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Rágalmazási per 
a numerus clausus miatt 

Budapest, április 5. D e u t s c h 1 Andor 
nyelvtanár és G u t t m a n n György a „Tár-
sadalmunk" cimü lapba cikket irták, amely-
ben azt mondották, hogy csak a szegény zsidók 
részére van numerus clausus, mert a zsidó ta-
nuló, ha elégséges elómenetelü is, a jogi sze-
mináriumok utján felvétetheti magát az egye-
temre, ha nem riad vissza a pénzáldozattol. 

S z ö g y é n Gyula ügyvéd azt irta, hogy az 
e^vetemre való felvétel sikere csak ugy bizto-
sítható, ha a hallgató még idejében a fonetikus 
jogi szemináriumhoz fordul. A cikkek tartal-
ma miatt az ügyészség eljárást indított, mert 
mint a vádirat megjegyzi, ezzel a Pázmány 
Péter Tudományegyetem karai, tagjai, dékán-
ia, prodékánja, bizottsága és alkalmazottai fe-
lől hivatásuk gyakorlásara vonatkozólag olyan 
tényeket állítottak, amelyek valódiságuk ese-
tén közmegvetésnek tennék kl, sőt fegyelmi 
eljárás megindítására is okot szolgáltatnának. 
A pécsi és szegedi egyetem az ügyben szintén 
sértettként szerepeltek. 

A mai tárgyaláson Deutsch elmondotta, 
hogy humoros tónusban irta meg riportját. 
Később azután megdöbbenve látta, hogy cikke 
elferdítve jelent meg. Ezért nem vállalja a 
felelősséget. G u t t m a n n György ugy vallott, 
hogy az eredeti cikk sokkal súlyosabb kitéte-
leket tartalmazott. 

Dr. S z ö g y é n Gyula szintén tagadta bű-
nösségét. Senkit sem akart megbántani. A vád-
lottak bizonyítási inditvánvait a törvényszék 
elutasította. 

Egy óra után hirdette ki T ő r e k y elnök a 
tőrvényszék Ítéletét, amely szerint bűnösnek 
mondotta ki a vádlottakat a budapesti, pécsi 
és szegedi egyetem sérelmére elkövetett há-
romrendbeli rágalmazás vétségében és ezért 
Deutsch Andort és Guttmann Györgyöt fejen-
ként 3 hónapi fogházra, dr. Szőgvénv Gyulát 
nedig 2000 pengő pénzbüntetésre Ítélte. 

A keresztútnál, éjfélkor ... 
(A Délmagyarország munkatársitól.) Janko-

vics Dezsőné vásárhelyi kuruzsló cigányasz-

szony bünügyét tárgyalta szerdán a szegedi 

járásbíróság. Jankovicsné Varga Luca apát-

falva! leányt csapta be furfangos módon. Var-

ga Luca felkereste a cigányasszonyt és el-

mondotta, hogy kedvese elhagyta. A cigány-

asszony azt mondotta a lánynak, hogy ruhái 

meg vannak rontva, azért lett hűtlen a le-

gény. Rábeszélte a leányt, hogy adja oda ne-

ki a ruhákat, ő majd a keresztútnál, éjfélkor, 

leveri róluk a rontást. A lány átadta az asz-

szonynak a ruhákat, aki azokat el is vitte, de 

vissza nem adta. Varga Luca várta, hogy a 

legény majd visszatér, de bizony az nem tért 

vissza. 

A járásbíróságon1 a cigányasszony beismerte 

á kuruzslást és azzal védekezett, hogy a ruha 

tényleg meg volt rontva és <5 segített volna, ha 

a legény nem lett volna olyan csalhatatlanul 

konok... A bíróság a cigányasszonyt 3 napi 

forMzra Ítélte csalás miatt. 

