
Kályha, tűzhely, edények Bruckner 
hlmas pártfogót talált boidogtdt gróf Klebeleberg 
Kunóban, akinek támogatása, szerető aggódást 
mcHett az egyetem naggyá fejlődhetett... 

A Ferenc József Tudományegyetem első rek-
tora dr. Berde Aron volt. Utána igv következtek 
a rektori méltóság viselői: Schnlek Vilmos. Ma-
< hik Béla. Finály Henrik, Entz Géza, Groisz Gusz-
táv, Genersieh Antal, Imre SAndor, Brassai Sá-
muel. Haller Károly, Ajtay K. Sándor, Szabó Ká-
roly. A bt Antal. Csiky Viktor. Mainzer János. 
<zajnoei János, Kánitz Ágost, Kolosváry Sándor. 
Klug Nándor, Szász Béla. Koeh Antal, öváry Ke-
lemen, Brandt József. Xeltzl Hugó. Martin Laio*. 
Farkas Lajos, Lechner Károly. Terner Adolf, Fa-
lj inyi Rudolf. Vályi Gábor, Lőte József. Schilling 
l.ajos. Apáthy István. Kiss Mór, Szabó Dénes. 
Moldován GergHv. Farkas Gvula Janesó Gvőrgv. 
üdránszky László. Szádeeiky Lajof. Szádeezky 

• Gyula, K«x«ntány Ignácz. Kenyeres Balázs. Már-
kv Sándor, Tan.il Károly. Lukáts Adolf, Riegler 
Gusztáv, Sehneller István, Kolosváry Bálint. 
Menyhárth Gáspár. PfeifTer Péter. Veszprémi De-
¡rső. Relnhold Béla, Csengery János. Ries» Fri-
gyes, Tóth Károlv. Reinbold Béla. Is«ekntz Béla. 
Dézsi Lajos. GyfJrffy István. Kováts Ferenc, Ve-
ress Elemér és ietenteg Sehnr ídt Henrik. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délelőtt »szegénylegényt« szállítottak be az 
ügyészség fogházába. A szegénylegényt Gila 
Péternek hívják és Mindszentre való. Evek 
óta él Mindszent környékén szegénylegény éle-
te'. .4 környékbeliek sarcot 'l-ettek neki. hogy 
kímélje jószágjaikat. A sarcból éldegélt Gila 
Péter, azonban, ha oalaki nem fizetett, ahoz 
kíméletlenül be'örf A csendőrségnek nemrég 

Í SérvKölőlc. haskötők, Mzó< légionba! I 
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A jubiláló egyetem díszdoktorai között sok 
ragyogó névvel találkozunk: Horváth Boldizsár. 
Csemegi Károly. Rothermere Haraid. Sidney 
Harra-worth, gróf Csiky Albin, gróf Apponyi 
Albert, gróf Bethlen István, dr. Somogyi Szilvesz-
ter. Dnimmond William Hamilton. dr. Beeker Ká-
roly Henrik volt porosz közoktatásügyi minisz-
ter. dr. Aigner Károly, dr. Lonis Graíg Cornish. 
József kír. herceg, dr. Lukács György, Thaly Kál-
rán. Fadms» János, Víllari Pasquale, Hnbav 
Jenő. Benczúr Gyula. Ari Artúr, gróf Teleki Pál. 
Dohnányi Ernő. Beneviesy Albert, dr. Zdzie-
rbowski Marian. Nicboías Murray Bntler, Braesai 
Sámuel. Hieronymi Károly, Henry Poincare, II. 
Vilmos volt német császár és gróf Klebeisberg 
Kuno. 

Az egyetem aranyoklevéllel kitüntetett dokto-
rai a következők: dr. Agyagási Károly, megyei 
főorvos, dr. dálnoki Kovács Aron av. onrostá-
bcrnok. dr. Grosser József nyűg törxsorvos. és a 
két évvel ezelőtt elhnnyt dr. Janesó Benedek. 

A nagymultu egyetem szerdai jubileumi dísz-
közgyűlésén dr. Schmidt Henrik ezidei rektor 
túrt bevezetőt, mig az ünnepi beszédet dr. Imre 
Sándor bölesészetkari d^kán mondja. 

tudomására jutott, hogy Gila Péter erősen mű-

ködik Mindszent környékén. Megállapították 

róla, hogy rövid idő alatt tizenhárom betörést 
követett el azoknál a gazdáknál, akik elfelej-

tettek »gondoskodni* róla. Gila Pétert elfogták 

és kihallgatták. A csendőrök előtt bevallotta a 

lopásokat. Jellemző, hogy Gila Péter még rá-
diót is lopott. A modern tanyai szegénylegényt 

a vizsgálóbíró letartóztatta. 

Nemzetgyalázásért 
a tábla is efflélíe az oros* 

házai pékmestert 
(A Délmarvarország munka társától.) A szege, 

di ítélőtábla Skaltéty-tanicsa kedden tárgyalta 
Stahl György 32 esztendős orosházi pék bűnügyét. 
A pékmestert az ügyészség a magyar nemet meg. 
becsülése elleni vétséggel vádolta meg. Stak] 
György évekkel ezelőtt telepedett meg Orosházán, 
ahová Jugoszláviából költözött Megtelepedés« ófa 
jólmenő üzletre tett szert, azonban állandóét 
magvarellenes kijelentéseket tett. mig végül Is fel. 
jelentették. Stahl a feljelentés szerint azt állítót-
ta egy ízben, hogy *a magyarok M aaámMh 
csaló." Más alkalommal, többek előtt azt a U. 
jelentést tette, hogy „a magyarok mindig a másét 
rabolják", meg hogy: „jellemtelen, bnta magyv 
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A tőrvényszék előtt megtartott főtárgyaláson 
Stahl György mindent tagad i t t Ki jelentette, hop 
nagyon megvolt elégedve Orosházán, aaetytt* 1 
•agyarokat ő soka sértő kijelentést nem ham. 
nált És hogy mégis a vádlottak padjára került 
arnak az oka egyedül a», hogy üldözték harag» 
sai és tönkre akarták tenni. A bíróság megálla-
pította a pékmester bűnösségét és ezért egyes», 
tendei fogházra, valamint az ország területéről 
örökre való kitiltásra ítélte 

