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Letartóztatták Gandhi feleségét 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Mahatma Gandhi feleségét szombaton délután 

letartóztatták. Gandhi feleségét egt év óta 

harmadszor tartóztatják le. A jelenlegi letar-

tóztatás oka ismeretlen. 

Százezer munkanélküli 
felvonulása Londonban 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Londonból jelentik: Az angol főváros izgal-

mas vasárntpnak néz elébe. Több mint száz-

ezer munkanélküli vonul fel a Hyde-parkban, 

hogy tüntessen és tiltakozzon a kormány mun-

kanélküli politikája ellen. A felvonulást a 

szakszervezetek rendezik. Olyan nagyszabású 

felvonulásra van kilátás, amilyent Londont 

még nem látott. A rendőrség vasárnap riadó-

készültségben lesz. 

Kettős gyilkosság Szálfában 
(Budapesti tudósítónk telefonjele-1 se.) Szó-

fiából jelentik: Kettős gvilkosság és öngyilkos-
ság történt szombaton délután Szófiában. Kol-
lár gyógyszerész felesége és sógornője ellen 
Ibrahim laboráns merényletet akart elkövetni, 
majd amikor ez nem sikerült, mindkettőt 
agyonlőtte, majd magával végzett. 
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sai is ilyenek, A világ ura, meg a A holt kéz cí-
mű ponyvák. Ugylátszik, a franciáknál azóta se 
ment ki divatból ez a szokás, mert hiszen Poin-
caré is ugyanezt csinálta. Pasiccsal terveztette 
meg a trianoni békét és a saját neve alatt hozta 
forgalomba. 

Eiffel tehát megnyerte a pályadijat, fel ls épí-
tette a hidat, mint fővállalkozó, kapott is érte 
többet egymillió forintnál, — hogy aztán ő mit 
fizetett a magyar zseninek, arról nem tudni sem-
mit. Azt se tudjuk, legalább én nem tudom, a ma-
gyar zseni hogyan jutott összeköttetésbe a fran-
ciával; valószínűleg szegény legény volt abban az 
időben — noha már nem volt gyerekember, öt-
venfelé járt — s olcsó pénzért odaadta ércbeön-
tendő álmait a gazdag és már akkor is világhí-
rű francia cégnek. Maga Feketeházy János meg-
maradt szegény államvasuti mérnöknek s mint 
ilyen is csinált egyet-mást. Nevezetesen ő tervez-
te a keleti pályaudvar tetőszerkezetét, a szolno-
ki Tisza-hidat, a fiumei forgó-hidat, a komáromi 
Duna-hidat és a pesti Ferenc József-hidat, amit 
mind a lexikonból tudok. És az az érdekes, hogy 
Feketeházy címszó alatt a lexikon is vele tervez-
teti meg a szegedi hidat, amivel egy kötettel 
előbb Eiffel címszó alatt a francia dicsőséget 
szaporítja. 

Én már többször Is reklamáltam a szegedi 
híd dicsőségét a nagy magyar technikus számá-
ra. de az ujságpapirost elviszi a szél. Az ötvene-
dik évfordulón azonban talán ő is kaphatna egy 
szerény táblát a hid oldalában. Eiffelt ünnepelni 
lehet okosság, de a magyar mérnöknek elégtételt 
szolgáltatni kötelesség. Talán össze lehetne 
egyeztetni az okosság kecskéjét a becsület ká-
posztájával egy olyan emléktábla révén, amely 
azt hirdetné, hogy a szegedi hidat Eiffel építette 
Feketeházy tervei alapján. 

