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B szép Veronika megszBkStt 
Keverniesröl, holttestéi meg-
találták a kukoricalSIdön 

(A Déimogwrország munkatársától.') Regényes, 
szóvevénves bünügy foglalkoztatja Kevermes köz-
ség lakosságát. Körúlbelúl egy héttel ezelőtt eltűnt 
• községből Paplógó Veronika 19 éves leány. A 
szép Veronikáról mindenki tudta, hogy nagyra-
vágyó, aki nem érzi jól magát a kis községben 
és hogv egyetlen vágya az, hog7 színésznő (egyen. 
Szülei ellenezték tervét, de tervéről még sem tett 
godott szülei akaratába, de tervéről még sem tett 
iei Egy héttel ezelőtt eltűnt Kezdetben semmi 
rosszat sem sejtettek, de később az apa rájött, 
hogy a leány magával vitte szülei néhányezer 
pengőnyi megtakarított pénzét A falubeliek is 
suttogni kezdtek a dologról. Emlékeztek arra, hogy 
a leány eltűnése előtt egy elegáns fiatalember buk-
kant tel 'a községben. Ez a fiatalember barátsá-
got kötött a leánnyal és gyakran lehetett együtt 
látni őket, amint a mezőkön sétálgattak. A leány 
eltűnésével egyidejűleg ez az ismeretien férfi is el-
tűnt a községbői. 

Erélyes kutatás induft meg a leány hollétének 
felderítésére, de senki sem tudott felvilágosítást 
adni. A leány is, a férfi is nyomtalanuf eltűnt 
Már agy látszott, hogy tökéletesen nyoma vész 
a leánynak, amikor tegnap reggel borzafmas leletre 
bukkantak a fa.'ubeliek a k-i korira fő Időn. 

E{rg oszlás na* tnfw'ó női holttestet tatéjak, 
«melyben felismerték  a napolktl plőbb eltűnt 
Paplógó Veront. A szülők agnoszkálták leányu-
kat. A holttest ruháinak átkutatásánáf sem pénzt, 
sem iratokat nem találtak, bár a leány eltűnésekor 
többezer pengőt vitt magávaí. 

Az orvosi vizsgálat kétségtelenül megállapította, 
hogy Paplógó Veron önkezével oetp't véget éCeté-
nek, még pedig olymódon, hogy mérget vetT be-
A mérget tartalmazó üveget megtalálták a kezében. 
A nyomozás során az a feltevés' látszik valószínű-
nek, hogy a reftétges fiatalember beszélte rá a 
leányt a szökésre. Sem ment azonban vele mosz-
srire, hanem elkérte a pénzét; azután negszőkött 
a pénzzé'. A szerencsétlen leány, amikor látta, hogy 
becsapták, kifosztották., nem mert visszatérni a 
szülői házba, hanem öngyilkosságot kftvetett e£ 
Az ismeretTcn fiatalembert keresik. 

llagaarni beszéld 
maggar dalokkal 

ékesített film a 

Vasárnap 
délután 

egy falusi kislány szívhez szóló lörlénete 

Főszereplők: 

DITA PARLO 
PS 

WILLY FRITSCH 
Azonkívül : 

Hiradó és Trükkfilmek 
ma utoljára a 

Belvárosi Moziban. 
FlóadAsok 3, 7, 9 órakor. 

Vasárnap Szegeden országos kongresszusi 
tartanak a könyvkereskedők 

A fankönyvárak és az Iskolaszerek ajánlása 

(A Détmagqarország munkatársától.) A magyar 
könyvkereskedők vasárnap országos kongresszust 
tartanak Szegeden a kereskedelmi és iparkamara 
nagytermében Ferenczi Károly országos elnök el-
nökletével. A szegedi kongressAis iránt igen nagy 
az érdeklődé?, ami érthető is, mert a rendkívül 
válságos könyvkereskedelem egyik legsúlyosabb sé-
relméről, a tnnkóngvárak leszállításának lehetet-
len módjáról is szó lesz a megbeszélésen. 

A tankönyvek árát a kultuszminiszter legutóbbi 
rendeletében — mint ismeretes — 25 százalékkal 
szállította le A kiadók az árleszállítás hátrányát 
áthárítani igyekeznek a könyvkereskedőkre, a 
könyvkereskedők engedményét az eddigi 25 szá-
zalékról 15 százalékra szállították le A könyv-
kereskedők eddig a régi, magasabb árakból kaptak 
25 százalék jutalékot, az aj rendelet életbelépésé-
tői kezdve az u ;, tehát az alacsonyabb könyv-
árakból kapnak tuenót százalékot. A kiadók ilyen 
módon elérték azt, h0gy a 25 százalékos árleszálli. 
tásbói őket csak hét százalék terheli, a többit a 
kereskedőkre hárították át. A kereskedők 15 szá-
zalékos engedménye sem tiszta haszon, mert ezt 
az engedményt terheli minimálisan 5 százalékos 

szállítási költséu, a háromszázalékos íorgalmlaifó 
és ezenfelül a rezsi. Haszna tehát a tankönyvek 
árából csak akkor marad a könyvkereskedőnek, 
ha minimális rezsivel dolgozik, ha személyzetet 
nem tart és ha — a kiadótól megvásárolt tan-
könyveket mind eladja. Mivel pedig ilyen eset a 
legritkábban fordul ele", kétségtelen, hogy a kinyt*. 
kereskedik erősen 'áfizetnek a: idei tar kinyi*, 
vásdrra. 

