
mondott!» Gömbös —, 'de mindenesetre a szer-
dai pártértekezlet után érintkezést fogok veit 
keresni. 

Az újságírók ezután 

a kormányprogram 
iránt érdeklődlek, a miniszterelnök azonban 
elzárkózott a kérdések elél. Amikor az újság-
írók arra kérték, hogy a közvélemény infor-
málása végett legalább néhánv mondalban is-
mertesse a programot. Gömbös így válaszolt: 

— Olvan nagy • program, hoov abból nem 
lehet néhány mondatot kiragadni! 

Gömbös Bethlen István ti'-visá iában távo-
zott el a pártból. 

Éniekes, hogy évtizedek óta a Gömbös-kor-
mány as első olyan kabinet, amelynek 

nincsen arisztokrata tagja 
és hogv a legtöbb miniszter — fiatalember. 

Miskolc, szeptember 30. A sajóbábonyi csendőr-
gyilkosság ügyében ma délelőttre tűzte kl a mis-
kolci törvényszék a statáriáüs tárgyalást. 

Bernát István ügyész Ismertette először a vá-
dat, szándékos emberölés kísérletéért, hatóság 
közeg elleni erőszakért s ezzel kapcsolatosan 
szándékos emberölés Mmtettéért vonja felelős-
ségre a biróság Váradi Imrét. Szeptember huszon-
harmadikán Papp Arzén csendőrtiszthelyettes ke-
zéből kikapta a fegyvert, rálőtt a tiszthelyettesre 
s a golyóval annak balkarját megsértette. Ez a 
lövés nem volt halálos, ellenben a szúrás, amely 
ezután következett a tiszthelyettes alleslén, halá-
los sebet ejtett. 

— Bűnösnek érzi magát? — kérdezte az elnök. 
— Igen, de nem tudom, hogyan követtem el a 

bűnt. 
Az elnök kérdéseire elmondja Vársdl, hogy az 

apja elkergette hazulról, mert garázda életet itt. 
A gyilkosság előtt való nap felkereste sógorát, 
'Ickes Lajost, akitől pénzt kért. A si'grr azonban 

(A D<'lmagyarors;ág munkatársától.) A 
tranzkontinenlális autóut intézőbizottságának 
tagjai, akik csütörtökön délután érkeztek S/e 
gedr? a kíséretükben lévő magvar autósokkal 
és niinisz'.er ¡megbízottakkal, pénteken dél-
ciott a városháza közgvüiési termőt en megbe-
szélést tartottak. A városháza előtt valóságos 
nemzetközi autópark képződött. Nemet, fran-
cia, belga, holland rendszámú autók utMlek 
tábort a Széchenyi-téren. 

A vendégeket a \árus neuben dr. Somogyi 

A kormánv tagjai közül egvik 1-gérdekesebb 
Fabinyi Tihamér karrierje. Fabin/i osztályta-
nácsos volt az igazságügyminisztériumban és 
mint ilven nyugdíjaztatta magát, azután a 
Ganz Danubiusnak lett az egyik igazgatója. 
Legutóbb Porozsmán szerzeit mandátumot Dé-
nes Istvánnal szemben. 

Nagy feltűnést keltett 

Puky Endre kMOgymlnlszfersége. 
Az egységes párt Tomcsányl Vilmos Pállal 
szemben gróf Klebelsberg Kunot kívánta mi-
niszternek. 

Klebelsberq azonban paralifusz-
tan súlyosan megbetegedett 

és így az ő személyét a tárgyalások során ki 
kellett kapcsolni. 

ostort fogott rá és össze-vissza verte. Erre bement 
Miskolcra, látleletet vetetett fel sérüléseiről. Köz-
ben találkozott egyik barátjával és együtt Ittak. 
Gyalogosan Indult azután a faluja felé. 

— Úgy láttam, mintha biciklilámpa csillogna a 
cigánykunyhók mellett és amikor közel értem, ak-
kor láttam, hogy csendőrök. Mondtam nekik, hogy 
Miskolcra, látleletet vétetett fel sérüléseiről. Köz-
Imre csendőrőrmester pofonütött négyszsr-ötször. 
A szeszfőzde felé szaladtam, ahol a sógorom la-
kik és segítségért kiabáltam. A csendőrök tovább 
ütöttek, cibáltak. Mind a hárman a földre estünk. 
S ekkor sült el a fervver. 

