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Halálra Mellék Roosevelt merénylőjét 
a csikágói polgármester halála miatt 

Miámi, március 10. Zingara olasz anarchis-
tát, aki február 15-én gyilkossági merényletet 
kísérelt meg Roosevelt elnök ellen, ma halálra 
Ítélték, mert a Zingarára kiszabott 80 évi fegy-
házbüntetés csak a Roosevelt elleni merény-

letért szólt, nem pedig az egyidejűleg Cermak 
polgármester ellen elkövetett merényletért is. 
Minthogy Cermak polgármester időközben 
belehalt sérüléseibe, Zingara ellen a gyilkos-
ság miatt is vádat emeltek-
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5 százalékkal olcsóbban él, 

de 5 százalékkal csökkent-
heti kiadásait, ha bevásár-
lásainál a Délmagyarország 
takarékossági könyvecské-
jét használja. 

aki a Délmagyarország be-
vásárlási könyvecskéit ál-
landóan használja. 

Bizonytalan ideig meghosszabbították 
az amerikai bankszünetet 

(Budapesti tudósítónk telefonj elöntése.) New-
vorkból Jelentik: A bankok pénteken is csak rész-
ben tartották nyitva pénztáraikat. Pénzügyi kö-
rökben azt hiszik, hogy az úgynevezett egészsé-
ges bankok hétfőn megnyithatják pénztáraikat 
bizonyos korlátozott üzletek számára. 

Csikágóban a bankzárlat miatt az üzleti élet 
csaknem teljesen szünetel. 

Newyork, március 10. A washingtoni kép-
viselőház egyhangúan, a szenátus pedig het-

venhárom szavazattal hét ellen elfogadta a 
banktörvényjavaslatot, amelyet Roosevelt 
azonnal aláirt, ugy, hogy a javaslat törvény-
erőre emelkedett Roosevelt kiáltványban 
határozatlan időre meghosszabbította az 
aranykiviteli tilalom hatályát, amely ma 
éjfélkor lejárt volna. Beavatottak azt hiszik, 
hogy az elnök végleg elejtette az aranyalapról 
való letérés tervét, de az aranykiviteli tilalom 
még több héten át érvényben marad. 

Herriot éles cikke 
Olaszország, Németország 
és Magyarország ellen 

(pudapesft tudósítónk telefonjelentésepá. 
risből jelentik: Herriot pénteken cikket irt az 
angol-francia szövetségről és cikkében támadást 
intézett Olaszország, Németország és Magyar-
ország ellen. Németország és Olaszország — írta 
— megbuktatták Genfben az összes francia ja-
vaslatokat Olaszország állást foglalt Francia-
ország ellen és ez élénken nyugtalanítja Fran-
ciaország szövetségeseit: Csehországot, Romá-
niát és Jugoszláviát. Ennek a nyugtalanságnak 
kifejezője az uj kisantant-paktum. Belgrádban 
nemcsak az ország biztonsága miatt aggódnak, 

hanem az ország egysége miatt is és a nyugta» 
lanságot csak fokozzák az olasz fegyverszál-
litmányok. 

Herriot ezután élesm támadja Magyarorszá-
got és azt irja, hogy a magyarok együtt dol-
goznak Olaszországgal. Magyarországon — irja 
ezután — közhivatalokat juttattak olyanoknak, 
akiket a frankügyben megbélyegeztek. Nincs 
más kiút — fejezi be cikkét —, mint az angol-
francia szövetség és nem szabad időt veszteni. 
Franciaországnak és Angliának vállvetve kell 
harcolni Genfben. 

A középiskolai reform 
Budapest), március 10. A kultuszminiszté-

riumban tegnap fejeződött be az az értekezlet, 
amelyen Homan Bálint kultuszminiszter el-
nöklete alatt a középiskolai oktatás aktuális 
kérdései kerültek megvitatásra. A több napig 
tartó értekezlet foglalkozott az egységes kö-
zépiskolai, a nyelvoktatás, a középiskolai nő-
képzés, az egységes jogosítás kérdésével. A 
miniszternek az a terve, hogy a középiskolák 
alsó tagozatát egyesíteni fogja oly tantervvel, 
amely egyesítené magában a humanisztikus 
és realisztikus követelményeket. Helyeselte az 
értekezlet a miniszternek azt az álláspontját, 
hogy a gimnáziumokban a görög és modern 
nyelveket tanítsák, azonban a tanuló hajla-
mainak megfelelően választhasson a görög, 
illetve reánezve könnyebben tanulható mo-
dem nyelv kőzött. A leányok középiskolai ok-
tatására nézve az az egységes vélemény ala-
kult ki, hogy mivel a ma fennálló leányközép-
iskolák ugyanazon egyetemi tanulmányokra 
jogosítanak, mint a fiu középiskolák, nincs 
értelme annak, hogy külön leányközépiskolai 
fajok működjenek. Végül beható vita folyt a 
túlterhelés kérdésében, az értekezlet megegye-
zett abban, hogy ebben a tekintetben valóban 
sok a tennivaló és egyes tantárgyak anyagát 
a lehetőségig alaposan redukálni kell. 

A lövő Szeged 
Dr. Pálfy Budinszky Endre 

városrendezési előadása. 