Fellebbezés folvtán került az ftgy kedden at 
Ítélőtábla elé. Stahl György azt kérte a bíróságtól 
hogy Ítéletében mellőzze az országból való kitil-
tást. A bíróság Stahl Gvőner egy esztendei fogfaá» 
büntetését S hónapra szállította le és mellőzte u 
országhói való kitiltását Az itflet még nem Jof-
erős 

Szegedi kereskedő 
tervezete a munkanélkü-
liség megszüntetéséről 
(A Délmagvarorsság munkatársától.) A (fin 

Mór szegedi kereskedő memorandumot készített 
én juttatott el Gömbös Gyula miniszterelnökből 
rryrt írja, . j z általános munkanélküliség meg-
szüntetéséről" 

A memorandum elgondolása szerint a munká-l 
sokat három csoportba kellene osztani. A j egri 
cíoport egész héten dolgozna, a másik félhétet , 
á t s harmadik csoport lenne, amely mnnkák« 
jutna annak következtében, hogy a munkások tg 
része lemondana a heti alkalmaztatásról. 

A memorandum ezután a beállítás után sti 
mokkái is illusztrálja az elérhető eredményt ó 
a második részben részletesen felsorolja azok* 
az eredményeket, amelyeket ez a munka és fizet* 
bevezetés létrehozna 

Idrtelöttinek tartjuk a buzgó és törekvő nimfa 
részleteivel foglalkozni, meg kell azonban már 
most említenünk, hogv az elgondolásnak töub V 
bája van. A legsarkalatosabb ezek kőzfll. hogy * 
órás munkahéttel számol, most. amikor a 18 óm 1 

munkahét -gy-két állam kivételével egész Ernő-
r^áhan törvénvbe van iktatva és amikor a ba«A 
orvoslását nagyon sokan a 40 órás munkahét 
vezetésében Tátják. 

Adler Mór az érdekes memorandumot ¿faf 
dr Pál tv József poigármestertíelyette^nek is. 
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Elfogták a röszkel gyilkosság tettesét 
Barál Vincéi unokaöccse, Bará! István bosszúból ölte meg 

(A Dclmagyarország munkatársátólA 
röszkei gyilkosság igazi tettesét kedden dél-
előtt elfogta a tanyai rendőrség. Jelentettük, 
hogy Barát Vince gazdálkodó meggyilkolása 
ügyében teljes apparátussal nyomoztak, azon-
ban a gyanúba vett emberek sorben alibit iga-
zoltak. Keddre azonban előkerült a valódi 
tettes, 

a meggyilkol! unokaöccse, Ba-
rát István 

izeraélyében. Barát István a rendőrségen be-
vallotta a gyilkoézúgnt és előadta, hogy bosz-
K-uból ölte m^g Barát l ' ivo í. Unokabátyjával 
ugyanis régen haragos viszonyban volt. A 
nul t héten Barát Vince megjelent a házuknál 
és ott szidalmazta ót. Másnap felk:reste Barát 
Vince feleségét, akinek elpanaszolta a dolgot. 
Sarátné erre azt válaszolta, hogy 

verje le a derekát a férjének, 

^ogy a lövőben ne mehessen a szeretőihez. 
Ennek az a magyarázata, hogy Barát Vince 

'•ires tanyni donjian colt és emiatt sok baja 
volt a fclrsóeével. 

Másnap ismét találkozott a két Barát a földe-
ken. Újból veszekedtek és a veszekedés közben 
érlelődött meg a fiatal Barátban n gyilkosság 
gondolata. Előbb indult el hazafelé és az el-
hagyatott dűlőúton, egy eperfa möqé állva 
leste meg unokabá'yját és onnan előugorva 
ütötte le a mit sem sejtő embert. 

Barát Istvánt a beismerő vallomás után le-
tartóztatták. 1 

Milyen szükségmunkához 
jó a szmoking 

Munkanélküli pincérek a városházán 
(A Pclmagyarország munkatársától.) 50 nvin-

* ineiküli pincér jelent meg kedden délben dr. 
í'alfv József polgármesterhelyettes előtt, akit 

arra kirtek. hogy rtket az inségmuokik során ne 
e*sz:Vk be a földmunkások közé. hanem szellemi 
szúkségmunkát véceztessenek velük. A küldött-
ség szónoka eimondlta a polzármesterhelyettes-
nek. hogy dolgoznának ók szívesen földmunkát is, 
osak nincsen miben kubikolniuk. A helyzet ugyanis 
.íz — mondotta a szónok —, hogy a munkanélküli 
n r.cérek már minden ruhadarabiakból kikoptak. 

WIESNER BÚTOR 
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f.-iipán a munkaruhájuk maradt meg, az peiiig 
:em mas. mint a szmoking, ebben a ruhában pe-
Jiz földmunkát még sem szeretnének végezni. 

A polgármesterhelvettes méltányolta a pincé-
tek kénjét s Czigler Arnoldhoz űt..>i;otta őket. 
iki most i atja ösőie a szükségmuckat végző 
.n ^a».ajizáiadokat 
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Rádiót is lopott a mindszenti szegénylegény, 
aki kiméletl adót szedett a gazdáktól 