A tárgyalás közben táviratot kézbesítettek az 
elnöknek, amelvben a hnlí'büntetés elleni liga til-
takozik a halálos ítélet ellen. 

Yáradi .irt mondja még. hogv a csendőrök it-
ITS-V volf"k. amikor őt ráncigálták. 

A törvénvszék ezután megkezdte a tanúkihall-
gatásokat. nmclvek az esti órákig tartottak. A 
statárlálir bíróság szombaton hirdeti kí ítéletét. 

Szilveszter égadta a közgyűlési teremben,ahol 
a következő beszédben üdvözölte őket: 

— Tisztelettel köszöntöm önöket abból az al-
kalomból, hogy a c.ilais—konstantinápolyi autó 
ut ügyében a mi városunkba érkeztek. Az a 
körülmény, hogv a különböző nemzetek gyer-
mekei egy cél kitűzésében, emberi kultura 
előmozdításában egyesülnek, sokkal nagyobb 
biztosítéka a békés továbbfejlődésnek, a test-
véri szeretetnek, mint sok intézmény, mely 
egyenesen csak erre a célra létesült. 

JLI 
— A mai nagyon nehéz világban az emberi-

ség boldogsága szempontjából többek közt az 
volna kívánatos, ha csak egységet valuta volna 
és a s<>k különböző vámhattr leomolna. Frre 
a közeljövőben nem sok kilátá^mk vgn, tehát 
a magánk erejéből kell módokat fe eszközöket 
megteremteni melyek bennünket egymáshoz 
kftze'ebb visznek, hogy az embe r i g közös 
nagy célját elérhessük. Ilyen ez a rn^y euró-
pai nemzetkőzi automobil ut, melyner önök 
a vezérel és harcos katonái. Ha az emb»* egy 
ilyen nagy célt maga elé kjtüzött és a>«ak 
megvalósítása érdekében hozzáadja munkájá-
hoz szivének és elméjének minden erejét, 
bizonyos, hogy megvalósul a terv és a vilájj 
gazdagabb lesz egy értékes müvei. 

— Ez az ut itt vísz keresztül Szegeden át. 
Ez a hely a római birodalomban is délnek 
és keletnek találkozási pontja volt. S most, 
mikor nyugat hozza ide dél és kelet számára 
a kulturát, nagy a mi szivünk őrflme, — ezzel 
az őrömteljes szívvel köszöntöm önöket Sze-
ged közönsége nevében, kívánván, hogy a ki-
tűzött cél mielőbb megvalósuljon. 

A polgármester üdvözlő beszédére dr. H. 
Henneberg, a francia Touring Club elnöke 
válaszolt. Hálás szavakkal mondott köszönetet 
azért a barátságos és megértő fogadtatásért, 
amellyel a végrehajtóbizottság tagjai találkoz-
tak Szegeden és általában az ország minden 
részében. Az intézőbizottság meglepetéssel ál-
lapitotla meg, hogy Magyarországot hatalmas 
kul'urája odaállítja a legműveltebb nyagali 
államok mellé. Az intézőbizottság tagjait ez a 
tapasztalat és a páratlanul előzékeny fogad-
tatás, amely ugv a hatóságok, mint a közöns#t? 
részéről megnyilatkozott, Magyarország is 
Szeged város bará'aivá tette. Kijelentette dr. 
Henneberg, hogy a tranzkontinentális autóut 
megnyitása után hatalmas nemzetközi társa-
ságot szerveznek és azt elhozzák Magyaror-
szágra és Szegedre• Az ország és a város szá-
mára állandó propagandát csinálnak". _ 

A polgármester ezután elbeszélgetett az In-
tézőbizottság tagjaival, akik a városházáról a 
város megtekintésére indultak és két órakor 
elhagyták autóikon a várost 