Ön büszke szép és elegáns lakására, <fe ne 
feledje el, hogy otthonát a jó és célszerű vilá-
gítás teszi kellemessé és meghitté. A modern 
gyongyfénylámpa kíméli a szemet és gazda-
ságos. — Modern lakásba modern világításit 
káprázásmentes és gazdaságos 

GYÖNGYPÉNYLÁMPÁff 

Merényletet követtek el Bécsben 
dr. Melier Rózsi ellen 

(Budapesti tudósítónk telefonjeler.tíse.) Bécs-
ből jelentik: Dr. Meller Rózsi, az ismert ma-
gyar irónö és orvosnő, az »írja hadnagy« szer-
zője ellen szombaton délután rejtélyes me-
rényletet követett el egy ismeretlen fiatalem-
ber. Meller Rózsi a VII. kerületi munkásbizto-
sitó pénztár laboratóriumában dolgozik. Szom-
baton délután 6 óra tájban megjelent a la-
boratóriumban egy fiatalember és előadta, 
hogy vérvizsgálatot akar végeztetni. Még mi-
előtt az orvosnő válaszolhatod volna, a fiatal-

ember kést rántott elő és azt négyszer Meller 
Rózsi hátába döfte. Az orvosnőnek még volt 
annyi ereje, hogy az asztalon álló sósavval 
telt csészét felkapja és azt a merénylő arcába 
dobja. A fiatalember azt kiáltotta: 

— A Barna Házból jövők és a Harmadik 
Birodalom üdvözletét hozom! 

A merénylő ezután elmenekült. A laborató-
rium ajtaját kulccsal rázárta az orvosnőre és 
a kulcsot magával vitte. 

Meller Rózsi állapota rendkívül súlyos. 

„Az uf adók 
az adózók egzisztenciáiét támadfák meg" 

Szeged tiltakozása az uj terhek ellen 

(A Délmagyarország munkatársától.') A leg-
utóbb megjelent adórendeletek mindenütt meg-
döbbenést keltettek. Ezek a rendeletek, me-
lyek a meglévő adókat ismét felemelik és 
uj adónemeket is kreálnak, a társadalom min-
den rétegére nézve súlyos, szinte elvirelhe-
tetlen terheket jelentenek. A vergődő keres-
kedelem, a szenvedő ipar, a verejtékező sza-
badfoglalkozás egyaránt tiltakozik az ujabb 
adóemelések ellen, amelyek még a meglévő 
forgalmat is megtámadják. A Délmagyarország 
kérdést intézett az adóemelések ügyében a 
társadalom különböző rétegeinek képviselőihez. 
A következő válaszokat kaptuk: 

Dr. Tonelli Sándor , 

a kereskedelmi és iparkamara főtitkára kér-
désünkre így válaszolt: 

— A kereskedő- és iparostársadalom elérke' 
zett a teherviselőképesség legszélső határáig, 
tovább már nem bírják. 

Varga Miháíy, 

a Kereskedők Szövetséaének elnöke a követ-
kezőket mondotta: 

— Nekünk kereskedőknek az a ve;emenyani<, 
hogy a kereskedők már teljesen le vannak 
rongyolódva és már az utolsó vagyonroncsuknt 
is feláldozták, hogy a magas adóikat kifizet-
hessék. Nem hisszük, hogy ezeket az uj adókat 
képesek legyünk megfizetni, hiszen a régi is 
nehezen ment és még azt se fizettük meg. 

— A kereskedő régóta veszteséggel dolgo-
zik, az adót a forgótőkéjéből fedezte. Ezt 
tovább nem teheti meg, mert elveszti a be-
vásárlásra szánt tőkéjét és bezárhatja bolt-
ját. Nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, kétség 

1 telen, hogy sokan el fognak vé>ezni. A leg 

nagyobb bizonytalansággal nézünk a jövő elé. 
Egyféleképen lehetne rajtunk némileg segíteni, 
még pedig ugy, hogy a kereskedelmet kötő kor-
látozottságokat megszüntetnék és szabad moz-
gást engednének az exportot illetőleg. 

Dr. Erdélyi J enő 

főorvos, az Orvosszövetség választmányi tagja 
ezeket mondotta: 

— Az uj rendeletek az orvostársadalmat na-
gyon érzékenyen érintik. Főleg a fizetéscsök-
kentés ügye veszélyes• mert a praxisában meg-
fogyatkozott orvos ezáltal ujabb veszteségekre 
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