A vasárnapi kongresszuson ezt a nyilvánvaló 
sérelmet beszélik meg és megbeszélik a sérelem 
orvoslásának módját is. 

Szó lesz a vasárnapi kongresszuson egy másik 
súlyos sérelemről is. Még Klebelsberg Kunó kultusz-
miniszter adott ki két éwei ezelőtt égy rendelete, 
amely eltiltotta a tanerőket a tankönyvek és 
egyéb iskolaszerek ajánlásától. A rendelet azon-
ban csak a községi és az állami iskolákra vonat-
kőzik, de az egyházi hatőságok kezelése alatt 
álló iskolákra nem. A könyvkereskedők kongresszu-
sa valószínűleg most elhatározz?, hogy éríntkezésbo 
lép az egyházi hatóságokkal és kérni fogja, hogv a 
rendelet hatályát terjesszék ki az egyházak által 
fenntartott, vagy vezetett iskolákra is. 

Olga Petrovna Gagarín hercegnő 
a cári udvarról, 
Rasputinról 
és a megváltozott életről 

(A Délmagyororsz'ág munkatársától.) Hal-
vány-sárga lampionból kellemes okkeres fény-
sugár áradt A gramofon halk jazzé ket ját-
szott A falakból elrejtett fényforrások szü-
remleítek a parkettre, amelyen lassú, kígyózó 
vonaglással táncoltak a párok. Alig szóltak 
egy szót, a ritmus és muzsikí. megindultsága 
csillogott a szemeikben. Fiók-sztárok és az 
Ufa filmvállalat fiatal démonai szédítették tan-
góba merész vágyaikat. 

A házi bárban — nincsen Berlinben ház, 
amelynek ne volna kis bárasztala, mikszelő 
üvegje — az ifjú háziúr coctailt kever, hab-
zik a whisky és egy szép, karcsú fekete né-
met nő mámorosan hajtja le a pezsgő .-'«in-
tet. . . Május volt és az éjszaka langyos, bó-
dító . . . A fekete tünemény simuló bársonyban 
odaszól az egyik sarokban ülő gyönyörű asz-
szonyhoz... Hercegnő... hozzak egy kis üdí-
tőt, az éjszaka olyan szép és a tánc oly forró.. 

A heroegnő szomorúan in t 

Olga Petrovna Gagarín, a cári udvar egy-
kor ünnepelt szépsége most egyszerű, sötét 
mousselin ruhácskában kuporog a sötétben. 
Hercegi gyöngysor helyett olcsó üver,ékszer 
csillog a nyakán. . . Előkelő grandezzával eme-
li szájához a szódás italt . . . Valamikor pezs-
gőkkel, drágákkal és széditőekkel nedvesítette 
vérvörös ajkát. Most jólesik a szóda is és 
józannak kell maradni . . . Holnap francia órá-
kat kell adni valami ipari nagyhatalom kis 
trónörökösének... Nehéz sors... Ezer és ezer 
orosz siratja igy elvesztett paradicsomát... 
Nicsevo... Elni kell és a munka sok minden 
gondolaton átsegít... Csak munka legyen... 

A hercegnő örül, ha volt életéről beszélget-
het Mindennel leszámolt már. Munkásnak, 
polgárnak érzi magát. Elfelejtette a ceremó-
niákat és engedi, hogy c$ak ugy csókolják 
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kezét ifjú Ufa-müvészek, ahogy polgárnőkét 
szokás. 

— Nagyon egyszerűen kellett élnünk Orosz-
országban is, magyarázza. A cár akarta igy. 
A cár, aki lélekben, gondolkozásban és fel-
fogásban \ tipikus kispolgár, mondhatnám 
nyárspolgár volt Gyűlölte a társaságot, irtó-
zott a mulatságtól. De ugyanugy viselkedett 
és gondolkodott a cárnő is. 

— Az egész udvar zúgolódott A cárnő nerrr 
akart bálakat. . . Ha azután a hivatalos eti-
kett szabályai szerint a statisztikai statusquo 
helyrebillentéseért fényárban uszó estély volt 
a cári udvarnál, a cárné nyakig zárt, majdnem 
zárdai ruhában jelent meg. Nem azért, mert 
prűd volt Dehogy. Mert zavart volt. Ideges-
sége miatt vörös' foltok borították vállát, nya-
kát, arcát. A hangja remegett és súgni kellett, 
hogy kivel miről beszéljen. Pedig okos és na-
gyon kedves volt az ő négy fala között..« 
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