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Szekulesz! szembesítik Bauer Máriával 
Ujabb valuiaslbol&sok ul&n nyomoz a budapesti rendőrség 

Budapest, november 10. X 35.000 dolláros 
valutacsempészési ügyben tegnap az a fordu-
lat állott be, hogv Szekulesz Józsefet Bécsből 
Budapestre szállították. A határállomáson 

fogházórök válták a gyanúsítottat, akit azután 
Budapestre, az ügyészség Markó-uccai foghá-
zába szállítottak. 

Kotsis Miklós ügyészségi alelnök, a valuta-
űgvek referense valószínűen holnap vezetteti 
maga elé Szekuleszt, aMnek vallomásától több 
fontos körülmény tisztázását várja a nyomozó 
hatóság. * 

Amikor* Szekulesz József megMcezésének 
nlre eljutott a főkapitányságra. Szilavetzky 
Lajos rendórfőtanácsos, az intellektuális osz-
tály főnöke. azonnal intézkedett, hogy a va-
lutaügyek referens tisztviselője átmenjen a 
királyi ügyészségre. A rendőrtisztviselő magá-
val vitte a bőröndügyre vonatkozó összegyűlt 
összes aktákat, hogy részletesen referáljon az 
ügyészségnek. 

Az ügyészségi kihallgatáson kivül sor kerül 
Szekulesznek rendőri kihallgatására is. A fő-
kapitányságon ugvanis, mint jelentettük, az 
ügynek két ujabb szálában nyomoztak. Az 
egyik egy filmgyári tisztviselő, a másik pedig 
ennek barátja felé vezetett, akinek a nevét le-
pecsételt borítékban adták át a vizsgálóbíró-
nak. Azóta a vizsgálóbíró megkeresése alapján 
a rendőrség mind a két nyomot kivizsgálta ss 
a vizsgálat eredményéről is referált a rendőr-
tisztviselő a királyi ügyészségnek. 

Most, hogy Szekulesz Budapesten van, őt is 
kihallgatják e két ujabb nyomra vonatkozóan, 
azonkivűl már a legközelebbi napokban szem-
besitik Bauer Máriával. Ez a szembesítés lesz 
a legfontosabb az ügy nyomozásában, mert 
hiszen most már Bauer Máriával szemben fog 
állani az az ember, akit a bőrőndrablással gya-
núsítanak. Minden attól függ, hogy a kozmeti-
kusnő elismeri-e benne a rablót, vagy sem. 

Az ú jonnan megnyílt 

MÁTYÁS KIRÁLY VENDÉGLŐBEN 
Kállay Albert ucca (Da ik Farén« ucca sarok) ma este 7 órakor 
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Az Ipartestület elöljárósága 
egyhangúlag állást foglalt 
a 40 órás munkahét mellett 

Erélyesen tiltakozik az Iparosság a városi szakmunkák Inségmunkásokkal való 
elvégezielése ellen 

(A Délmagvarország munkatársától.) Az 
ipartestület elöljárósága csütörtökön Takács 
Béla elnökletével ülést tartott. Az elnöki elő-
terjesztések során dr. Gyuris István titkár be-
jelentette, hogy a vásártér bejárójának kikö-
vezését a város nem végezteti eL mert nincs 
fedezet rá. 

Ar. ipartestületi vendéglő bérletére hárman 
pályáztak, köztük egy soproni, azonban az 
ipartestület elnöksége ugy határozott, hogy uj 
pályázat kiírását javasol ja. A javaslatot több 
felszólalás és hosszas vita után elfogadta az 
elöljáróság. 

A Szent Katalin ünnepet rendező bizottság 
meghívta az ipartestületet is. hogy a felvonu-
láson a céhládákkal és céh jelvényekkei vonul-
jon fel. Az elöljáróság ugy határozott, hogyha 
a bizottság fedezi a felvonulás költségeit, ak-
kor azon az iparosság résztvesz. 

Müller Antal a legutóbb megtartott iparos-
nagvgyülésről mondott beszámolót. A nagy-
gyűlés sulva és átütő ereje sokat vesztett az-
zal, hogy éppen akkor lépett kormányra a 
Gömbös-kabinet, a nagygyűlés pedig tulajdon-
képpen a Károlvi-kormánv ellen akart de-
monstrálni. 

— Gömbös miniszterelnök — mondotta Mül-
ler Antal — az iparos egység megteremtésére 
hívta fel a figyelmet, a baj azonban az, hogy 

hiányzik a nagykoncepcióju Iparos-
vezcr, 

aki közös plattformra tudná hozni a ma szél-
tagolt és sokfele irányú szervezeteket. 

— A nagygyűlés egyébként nem hozotí po-
zitív eredményt — állapította meg Müller An-
tal. aki lesujtóan nyilatkozott az ott elhang-
zott rengető« és felesleges szónoklatokról. 

Vörös József a nagygyűlésre kiküldött másik 
meghízott szintén terjedelmes beszámolóban 
ismertette a nagygyűlés lefolvását. 

— Belefáradt a közönség a sok szónoklatba 

Péntek, szombat 

4 veszedel mes leány 
vígjáték 

Flóadások 5, 7, 9 órakor. 

mondotta —-, de a vidéki kiküldöttek a hi-
vatalos előadókkal szemben nívóra emeltek a 
vitát. A folytonos adóemelés, a folytoros jö-
vedelemcsökkenés tönkreteszi az iparosexisz-
tenciákat 

ö nem szállított bizalmat a Gömbös-kor-
mánynak, mert nem lát biztosítékot, hogy a 
sok ígéretből sofort-program lesz. (Derültség.) 

