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Maniu megbízást Kapón 
a Kormányalakításra 

Bukarest, október 18. Károly román királv 
tán a sinaiai kastélyban ma délu 

hallgatáson fogadta Maniu C 
a kormány megalakításával 
totta 1 ' * 
hogy 

kétórás ki-
hallgatáson fogadta Maniu Gyulát és megbízta 

" * \ Maniu nem hárí-
totta el a megbízást, de gondolkozást időt kért, 

r politikai barátaival I 
a megbízást elfogadja. 

tanácskozzék, mielőtt 

.Jjesen szabadkezet kap 
a tervbeveit intézkedésekhez, a romániai gaz-
dasági helyzet rendbehozatalára. 

Kompóthy Gyula színész válóperének tárgyalásán 
mindkét karján felvágta az ereket 

Budapest, október 18. A budapesti törvény-
széken ma délután mindkét karján felvágta 
ereit Kompóthy Gyula ismert operettszinész. 
Hiedly István tanácselnök mára tűzte ki Kom-
póthy Gyulának felesége Szlovicsák Margit 
ellen a házasság felbontására indított perének 
tárgyalását. Alig hogy megnyitották a tárgya-
lást. Kompóthyné ügyvédje bejelentette, hogy 
védekezni kíván férje keresetével szemben, nem 
cgvezik bele abba, hogy a bíróság az ő hihájá-
bó) mondja ki a válást. 

A tanácselnök erre enunciálta, hogy a tár-
gyalást csak decemberben lehet folytatni. Eb-
ben a pillanatban reszketve felállott s szinész 
és a felindulástól remegő hangon s következő-
ket mondotta: 

— Tekintetes törvényszék! Az a kérésem, r r 

tessék hozzájárulni ahhoz, hogy ezt a pert to-
vábbra is húzzák. Tessék lehetővé tenni, hogy 
ennek a pereskedésnek vége legyen, mert en 
ezt nem birom igy tovább. Nincs szerződésem, 
a legsúlyosabb anyagi gondokkal küzdök . . . 

— Ez csak szí nesz kedés — mondotta erre 
Kompóthyné ügyvédje, 

Kompóthy elvörösödött, zsebéhez kapott, kést 
rántott elő és bal csuklójába döfte a kést Ügy-

'ne viaskodni kezdett vele, hogy kicsavarja 
kezéből a kést, de Kompóthy birkózás kö?v 

\érző balkezével felvágta az ereket a jobbke-
zén is. Kompóthy ezután az ablak felé rohant. 
Ki akart ugrani i 
tották. 

rajta, de idejében visszarán-

Kompóthv elvesztette eszméletét, a mentők 
Rókus-kórhá: Srházba vitték. 

Várisban 1 es» 
a négyhatalmi konierencia? 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.. 
Londonból felentik: MacDonald és Herriot, 
az angol és francia miniszterelnök tudvalé-
vően londoni találkozásuk alkalmával meg-
állapodtak abban, hogy a négyhatalmi kon-
ferencia színhelye Genf lesz. MacDonald, aki 
a négyhatalmi konferencia ötletét felvetette, 
arra törekszik, hogy a német és francia állás, 
pont között közeledést hozzon létre. Londoni 

jelentés szerint felmerült az az ötlet, hogy a 
négyhatalmi konferenciát ne Genfben, ha-
nem Pdrisban tartsák meg, minthogy a néme-
tekrek az az érvük, hogy a négyhatalmi kon. 
feiencia ne ülésezzék egv városban a lesze-
relési konferenciával és a franciák is ki lesz-
nek elégítve azzal, hogy a négyhatalmi kon-
ferencia a francia fővárosban üléseznék. . 

Három tanyai iskolában — 
nincs laniió 

A közigazgatási bizottság sürgősen tanítókat 2tér a kultusz-
minisztertől — 120 tanuló egy osztályban 

(A Délmagyarorszég munkatársától.) A köz-
Igazgatási bizottság kedden délben tartotta meg 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnöklésé-
vel októberi ülését. Dr. Tóth Béla főjegyző felol-
vasta Imrédy Béla pénzügyminiszter levelét, 
amelyben beje'.enti, hogy a kormányzó kinevezte 
pénzügyminiszterré és munkájában a bizottság 
támogatását kért?. Bejelentette a főjegyző, hogy 
0ráveti Győzőt, az államépitészeti hivatal elnö-
két nyugdíjazta a kereskedelemügyi miniszter. 

A polgármester néhány szóval elbúcsúzott Ora-
vetztöl. majd üdvözölte dr. Tarajossy Bé1«? 
ügyészségi elnököt, aki először ielent meg a köz-
igazgatási bizottság ülésén. 

Dr. Ruórz Béla főkapitány-helyettes a rendőr-
ség jelentését mutatta be. amelyről lapunk más 
helyén számolunk be. 

A pénzügyigazgatóság jelentését Lindaner 
pénzügy-igazgatóhelyettes olvasta föl. A jelentós 
szerint a mult hónapban a gazdák 

27.000 pengő adót 

Lampel-Hegyi kötött-szövött I 
Fogalom a hölgyek között. 

fizettek bolettával 
Dr. Hunyadi-Vass Gergely az Alföldi malom 

ügyiben szólal fel. A bizottság legutóbbi ülésén 
bejelentette, hogy ezt a malmot a pénzügylgaz-
gatóság tartja üzemben, mert a malom pénztar-
tozását zárgondnok utján kivánja beszedni. A 
sérelem az, hogy ez a malom csak 8 százalék 
vámot számol az őrlés után és ezzel jogtalan kon-
kurrenciát okoz a malomiparnak. 

