,gcniuszánük
s:árr>!J in frontáttörést
csinálhat
kulturjölényünk
egész Európa szivébe és tudatába.

1931 május ig.
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Bankrablás! kísérlet Budapesten
A rendőrség

Budapest,

május

még

nem tudta

15. A Leszámítoló

Bank

Klauzál-téri fiókjában ma délelőtt fél 10 órak o r két fcketeálarcos fiatalember f-el a kézzel!

kiáltással revolvert szegezett a tisztviselőkre,
majd négy lövést adott le. A golyók nem találtak'. A merénylők ezután rögtön sarkonfordultak és ugyanazzal az autóval, amellyel
jöttek,
elmenekültek.
A rendőrség lázas energiával látott hozzá a nyomozáshoz, de a munkának az éjszakai órákig
n*m voll komoly eredménye. A nyomozás csak
részleteredményeket tudott eddig pnodukálni, .ami-

megtalálni

a

támadókat

vei esetleg közelebb jutnak a tettesekhez.
Este bejelentés érkezett a főkapitányságra, hogy
pénteken reggel Mátyásföld közelében láttak vesztegelni egy olyan autót, amilyen a bankrablásnál szerepelt. Az autó körül három fiatalember
foglalkozott, akikre a rablók személyleirása rá
illett. Egy másik tanu arról tett bejelentést, hogy
a • leit esek autója a merénylet idején állítólag a
»Vadíiszkürt«.szálloda előtt állott. Az éjszaka folyamán több gyamis embert állítottak e'lft a fdk ipi
lányságra, akik azonban kivétel nélkül alibit Iga
zoltak.

A pápa ui enciklikája
a tulajdonjogról
Róma, május 15. A Rerum novarum enciklika
40 éves jubileuma alkalmából 18 államból ;összesereglett zarándokokat a pápa ma a Vatikánban
kihallgatáson fogadta. Huszonegy bibornok és több
érsek kíséretében jelent meg a zarándokok közt
XI. Pius pápa. Jelen volt az egész diplomáciai
testület is.
A pápa másfélórás beszédet intézett olasz, német
és francia nyelven a zarándokokhoz. Kijelentette,
hogy nemcsak fel akarja hívni a figyelmet nagy
elődje, XIII. I.eó pápa enciklikájának jelentőségére, hanem u j enctklikájával mélyíteni akarja
a XIII. Leó által proklamált szociális követelményeket az uj viszonyokhoz alkalmazva Atvai
intelmét e három szóban foglalta össze: imádság,
cselekedet és áldozat, ezeknek kell szeretetet, Igaz
ságol és békél belevinni nemcsak az egyen és a
család életébe, hanem a nagyközösségek életébe is.
A pápa uj enciklikájárót a StefanI iroda ezeket

jelenti: Az enciklika ismételten hirdeti az egyház
tanát a tulajdonjogról és a tulajdonjognak egyéni
' ék szociális jellegét hangsúlyozza. Egyformán léve
désnek minősíti az egoista individualizmust es a
kommunizmus!. Megemlékezik továbbá azokról a
kötelességekről, amelyek a tulajdonjogra háranilanak és magyarázza az állam jogait a magántulajdonnal szemben. Hangsúlyozza, hogy a töke
és a munka a modern gazdasági rendszer kéf
lényeges eleme, amelyek szoro? kapcsolatban :il
lanak egymással és sem az egyiknek, s m a másiknak nem áli jogában közös fáradságuk eredmé
nyél magának követelni Hangoztatja, hogy a gazdasági rendszert njjá keli szervezni és ismét a
szociális igazság szabályaihoz kell alkalmazni, hogy
a tőke és a munka közös erőfeszítése eredményének méltányosabb elosztását biztosítsák. A
proletároknak fokozatosan fel kell emelkedniök
annak a szerény jólétnek a színvonalára, amelyet
a tulajdon biztosit, — mondja az enCiklika.
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A városi háztartások
nehéz helyzeíe
a polgármesterek kongresszusán
Budapest, május 15. A vidéki városok polgármesterei pénteken délelőtt értekezletre gyűltek ós&
szé a központi városháza tanácstermében. Az ér«
tekezleten a községi háztartások helyzetévet foglalkoztak A zárt ajtók mögött lefolyt értekezleten
a vidéki városok polgármesterei nyíltan relláfták
a vidéki városok pénzügyi és gazdasági helyzetét
abból a cclból, hogy a községi háztartások tón.
vényjavaslalának végleges megszövegezésénél az elmondottakat figyelembe vegyék. Az értekezlet h»tározatairól még nem adtak ki hivatalos közlést.