Élesen bírálta ezután a Bethlen- és Károlyi-
kormány politikáját. Jelentését nagy helyes-
léssel fogadta az elöljáróság. 

Cserép Sándor azt követelte ezu'án, hogy a 
kisiparosságot a kormánvzat lássa el megfelelő 
nyersanyaggal, adjon valuta- és devízakönnyi-
téseket. Az IPOSz a kormány előtt tiltakozott 
a kereseti adó emelése ellen. 

Az Iparosság nem adóemelést, hanem 
adókönnyítéseket várt az uj kormánv-

tól. 

Vörös József inditvánvozza, hogv az Ipar-
testület kérje a kereskedelemügyi kormánytM 
a vasúti személy- és tehertarifa. valatrinl a 
posta, a telefon és a távírda dí jtételeinek le-
nveges csökkentését. Rámutatott arra, hogy 
vigasztalan állapotok uralkodnak az autófuva-
rozás terén. Az engedélyeket protekciósok kap-
ják. Egy tengerésztiszt'például, aki ilven en-
gedélyt kapott, azt alhérle'he adta. Tiltakozik 
az ellen, hogy az inségmunkák keretében szak-
munkásokat foglalkoztasson a város, ba fog-
lalkoztat, akkor rendes bért fizessen nekik. 

Podven Henrik szerint 

Szeged egész iparosságának tiltaKoz-
nla kell az ellen, hogy a város szak-
munkákat inségmunka keretében vé-

geztessen el. 

— Gömbös mi íiszlerelnök' — mondotta —, 
amikor kormányra lépett, azt mondta, Hogy 
könnyítések jönnek, három nap múlva pedig 
jött az adóemelés. Miből fizesse az iparosság 
adóját, ha a szakmunkáktól megfosztják és 
azokat inségmunkásokkal végeztetik el. 

Dncsó Arnold a vendéglő bérlete ügyében 
szólalt ff'. Parcsetics Mihály 

a munkanélküliség problémájával 

foglalkozott. A munkanélküliség kérdésének 
egyik megoldása az, hogy 

a munkaidót csökkenteni kell, 

másrészt a dolgozókat fogyasztóképessé feli 
tenni. Javasolja, hogy 

az ipartestület Is fodaljon állást a 40 
órás munkahét mellett 

és annak bevezetésére kérje fel az fisszes szak-
osztályokat. Kérjék fel a város három képvise-
lőjét, "hogv a parlamentben szálljanak sikra a 
10 órás munkahétért. 

Az elöljáróság az índitványt 

egyhangúlag elfogadta. 

Berg János a kontárkérdésről beszélt és azt 
mondotta, hogy a képesített iparosok kőzött is 
vannak kontárok, mert ma már az a helyzet, 
hogy a silány minőséggel és a feltüntetett ol-
csó árral tévedésbe ejtik a közönséget Tör-
vényjavaslatot sürget, amely kötelezné az ipa-
rost. hogv az árun tüntesse fel annak minősé-
gét is. Ha minden szakmában keresztülviszik 
ezt. mingyárt megszűnnének a kontárok. 

Több apró ügy letárgyalása után az ülés fél 
nyolc órakor ért véget. 

Klein Antal 
Bsszelérhetetlenségl ügye 

Budapest, novembe- 10. A képviselőház ös-
szeférhetetlenségi ttélőbizottsága Keglrvlrh 
Gyula elnöklésével csütörtökön ült össze ítélet-
hirdetésre abban az összeférhetetlenségi ügyben, 
amelyet dr. Sima„ Ernő jelentett be Klein 
Antal országgyűlési képviselő ellen amiatt, hogy 
dohánytermelési előleget és beruházási kölcsön! 
vett fel. Fáy István, az állandó összeférhetet-
lenségi bizottság tagja, ismertette a zsűri előtt 
bejelentett összeférhetetlenségi ügyet, majd aa 
elnök elrendelte a szavazást Az összeférhetek 
lenségl bizottság egyhangúan kimondotta, hogy 
összeférhetetlenség egyik bejelentésben sem 
szerepel. 

Lampel-Hegyi kötött-szövött I 
Fogalom a hölgyek közBtt. | 

Bauer Rezső az egyetlen 
magyar atléta-vllágbainok 

hirtelen meghalt 
Budapest, november 10. Bauer Rezső, 9 

diszkoszvetés olimpiai bajnoka az éjszaka htr* 
felen meghalt. Bauer Rezső az 1900-as párisi 
olimpián 36 méter 04 centiméter dobásával 
uj világrekordot állított fel és megszerezte Ma. 
gyarországnak az első atlétikai győzelmet, 
amely azóta Is az egyetlen atlétikai világ* 
bajnoksága maradt Magyarországnak. Bauee 
Rezsőt Sótéren, Fülöpszállás melletti birtokán 
érte a halál. Az orvosok megállapítása szerint 
Bauernck régi szervi szívbaja volt és csak a 
sportolás tette, hogy ezzel a betegséggel 52 
évig elélt. Bauer négy testvére halt meg szervi 
szívbajban, egyikük sem érte meg a husz évet 
Bauernél azonban győzedelmeskedett a sporl 
ereje, amely ellenállóvá tette szervezetét. Pén-
teken délután félnégy órakor temetik a Ke-
repesi-uti temetőben. 

nem házilag gvártott veszedelmek A* izgalmak | 
| filmje vasárnaptól a Belvtroalban. 
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