I HüttI Tivadar 
porcel lángyáros és nagykereskedő , 

Budapest, V. Dorottya ucca 14. sz. 
óbudai porcelángyárának készítményei 
íétterf-, teás, stb. készletek) a legjobb kül-
földi gyárakkal ugy árban mint minőségben 

felveszik a versenyt 

Kívánatra mintákkal éa árajánlattal készséggel 
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a zsidó hitkOzség dísztermében! 
Részvételi árjegyzéseket mindkét estéra elfogad a 
hitközségi iroda. Gyermekeknek kedvezményi n 

»A német nép problémája 
ma a legsislyosabh kérdés« 

„Hitler sikerét Franciaország ké-Csekey professzor előadása a hUleriznrasról — 
szlíeite elő" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A" Tu-
rul Szövetség a tavasz folyamán előadássoro-
zatot rendez, amelyen az előadók az aktuális 
problémákat ismertetik. Szerdán este volt az 
első előadás a szövetség Gizella-téri klubjában. 
Dr. C s e k e y István professzor tartott előadást 
„Hüler és a Harmadik Birodalom" cimmel. 

Előadása kezdetén azt fejtegette, hogy a je-
lenlegi nagv világkaoszban a helyzetkép állan-
dóan változik és ugy érezzük, hogy nem tu-
dunk eligazodni. Az emberiség a nyugodt, biz-
tos korszakból halad az ismeretlen jövendő 
felé, — a germán óriás vonaglik, a német nép 
sorsdöntő óráit éli. 

— A német nép problémája ma a legsúlyo-
sabb kérdés Amerika és a szovjet problémája 
mellett — mondotta a professzor. Mi is megy 
végbe tulajdonképen Nemetországban? Tulaj -
donképen már Weimarban alakult meg a har-
madik birodalom, a német-római szent 
birodalom és a Bismarckhoz fűződő 
birodalom után, de a nemzeti szocialisták a 
weimari alkotmányt nem ismerik el. A hábo-
rú után Németországban a császár ellenzéke 
vette át az uralmat A weimari koalíció elő-
ször tetszett Németországban, azonban mivel 
kizárólag a teljesítés politikájánr.k elvét val-
lotta, elvesztette népszerűségét. Bátran lehet 
azt állítani, hogy Hitler sikerét Franciaország 
készi'ette elő, amikor a németekkel szemben 
a kibékülés helyett a revanche-politikájának 
adott helyet. Hitler agitációja eredményezte 
azt, hogy a hivatalos német kormány bejelen-
tette, hogy nem fizet. Ekkor egészen u j csil-
lagkép tűnt fel Németország egén, a horogke-
reszt, amely már a legrégibb időktől kezdve az 
árja nép megkülönböztetőjeként szerepelt a 
szemitákkal szemben. 

— A zseni lényege a szabályszerűség áttö-
rése. Nagy ember az, aki fordulatot ad a tör-
ténelemnek —« folytatta Csekev professzor —, 

de csak ugy válhat a zseni vezető tényezővé,; 
ha a tömegben követőkre talál. Hitler élete 
történetében is hasonlít Mussolinira. Hitler 
sikerét az okozta, hogy korán felismerte a ver-< 
saillesi béke tarthatatlanságát. Hitler szimpa-
tikussá tudta magát tenni a fiatalság előtt, mert 
azt hangoztatta, hogy a teljesítési politika 
nemcsak a jelen, de a jövő generációt is le-
igázza. Hitler sikerét pályájának katonai szer-! 
vezettségében is kereshetjük és nem utolsó 
sorban szónoki készségében. 

— A nemzeti szocialisták céljai ma is ho-; 
mályosak, rejtélyesek. Bizonytalan, hogy sike-t; 
rül-e nekik megalkotni a harmadik birodal-
mat, kérdés, hogy állammá alakul-e át a hit-
lerizmus, vagy csak párt marad továbbra is. 
Ez a hitlerizmus fordulópontja, itt válik el, 
hogy Hitlernek vannak-e állampolitikai ké-
pességei, át tud-e vedleni az agitátorból állam-; 

Eolitikussá, tud-e Olaszországhoz hasonló ál-

imot alkotni, vagv sem. A másik nagy kér-
dés, hogy létre tud ja-e hozni a nemzeti erők 
összefogását, a pluralitás helyett meg tudja-e 
teremteni a német államot, az unitárizmust 
Ha Papenék és Hugenbergék a Hohenzollernok 
trónra jutását óhajtják, kérdés, hogy ennek 
nem lesz-e szétlökő ereje, mert nem akadá-
lyozza akkor a többi német állam elűzött di-* 
nasztiáját, hogy szintén követelje a jogait? 

