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Sztrájkba léptek a varsói városi alkalmazottak 
báromhónapi fizetésükért 

(Budapesti tadó'lónk telefonjelenlése.) Var-
sóból jelentik: A lengyel fővárosban a városi 
alkalmazottak sztrájkba léptek. Ti^enkétezer 
városl alkalmazott hagyta abba a munkát, 

hogy a városi tanáeW rá kényszerítsék n jir 
nlus, julius és augusztus havi iizetéseik fo-
lyósítására. 

Véres forradalom Brazíliában 
Véres occat harcok, csataterek Rio de Janelroban 

Pio de Janeiro, augusztus J6. A aao-paolol fel-
kelókormány jelentése szerint a kormányhü csapa-
tok Rio uccáin vérfürdót rendeztek A város hdy-
w te kezd mind aggályosabbá válni. Az Avenida 
Rio Rranron. a város fó forgalmi utvonalán, gép-
fegyvérekkel tőitek a tüntetőkre. A felkelők állítá-
sé szerint a fővárosban Is igen sok vezető sze-
mélyiséget sikerült megnyerni a mozgalom szá-
mára. 

A felkelők állítása szerint Bernadet, a irőztár-
pssáü volt elnöke 5000 hívével etyfltt átpártolt a 
felk 1 Ó-mozgalomhoz é» a fom.dalmí táborban 
tartózkodik már igen sok tengerésztiszt Is. 

A ríói tengerészetfigyi minisztérium hivatalosan 
jelenti, hogy az Amazon-folyó környékén tlkerült 
a kormánynak a felkelént elfojtani. A felkelők 
kénytelenek voltak menekülni és ágyunaszádokkal 
üldözik őket. Porto Allegrebőt jelentik, hogy a ! 

forradalmárok repülőgépei bombákat hajítottak 
Guapira városára. Három ember meghalt, nyolc 
sufyosan megsebesült. 

London, augusztus 26. A rio de janeiroi kor-
mány jelentése szerint a felkel k visszautasították 
a kormány békeajánlatát. A kormány általános 
amnesztiát ajánlott, követelte a fegyverek letéte-
lét és az Ideiglenes alkotmány elfogadását, amig 
az alkotmányoző nemzetgyűlést összehívják. 

Rk> de Janeiróbót jelentik: A kormánycsapatoí 
és a felkelők összecsapásai egyre fenyegetőbb mé-
reteké» öltenek. Pénteken újból véres uccal harcok 
voltck (1 brazil fővárosban. A folvton megismét-
lődő összecsapások teljesen megbénítják Rio de 
Janeirö életét. Az accák és terek csataterekhez 
harontitanak. A kormánycsapatok több alkalommal 
ffépfegyverlüzzci szorították vissza a felkelőket. 

Debrecenben meggyilkolták 
dr. Kovács Gábor özvegyét I 

(Budapesti tudósi'ónk telefonjelenlése.) Deb-
. fecenből jelenük: Beszámoltunk arról, hogy 

két nappal ezelőtt Debrecenben öngyilkosságit 
kévetett el dr. Kovács Gábor budapesti egye-
temi. tanár özvegye, Kenézy Lujza. A holt-
lesbet az ablakkiiincsen felakasztva találták 
meg. A rendőrség a temetési engedélyt meg-
adta, a temetést péntek délutánra tűzték ki, de 
arra nem került sor, inert szenzációs fordulat 
állott be. 

A nyomozás adatai arra engedtek következ-
tetni, hogy dr. Kovácsné gyilkosságnak esett 
áldozatul. Tőrvényszéki orvosszakértő vizsgálta 

meg a hoHtes'et és azon tizenhét külsérrlml 
nyomot talált, amelyek közül több halálos 
volt. Ezekután elrendelték a holttest felbon-
colását. a rendőrség pedig széleskörű nyomo. 
zást Indított. 

