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tettesét ? 
Miskolc, január 26. A miskolci csendőrség és 

ügyészség karöltve folytatja a nyomozást a 
sajóvámosi plébános meggyilkolásának ügyé-
ben. Helyszíni szemlét tartottak, amely éjjel 
egy órakor é t véget. Az éjszaka folyamán fe-
jezték be a boncolást is. Ennek adataiból meg-
állapították, hogy a kalapácsiitésekkel okozott 
fejsérüléseken kívül a gégeporc is eltörött, 
amiből arra következtetnek, hogy az áldozat 
dulakodott a gyilkossal s eközben a tettes foj-
togatta Is a plébánost. A gyilkos áldozata szi-
vét három helyen vékony szerszámmal, való-
színűleg tűvel átszúrta. 

A szobában, ahol a holttestet találták, dula-
kodás nyomai láthatók, de semmi olyan nyom 
sincs, amely rabló gyilkosságra mutatna. A ki-
hallgatások során egy őrizetbevétrl történi. A 
csendőrség tovább keresi a fekete Kabátos fér-
fit, aki utoljára látogatta meg a plébánost. 

(Budapesti tudósítónk telefonjele-Wse.) Mis-
kolcról jelentik: A miskolci rendőré "rizet-
be vette Szabó Imre kertészsegédet, akit azzal 
gyanúsítanak, hogy ö ölte meg Scheliga Mi-
hály 60 esztendős sajóvámosi plébánost. A 
gyanúsított kertészsegéd tagad és alibit igyek-
szik bizonvitani. Azonban nem tudja megmon-
dani, hogy honnan kerültek vérnyomok nad-
rágjára, miért vágatta le a bajuszát és hogv 
a kritikus időben hol tartózkodott. A nyomozás 
folyik. 

A bukaresti d!áksztrá|k 
Bukarest, január 26. A bukaresti egyetem 

jogi karán ma kevésszámú hallgató előtt elő-
adást tartottak. A sztrájkoló diákok elhatároz-
ták, hogy holnap senkit sem engednek be az 
egyetemre és így megakadályozzák a tanitás 
folytatását. 

Ottó király még néhány napig 
Berlinben marad 

Berltn, január 26. Ugy volt, hogy Habsburg 
Ottó ma reggel elutazik Berlinből és a mai 
berlini reggeli lapok hírt is adtak erről. Uti-
programja nyilván megváltozott, mert ma reg-
gel nem utazott el Berlinből és környezetében 
Tígy tudják, hogy még néhány napot Berlin-
ben kiván tölteni. 

Két propeller a jég közé szorult 
Zimony és Pancsova közt 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bel-
grádból jelentik: A Duna és a Száva Belgrád-
nál csaknem teljesen befagyott, ami miatt be 
kellett szüntetni a hajózást. A zimonyi és a 
pancsovai propeller-¡áratokat az utolsó pilla-
natig is fenntartották, ami majdnem szeren-
csétlenséget idézett elő. Két propeller a Duna 
közepén a jég közé rekedt. Jégtörők mentették 
ki a propellereket veszedelmes helyzetükből. 

R Falu Szövetség a hitelélet 
megindítását sürgeti 

Budapest, január 26. A Falu Szövetség csü-
törtökön délután Mayer János volt földmüvelés-
ügyi miniszter elnöklésével igazgatóválasztmányi 
gyűlést tartott, amelyen elhatározták, hogy a hi-
telélet fokozatos megindítását sürgetik és ezért 
az agrár adósvédelmi intézkedések revízióját 
tartják szükségesnek. Felterjesztésben kérik a 
kormányt, hogy a Nemzeti Banknál hasson oda, 
hogy különösen a falusi hitelszövetkezetek hitel-
kereteit átmenetileg emeljék fel és gondoskod-
janak egy külön alap létesítéséről, amely a bizo-
nyos határon tul eladósodott gazdák részére mél-
tányosabban megállapított kamat fizetését teszi 
lehetővé. Elhatározták továbbá, hogy az ameri-
kai magyarok visszatelepedésénck megkönnyíté-
sét kérik a kormánytól, mert ez nemcsak tanult 
és kitűnő magyarok megmentését jelenti, hanem 
dollárt és földeladási lehetőséget is jelent. 
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Arany töltőtoll 
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A 33-as bizottság 
kedden kezdi meg a pénzügyi 

rendeletek tárgyalását 
Budapest, január 26. Pénteken délelőtt ren-

des minisztertanácsra ül össze a kormánv, 
amelyen a deficit megszüntetésére irányuló 

Íénzügyi intézkedéseket tartalmazó rendelete-
et tárgyalják. Imrédy pénzügyminiszter a 

jövő kedden tartja meg a képviselőházban ex-
pozéját genfi útjáról és legközelebbi pénzügyi 
terveiről. Kedden tart »ugyanis legközelebb 
ülést a Ház és ez az ülés már délután öt óra-
kor fog kezdődni. Az ülés napirendjére a to-
vábbi teendőkről való határozathozatalt tűz-
ték ki. A pénzügyminiszter beszéde után te-
hát csak napirendi vita formájában szólhat-
nak a képviselők a miniszter beszédéhez. 