Véres iiccal harcok 
Mandzsurióban 

Karbin. szeptember 30. Északmandzsuria legtöbb 
pontján teljes erővel újra kirobbant a harc a kinnt 
felkelők éx a kormdngh/l man(fzsu osztagok között. 
A felkelők mindenütt jetépték a mandzsúriai lobo-
gót, a határon levő vámhivatalokat kifosztották 
és hatalmukba kerítették a posta-, távírda- é* vám-
hivatalokat. A felkelők és a kormányhü mandzsu, 
rfai csapatok között véres ucoai harcok folytak 
és mukdeni jelentés szerint a japán nagyvezérkor 
általános offenzívára készül a felkelők ellen. A la-
kosság körében szörnyű pánik uralkodik. Senki 
nem Tienf»külhet, mert a vasutforgalom szünetel. 
Több magasranmi tanán tisztviselő családját el-
rabolták. 

Tört arany, ezüst 
beváltás Tóth órásnál, 

K ö i c t e v u c c a 7. l 2 
Előnyös A. B . C. részleieladd*. 

Iskola táska egolcsóH>an I 

B o r b é l v b ö r ö n d w n é l 
CMP w • TxV Xam B Feke le t acu . 21. 

Előnyomdát és kézimunkaiizletet 
vezettünk be áruházunkban. 

A legújabb mintákkal, valódi szlnlarló festékkel, iM'a, 
ízléses munkákat 

a legolcsóbb versenyárakon 
készítünk. 

Az összes kézimunkaforalakat raktáron tartfuk és leg-
olcsóbb árakon árrtltluk. 

Minden kéilmunkavevőnk künmcskél k*o. anHvh* 
minden vásárlást beírunk és az £t végén S százalékot 

vIsszal'rHBnk. * T i s z a Á r u h á z 
Szeged, PQspőkbazár épület (a szappanüzlet mellett) 

Alföldi Cipőáruház alkalom cipő vásárlásra 
november 1-én Károlyi ucca 3. szám alól Kelemen ucca 11. ssAm alá kSltOsIk. k raktáron le?? 

cipőket előállUási áron kláruslífa. 
NŐI fél fűzős v. sp. 8 . 30 
, antilop 1 0 . 30 
, lack 1 1 . -

Olcaó óraink dacára 
mindén pdr a legtöbb 

anyagból késxUIf / 

Férfi fekete v. barna 10 .S0 
. barna box I S . -
. lack 1 3 . -

Gyermekcipökben nagy választék reklám áron! Rt 

Véres verekedés a bécsi városházán 
horogkeresztesek és szociáldemokraták között 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bécs-
ből jelentik: A bécsi városházán pénteken dél-
után véres verekedés játszódott le a nemzeti 
szocialista és a szociáldemokrata városatyák 
kőzött Az ülés javában folyt, amikor bevonult 
a tizenőt nemzeti szocialista tanácsnok, akik-
nek vezérük odakiáltotta az elnöknek: „Csak 
azért jöttünk, hogy bejelentsük távolmaradá-
sunkat!". 

A nemzeti szocialisták azért nem akartak 
együtt maradni a szocialistákkal, mert azok 
tegnap óta zavarják vasárnapi kongresszusuk 
előkészületeit. Amikor kivonultak a nácik az 

ülésteremből, az utolsó horogkeresztes belekö-
tött az utolsó padsorban ülő szocialista tanács-
nokba; egymásnak estek, ütötték-verték egy-
mást. Altalános verekedés kezdődölt, amire a 
nácik fel lehettek készülve, mert hamarosan 
előkerültek a boxerek és gummibotok. A szo-
cialisták asztalokkal és székekkel védekeztek, 
végül is a nácikat sikerült kiszorítani az ülés-
teremből. 

Az uccákon is egész nap folytak a kisebb-
nagyobb csetepaték szociáldemokraták és nem-
zeti szocialisták között. 50 embert letartóztat-
tak. 

Szombaton hirdet ítéletet 
a miskolci statáriális bíróság 

A nemzetközi autóul 
intézőbizottsága Szegeden 

A francia Touring Club elnökének magyarbarát beszéde 