A nyomozás részben máris eredménnvet járt: 
Kikerült nyomára jutni a valószínű tettesnek. A 
gyilkossággal azt a flitalembert gyanúsítják, 
akt barátságban volt az özveggyel és akire Ko-
vácsné legutóbb vagyonát is áirta. A fiatal-
embert eiőállitották a rendőrségre és azonnal 
megkezdték kihallgatását 

désem szerint ez nz Intézkedés nincs Osszr-
függésben az általa TI is szükségesnek tartott 
és sürget'tt takarékossági szempontokkal. 

A Dél magyar ország budapesti munkatársa 
megkísérelte, hogy az ügyben megszólaltassa 

Kéíhly Annát, 
Szeged szociáldemokrata képviselőjét is, de 
Kéthly Anna nem tartózkodik Magyarorszá-
gon. és így egyelőre nem tehetett nyilatko-
zatot 

Szeged kereskedelmi és ipari életének ré-

szese; ma a kóvetkí ző nyilatkozatokat tették a 

Détmagyarországnak: 

Kocsis Ferenc 
füszerkereskedő a kővetkezőket mondta: 

— A terv ellen minden erővel küzdeni kell 

Egyéb sem hiányzik, minthogy elvegyék a 

lehetőségeket az adófizető polgároktól. Nem is 

hiszem, hogy ezt a lehetetlen tervet megváló, 

sitsák. 

Tonelll Sándor 
a kereskedelmi és iparkamara főtitkára így 
nyilatkozott: 

— A vegyesdandárparancsnokság elhelye-
zése sulvosan ériniené a város egész keres-
kedő- és Iparostársadalmát Ezekért láttuk 
szükségesnek, hogy a Détmagyarországbun 
pénteken Ismertetett interpellációnkat a város 
közgyűlése elé ter.esszük. Reméljük, hogy 
eredményt érünk eL 

Véríes Miksa 
kormánytanácsos, a kereskedelmi és ipar-
kamara' osztályéi nő ke. a következőkép nyilat-
kozott: 

— Ebben a kérdésben nem lehet eltérés 
a szegedi polgárok kőzött. Tekintet nélkül, 
hogy valaki kereskedő, iparo6, vagy bármi 
más, a legerclyese'-ben tiltakoznia kell a terve-
zet ellcz. Ha a vegycsdandárt elviszik innen, 
a város polgárságának Ingatlanvagyona deval-
válódik, a város je entősége pedig óriási mér-
tékhen k'csökken. Egyébként a kamara elnök-
ségének törvényhatósági bizottsági' tagjai — 
Wimmer Fülöp, Kórmendy Mátyás, Tonelli 
Sándor és én — ejt a kérdést a legközelebbi 
rendkívüli közgyűlésen szóvátesszük. 

Vlrrtgh Béla 
cukrász ezeket mondotta: 

— Igen jelentős veszteséget szenvedne a vá-
ros, ha e tervet va.óra váltanák. Hamarjában 
fel sem tudom becsülni azt a mérhetetlen 
kárt. amely c várost suj'ar.á Szeged lassanként 
föléje kerekedett minden tekin'etben az ósz-
szes vidéki városoknak. Hogy milyen áldoza-
tokba és mennyi Hőbe került ez, mondanom 
sem kell. Ugy hallom, hogy a legújabb hirek 
szerint a vegyesdandárparancsnokságot nem 
viszik el a városból, csupán tiszti átcsopor-
tosításokról van szó. Bár igaz lenne ez a hír. 

Wolf Endre 
az ipartestület sütőipari szakosztályának el-
nöke ezeket mondotta: 

— A sorozatos csapások között, amelyek Sze-
gedet a legutóbbi esztendőkben fenyegették, 
a vegyesdandár tervezett elhelyezését tartom a 
legkataszlrójálisablnak Ki kell jelentenem, 
hogy ennek az elhelyezésnek a hirét nem is 
tudom igaznak vegyem-e, m e r t nincsen Sze-
geden ember, akivel meg lehetne értetni, hogy 
miért volna szükség a vegyesdandár áthe!\ezé-
sére. Kétségbeejtő ennek még csak a lehető- • 
ségére is gondolni Nem is tudora, mi lesz eb-
ben a városban. Lassanként odajutunk, hogy 
ki kell iinen vándorolnunk, hiszen a vak is 
látja, hogy egy mesterséges elsorvaszási oj-
fe izíbát indítóiak ellenünk, ahelyett, hogy 
minden eszközt megragadnának, hogv a Tria-
non-sujtotta Szegecet. talpra állítsák A sütő-
ipar szempontjából is katasztrófális köve kez-
ményeket vonna maga után a vegyesdandár 
áthelyezése. Komoly fogyasztóképes közönség-
től fosztanák meg a várost 