(A Délmagyarorsaság munkatársától.) A város-
rendezési előadássorozat hatodik előadását nagy 
érdeklődés mellett pénteken délután tartotta meg 
dr. Pálfy-Budinszky Endre városi mérnök a vá-
rosháza közgyűlési termében. Az előadó először 
a zöld területek városépítési jelentőségét, a külön-
féle zöldterületi rendszereket, a szabadterületi 
terv elkészítésének szempontjait, valamint az e 
célra tekintetbe jöhető területeket, azok megszer-
zési éa hasznosítási módját ismertette. Részlete-
sen beszélt ezután az egyes zöldterületi egységek-
ről, azoknak sokirányú városépítési vonatkozá-
sairól, igy annak esztétikai, higiéniai 6s lélektani 
jelentőségéről. Foglalkozott a fasorok, az egyes 
és csoportfák, valamint at előkertek kérdésével, 
kiemelve ezzel kapcsolatban a csoportfák eleve-
nítő hatását az uccákoo. Beszélt a díszterek ren-
dezési elveiről, különösen hangsúlyozta a gyer-
mekjátszóterek rendkívüli fontosságát, amelyek-
nek az egész város területén egymástól 5—10 per-
ces sétatávolságban kell lenniök. 

A város körül fekvő nagy szabadterületek is-
mertetése kapcsán főleg a népkertek, sportterek, 
bérkertek, repülőterek, továbbá a temető, kiállí-
tási terület, a sportstadion kérdéseit fejtegette, — 
a temetővel kapcsolatban rámutatva az erdei te-
metőtipusra, mint a temetőkérdés legideálisabb és 
legesztétlkusabb módjára. 

— A modern városépítés legfontosabb vívmá-
nyai azonban a városom belől és az azon kívül 
fekvő zöld éa szabadterületek szerves összekap-
csolását alkotó parksávok — mondotta —, ame-
lyek lényegükben 20—50 méter széles zöld vonu-
latok és a gyalogos, valamint a kerékpáros for-
galom egészséges miliőben történő sugáriránya 
lebonyolítását szolgálják. 

Az előadás harmadik része a jövő Szeged egy-
séges zöldrendszerónek és a parkvonulatok ki-
fejlesztésének lehetőségére mutatott rá. Dr. Pálfy 
mérnök elgondolását szines táblákban mutatta be 
Az nj zöldterületek céljaira többek között a je-
lenlegi téglagyárak anyagbányái, a központi te-
mető megvalósításával automatikusan megszűnő 
temetők, a mélyfekvésü baktól terület, valamint a 
tájsaépségi értékekben gazdag Holt-Tisza és Holt-
Maros medre szolgálnának. Végül rámutatott a 
kitűzött cél érdekében teendő legfontosabb dol-
gokra, Így a térképezés, a légi felvétel és a ma-
gassági felvétel szükségességére és arra a fontos 
körülményre, hogy a zöldterület-terv elkészítése 
előtt a különféle szakképviseleteket meg kellene 
keresni abban az irányban, hogy a javaslataikat 
közöljék a város vezetőségével. 

A.z előadást élénk vita követte, amelynek so-
rán többek közt dr. Meskó Zoltán, dr. Regdon Ká-
roly és Wag»er Ferenc szólaltaik feL 

Másfélévre ítélték a bérest, 
aki agyonszúrta a gazdát 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
mult hónap elején az egyik szentesi tanyán 
véres tragédia játszódott le a tanya fiatal gaz-
dája: Szücs-Molnár Lajos és a 24 éves beres, 
Rekedt Nagy Adolf között. A tanyán kettőjü-
kön kivül csak egy fiatal leány, a gazda egyik 
nőismerőse tartózkodott, amikor a két férfi 
nyitott késsel a kezében egymásnak ment. A 
halálos viadalból a béres került ki győztesen, 
a fiatal gazdálkodó szivenszurva. holtan ma-
radt a földön- Rekedt Nagy Adolfot letartóztat-
ták és ellene szándékos emberölés büntette 
miatt indult meg a bűnvádi eljárás. 

A bérest pénteken szuronyos fegyőr állította 
a törvényszék Vild-tanácsa elé. Rekedt Nagy 
Adolf védekezésében jogos védelemre hivat-
kozott és előadta, hogy veszekedés közben a 
gazdája támadta meg őt és cibálta, ütötte-

verte. ö egy darabig igyekezett elsimítani a 
dolgot, de á gazda egyre hevesebben támadta, 
végül is kénytelen volt kését elővenni, hogy 
védekezzen a támadás ellen. 

A bíróság tanuként kihallgatta a fiatal 
ltányt is, aki azt vallotta, hogy Szücs-Molnár 
Lajos támadta meg a bérest A" bíróság nem 
állapította meg a jogos védelem fennforgását, 
ellenben elfogadta a vádlottnak azt a védeke-
zését, hogy tettét erós felindulásban követte 
el és ezért erős felindulásban elkövetett szán-
dékos emberölés miatt másfélesztendei bör-
tönre Ítélte. 

* T S : 2 női kalap modellekkel 
megérkeztem. Alakítások modell ulAn P 2-50. 
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