Kisteleki Ede meghalt
Budapest, május 15. Pénteken reggel meghat!
egy régi, volt szegedi újságíró, Kisteleki Edö,
Kisteleki 1861-ben született Kisteleken. 1890-besl
került Szegedre, ahol a »Szegedi Híradót főmunkatársa lett. 1881-ben jelent meg első verseskötetei
• Költeményeke cimen. Ezután két novellás -kötete,
majd uj verseskötetei jelentek meg. 1920-ig ö t
Szegeden, ekkor Budapestre költözött és ott is halt
inog. Temetéséről még nem történt döntés, egyelőre
csak annyi bizonyos, hogy vasárnap délelőtt lesz,
Halála mély részvétet keltett.

HvárlVUhák
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Bírósági tárgyalás a motoroknál BÚTOR
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Érdekes ügyben tartott helyszíni tárgyalást pénteken
délelőtt dr. Török Bálint járásbiró a Szenthá- •
romság-ucca 22. számú házban. Itt lakik Bley
Lajos, a forgalmi adóhivatal helyettes főnöke,
aki a mult év őszén birtokháboritás cimén keresetet adott be a bíróságon szomszédja, Nagy
Károly hentes ellen. A kereset elpanaszolja,
hogy Nagy Károly a 30. számú házban 'rtlttto~
rikus erejű husörlő és daráló gépeket állított be. A három gépet az ő háza felé eső
falra szerelte. A motor zúgása miatt házának
lakója fel akar moridani, inert a zajtól kép-
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telen aludni. Arra kérte a bíróságot, hogy
kötelezze Nagy Károlyt, hogy a motorok által
okozott zajt, esetről-esetre kiszabandó . pénzbírság terhe mellett szüntesse be.
Nagy Károly a keresetre azzal válaszolt, hogy
motorjai csak kevés ideig járnak, mert a gazdasági helyzet megcsappantotta az üzlet forgaimát; motorjai is beállottak a munkanélküliek
áorába. Az iparhatóság a gépek felállítására
különben is engedélyt adott és igy ő azokat saját házában üzemben tarthatja. Hivatkozott
arra, hogy Szegeden legalább 1000 iparos dolgozik motoros gépekkel. Mi lenne, ha a bíróság kedvezőtlenül ítélné el az ügyet és ezzel
precedenst teremtene, amely szerint minden
szomszédnak joga volna ezután bíróilag leállíttatni az iparos gépeit.
A pénteki helyszíni tárgyaláson Nagy Károlv
képviseletében
dr.
Politzer
Dezső,
Bley
Lajos képviseletében dr. Kósza Gáspár járt el.
A biró megtekintette a hentesüzemet, megindittatta a motorokat, m a j d Bley Lajos házából
meghallgatta a zugásukat. Kihallgatták Berkes
Dezső építészt, Bley volt lakóját, aki azt vallotta, hogy nem tudott aludni a motorok zaja
miatt. Szakértőként kihallgatták Kiss Gézát, aki
azt vallotta, hogy a motorok csak olyan zajjal
járnak, amilyen az ilyen üzemben szokásos.
A biróság a tanúkihallgatások után ugy döntött, hogy kihallgatja az iparfelügyelőt is és
csak annak a vallomása után hozza meg Ítéletét.
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432 oldalnyi mü,
az expedíció tagjainak fényképeivel, illusztrációkkal és térképekkel.
R könyv bolti ára 10 P,
a Délmagyarország előfizetőinek 7 P.