„Az eddigi nagymértékű leépítések után 
a legnagyobb mértékben méltánytalan 
a vegyesdandár elhelyezésének terve" 

Gróf Klebelsberg Kunó és Rassay Károly tiltakozása Szeged afabb leépítése ellen 

(A Délmagyarorstág munkatársától.) Minde-
nütt nagy meglepetést és feltűnést keltett az 
a terv, amejy szerint a közeljövőben el akar-
ják helyezni a vegyesdandárparancsnokságot 
és ezzel tovább viszik a határvárossá szeren-
csétleneden Szeged leépítését. A város egész 
közönsége egyhangúan llltakoztk ar indokolat-
lan terv sllen, amelynrk megakadályozása ér-
dekében minden lehetőt el kell követni 

A Délmagyarország ma megszólaltatta Sze-
ged országgyűlési képviselőit, akik egyöntetiVn 
utasítják vissza a Szegedre néive súlyos csa-
pást jeler.tő elgondolást. 

A vej'.esc!a dárparancsnoksá< el elv-zésérő! 
el'erjedt hirekről a Délmaggarország buda-
pesti munkatársa megkérdezte 

gróf K'ebelsberg Kunól 
aki a követkeröket mondotta: 

— Most hallom először, hogy a vegyesdan-
dárparancsnokságot el akarják helyezni Sze-
{.ériről. A legrövidebb időn belül érintkezésbe j 
•lépek az ügyben a honvédelmi miniszterr?l és 
tájékozódni fogok Kem tar'.om valószínűnek, 
hogy az áthelyezés megtörlénje.a, mrrl az rend-
kívüli költségekkel jáma. Szegeden a vegyes-
dandárparanesnokságnak meg van a nagy épü-
lete és az ez.ttf kapcsolatos Intézményennek 
is megfelelő épülete van. Áthelyezés esetén 
a természetbeni lakások és a hivatali helyisé-
gek helyett a városokban bv'relai, vagy építeni ' 

kellene ty helyiségeket Ma, amikor az állam 
nemcsak az aktív tisztviselők, haner.i a nyug-
dijasok, sőt az özvegyek és árvák dotációjá-
hoz is kénytelen hozzányúlni, ez alig képzel-
hető el. 

\ • • • 

Rassay Károly 
a Délmagyarország budapesti munkatársa 
előtt a következő nyilatkozatot tette: 

— Nem tudom, hogy komoly formában 
felmerült-e a terv és hogy micsoda elgon-
dolások vezették a honvédelmi kormányt az 
állítólagos intézkedéseknél. Azok ulán a nagy-
mértékű leépítések után, amelyek Szegedet 
már eddig is érték, egy ilyen intézkedést a 
városra nézve a legnagyobb mértékben mél-
tánytalannak tartok. > 

— Bármilyen nehéz is tervezett honvédelmi 
intézkedésekbe beleszólni, mégis kötelességem-
nek tartom, hogy az illetékesek figyelmét erre 
a méltánytalanságra felhivjam. Remélem, hogy 
már csak azoknál a kapcsolatoknál fogva is. 
amelyek a nemzeti hadsereg és Szeged vá-
rosa kőzött az első pillanattól kezdve meg? 
voltak, a honv delmi kormányzat mm fog 
ragaszkodni a vegyesdandárparancsnokság át-
helyezéséhez. 

— Annál is inkább fentartás nélkül ren-
delkezésre állok a városnak abban a tekin-
tetben — folytatta Rassay —, mert mév^özó-
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