Lindauer pénzügyigazgatóhelyettes elmondotta, 
hogy a malom ellen 240.000 pengő vámtartozás 
miatt rendeltek el végrehajtást. Ehhez a közigaz-
gatási bizottság külön határozattal járult hozzá. 
A zárgondnok Milota Jánosnak bérbeadta a 
malmot, de Milota felmondta a bérletet. Ezután 
Dobóczkv Jánosnak adták ki részesedésért a mal-
mot. A bérleti szerződés szerint a vámszázalék 
felemelésére csak a bérlőnek van joga. Ebbe te-
hát a pénzügvigazgatóság nem szólhat bele. 

Dr. Tarajossy Béla ügyészségi elnök terjesz-
tette elő je'entését. Köszönetet mondott a polgár-
mester üd\ozlő szavaiért és munkájában a bizott-
ság támogatását kérte. 

Kiss Károly tanfelügyelő jelentésében arról 
számolt be, hogy egész szeptemberben nem volt 
tanítás a népiskolákban 

a gyermekparalizís-járvány miatt 

X népiskolák növendékei közöl eddig egyetlen 
megbetegedés sem fordult elő. A balástya—mak-
raszéki iskolában nem kezdődött meg a tanítás, 
mert áthelyezés következtében ennek as iskolá-
nak tanítója nincs és a kultuszminiszter méc nam 
rendek ki másik taaitót 

Dr. Sziveaay Lehel kérdéat intézett s tanfel-
ügyelőhöz. hogy a Kiss Fereoo-iskolában miért 
van aa idén csak egy tan Hó a tavalyt kettő he-
lyett. Erre as egy tanítóra kösel 180 aővandlk 
tanitáaa hárul. Indítványozta, hogy a bizottság 
irjon fel a kultuszminiszterhez és kérlea tanító-
kat as újonnan épült Iskolákba. 

A tanfelügyelő válaszában bejelenti, hogy W-
időszertat 

három Iskolában nincs tanító. 

Több Ízben fordult fölterjesztéssel a kultuszmi-
niszterbe* de még intézkedés nem történt Van 
olyan iskola, ahol as oestálybaa 1 » tanaié van. 
Kérte a minisztert, hogy az önként Jelentkező lá-
gyén tanítókat engedje H ezekbe as Iskolákba, 
hogy kisegítsék a túlterhelt tanítókat A minisz-
ter ehez sem járnlt hozzá. 

Dr. Hunyadi-Vass Gergely ast kérdezte a tan-
felügyelőtől, hogy az Iskolákból a taanlökhány 
ssázaléka hiányaik és hogy a hiányzók száma 
meghaladja-e a szokásos átlagot. 

Kiss Károly tanfelügyelő bejelents, hogy ok-
tóber elsején az alsóvárosi Iskolából 18 taauló 
hiányzott Ez a szám nein érte el as átlagot A 
rókusi iskolában ugyanaz volt a helyzet, 31 ta-
nuló hiányzott A telepeken még kedvezőbb volt 
a helyzet A belvárosi flnlskolábaa volt a, leg-
több hiánysó. A beiratkozások megkezdése óta 
egyetlen népiskolásgyermek sem kapta meg a 
gyermekparallztst 

A bizottság erután kimondotta, hogy fölír a 
kultuszminiszterhez és sürgősen tanítókat kér a 
tanltónélküll Iskolákba. 

Oravets Győző műszaki főtanácsos elmondta 
jelentésében, hogy 

a bajai ot 

hiányzó szakaszának kiépítését kiadta ss Uam-
épitésaetl hivatal a vállalkozónak. Ezatto el-
búcsúzott a közigazgatási bizottságtól mivel el-
sején nyugalomba vonul.. 

Séra Gyula gazdasági felfigyelő Jelentésében 
beszámolt arról, hogy a mult hónap száraz idő-
járása 

nem volt kedvező a mezőgazdaságra. 

A szántóföldeket a legtöbb helyen gondosan elő-
készítették a gazdák. Befejezték a burgonyaszü-
retet a holdankinti Átlagtermés 91 mássá volt 
Bejelenti, hogy a mecőgaadaaági maakáaok el-
helyezése még mindig igen nagy nehézségekbe 
ütközik. 

Klekner Géza állategészségügyi felügyelő ter-
jesztette elő jelentését 

Dr. Saivessy Lehel aziránt érdeklődött hogy 
a sertéspestis elten hogyan védekezik sz illat-
egészségügyi hatósáfc van-e elegendő szérum és 
beváTt-e. 

Az állategészségügyi felügyelő elmondta, begy 
szérummal eaak ások a gazdák rendelkeznek, 
akik magok saersik ke. A város maga nem sze-
rezheti be a szérumot de minden gyógyszertár, 
a tanyaiak is, igen nagy mennyieéget tartanak 
belőle. A baj az, hogy a gazdák esak akkor ol-
tatják be sertéseiket amikor már megbeteged-
nek. így nem használ, sőt árt az oltás 

Dr. Szlvessy Lehel: A kartell példátlanul na*y 
mértékben megdrágította a szérum árát AJánh-
tos lenne, ba a bizottság felírna ebben az ügyben 
a kormányhoz. 

Somogyi polgármester javaslatára elhatároz-
ta a bizottság, hogy 10 vagon vetömagsegély ki-
utalását kéri a földművelésügyi minisztertől 

Gandhit 
agyvérzés érte 

Lqndoni hir szerint Gandhit éhségsztrdjkia. 
után aggvérzés érts. Orvosai a legkomolyab-
ban aggódnak, ho?y a mahatmát ujabb ro-
ham éri. Egészségi állapotát a legutóbbi idő. 
ben szigorúan eltitkolják. 
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