— Az antiszemitizmus mindig beletartozott a 
nemzeti szocialisták programjába — folytatta 
dr. Csekey. Hogy a jelenlegi beavatkozás med-
dig fog eltartani, vájjon nem tőrténik-e meg az, 
hogy az állam belenyúl e kérdésbe, nem kőn 
vetkezik-e be a német zsidók kiközösítése az 
államközösségből, azt előre nem lehet tudni. 
Végül foglalkozott ax Anschluss kérdésével, 
amely megvalósulása esetén veszedelmes lehel 
reánk nézve is. 

A professzort a hallgatóság lelkesen megtain 
solta. 

Hir&k. 
WJJ fi Csütörtök. Bóm. keth. Gölesztin. Prot 
M M y Coelesztin. A nap kel 5 óra 3Q nerc-
kor, nyugszik 6 óra 36 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt ™ tfíl 
l-ig, délután 4-től 7-ig. a Várost Mtizeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tC fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körűt 
20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Ui szeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. őrök.: bérlő Takács I., 
Boldogasszony-sugárat 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425). 

— Utazási kedvezmény a szegedi Ipar! vásár 
látogatói számára. A szegedi ipartestület vá-
sárrendező bizottsága széleskörű propagandát 
fejt ki, hogy a május 27-én kezdődő és junius 
5-ig tartó szegedi ipari vásár sikerét biztosít-
sa. Felterjesztéssel fordultak a kereskedelem-
ügyi miniszterhez, akitől a szegedi vásár vi-
déki látogatói számára utazási kedvezményt 
kértek. A miniszter ma válaszolt a felterjesz-
tésre és értesítette az ipartestület elnökségét, 
hogy május 24-étől junius 7-ig a Máv. és az 
általa kezelt vasutak vonalain 33 százalékos 
utazási kedvezményt engedélyezett a szegedi 
ipari vásár látogatói számára. Az ipartestü-
let május 28-ára, junius 4-ére és 5-ére Fil-
léres vonatok inditását kérte a Máv.-tól Pécs-
ről, Debrecenből, Miskolcról, Gyuláról, Buda-
pestről, valamint a Sz. Cs. V.-tól. A kereske-
delmi és iparkamara pártoló javaslattal csat-
lakozott az ipartestület mozgalmához és ha-
sonlókép csatlakozott a kéréshez az idegen-
forgalmi hivatal. Ax ipari vásárra április 15-ig 
lehet jelentkezni a Horváth Mihály-ucca 3. 
száza alatti vásárirodában, 

— Javítják' a szeged—budapesti nt kisteleki 
szakaszát Az államépitészeti hivatal értesitet-< 
te a város hatóságát, hogy április 10-én meg-
kezdik a szeged—budapesti ut Kistelek előtti 
szakaszának hengerelését a 139. kilométertől a 
141.4 kilométerig. A hengerelés április végéig 
tart. A munkaidő alatt az ut forgalmát korlá-
tozzák. 

— Lugkőmérgezés. Szerdán reggel T ő r t e l l 

József 46 éven kőbányai sörgyári munkást a Lon-

doni-körűt 9. « á m alatti házból lngkőmérgezéssel 

mentők szállították a kórházba. A rendőrség meg. 

Indította a nyomozást 

— A Szinháal Élet legújabb számában közli an-
nak az érdeket házasságnak regényes történetét 
amelynek hősei Canrad Veldt és egy Bartha Lili 
nevü pesti asszony. A Fészek Club „Optimista-
pesszimista'4 bálja elevenedik meg Inc te Sándor 
hetilapjának nj számában, stb., stb. ' 
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Részletes prospektust 
kü l d as i g a z g a t ó s i g 
Budapest, I, Gellért-tó* 1 
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