A jövő szerdán tartja kővetkező ülését a 

Ház. Ennek napirendjére a tegnapi ülésen sür-
gősnek kimondott törvényjavaslatok tárgya-
lását kívánják kitűzni. 

A hirtk szerint a keddi ülés ntán nyomban 
összeül a 33-as bizottság Is. Itt a legsürgősebb 
rendeleteket kivánja a kormány tárgyaltatni. 
Ezek kőzött a 33-as bizottság foglalkozik már 
a deficit kiküszöbölésére szükséges rendeletek-
kel, amelyeket Imrédy miniszter Genfben, a 
Népszövetség pénzügyi bizottságának már be 
is mutatott. A legsürgősebb intézkedést kiván-
ja a transzferkérdés is, mert az erre vonatko-
zó rendeletet csak január 31-ig hosszabbítot-
ták meg. A hírek szerint a régi transzferren-
delet módosításáról lesz szó. 

Háromszáz pusztulásra itélt gyermek 
a szegedi tanyákon 

Mozgalom az jjnséges lanyal gyermekek felruházására 

(A Délmagyarország munkatársától.) Bá-
rányi Tibor főiapán csütörtök délre megbeszé-
lésre hivta meg a nagyobb szegedi vállalatok 
vezetőit és a vagyonosabb polgárokat a tanyai 
ínséges gyermekek felruházása érdekében indí-
tandó akció ügyében. A megbeszélésen meg-
jelent többek között Back Bernát, dr. Algner 
Károly, Gróf Árpád, Korányi Jenő, Wimmer 
Fülöp, dr. Szlvessy Lehel, Gábor György, K?l-
ler Mihály, Széchényi István, Pavlovlts Tst-
ván. Pick Jenő, Seíden Hermann, dr. Biedl 
Samu, Telbisz György, Pongrácz Albert. Gross 
Marcel és Wagner Ferenc. 

A főispán a megbeszélés céljának Ismertetése 
után Kiss Károly tanfelügyelőt ké-te fel. hogy 
ismertesse a tanyákon uralkodó állapotokat. A 
tanfelügyelő elmondotta, hogy a szegedi tanyá-
kon az iskolaköteles gyermekek száma 6343, a 
város belterületén pedig 6488, pedig a belterü-
letén a város összlakosságának közel három-
negyed része lakik. Ilyen körülmények között 
kétségtelen, hogy a tanya menti meg a vánost 
az elnéptelenedés veszedelmétől. A tavasszal 
összeírták a tanyai iskolásgyermekek statiszti-
káját, amelyből kiderült, hogy sokszáz olyan 
gyermek van a szegedi tanyákon, akiknek a 
táplálkozása nem éri el a minimumot sem. 

Háromszáz pusztulásra ítéli gyer-
meket találtak. 

A bajokon népkonyhák felállításával igyekeztek 
enyhíteni, jelenleg tizenkét iskolában kapnak 

a szegény gyermekek ingyen ebédét és öt Is-
kolában ingyen tejet és kenyeret. Különösen 
Atokháza és Csengele környékén nagy a gyer-
meknyomor a szülők nyomora következtében. 
A legtöbb gyermeknek nines ctpője és nincs 
ruhája. Találtak egy olyan kisleányt is, akin 
egy madzaggal átkötött rongyos férfikabáton 
kivül nem volt más ruha, alsóruha sem. 

Háromszáz pár gyermekcipőre 
lenne sürgős szOkséq és nyolc-
száz méter olcsá ruhaanyagra, 

amelynek megvarrására a tanítónők ingyen 
vállalkoznának. Ezeknek a ruhanemüeknek a 
beszerzésére körülbelül 3200 pengőre lenne 
szükség. 

Dr. Aigner Károly ny. főispán bejelentette, 
hogy a városi kisrongyosakció feleslegét szí-
vesen fc02sájtja az akció vezetősége a tanyai 
gyermekek érdekében indiíott mozgalom ren-
delkezésre. 

Bárányi főispán a megjelentek áldozatkész-
ségére hivatkozva azt kérte, hogy mindenki 
jelentse be. hogy vagy ő, vagy pedig az általa 
képviselt vállalat mennyivel járul hozzá a ta-
nyai gyermekek felruházásának költségeihez. 

Kcller Mihály helyesli a főispán mozgalmát, 
de nem helyesli azt, hogy a szegedi társada-
lomnak mindig ugyanahoz a rétegéhez for-
dulnak áldozatért, ha segítségre van szükség. 
Mivel most a tanyai gyermekek megsegítéséről 
van szó, helyesnek tartaná, ha ebbe a moz-


