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flz interparlamentáris unió a Hitler-diktatura ellen 
Genf, április 25. Az interparlamentáris unió 

tegnapi ülésén a németországi eseményekkel 
foglalkoztak. A vitát és a hozott határozatot 
bizalmasnak jelentették ki. Ennek ellenére ma 
az egyik genfi lapban a teljes szöveg napvilá-
got látott. Eszerint az interparlamentáris unió 
élénk sajnálkozását fejezte ki a súlyos csapá-
sok felett, amelyeket a Hitler-kormány a par-
lamentárizmusra mért és hangoztatta, hogy a 
népakarat kifejezője s az államhatalom hiva-
tott ellenőrzője csak a parlament lehet 

A német kormány ellen irányuló határozat 
publikálása Genfben igen nagy feltűnést kel-
tett 

Numerus clausus 
minden iskolában 

Berlin, április 25. A birodalmi kormány tag-
jai a mai minisrtertanácson letárgyalták a ne-

met iskolák és főiskolák ügyében kibocsátan-
dó törvényt, amely előírja, hogy a tanulók és 
diákok számát az összes iskolakon és főisko-
lákon korlátozni kell. Uj felvételeknél ügyelni 
kell, hogy a nem-árja származású birodalmi 
németek száma az egyes iskolák és fakultások 
összes diákságához viszonvitva, ne lépje tul a 
nem-árja lakosságnak a birodalom lakosságá-
hoz vaíó arányszámát. 

««ifftzhödfóeKet heiaben 
vidékre háztöl-házig 
meilOnyoa árban telelöaaép melle« esxlcISaöl 

„ R A P I D " 
Nemzelküzl SzAUllmAnyozAil VAIlMol 

Kelemen u. 1. sz. Telefon 32-90. 

Hírek. 
WT) 9 1 2 Széria. Bőm. SatK. Kiüt és Marc. 
MMS éZ,\M Prot. Ervin. A nap kel 4 óra 53 
perckor, nyugszik 7 óra 4 perckor. 

Somogyi-könyvtár Vöznapokon délelőtt tői 
1-tg, délután 4-től 7-lg, a Városi Mnzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap Is, délelőtt 10-tr fél t-lg 
van nyitva. Folyőiratcsere 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: Leinzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9., (telefon 13-52), Moldván Lajos UJszegedi, Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46). Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körűt 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

— Bárányi Tibor főispán Bajára utazott. 
Bárányi Tibor főispán titkára, báró Tunkl Ta-
más kíséretében kedden délután autón Bajára 
utazott, hogy elintézze a főispáni teendőket 
és Szabovlyevits Dusán alispánnak, valamint 
Borbiró Ferenc bajai polgármesterrel megbe-
szélje az installáció részleteit A főispán Bajá-
ról Budapestre megy, ahol főispáni értekez-
leten vesz részt és valószínűleg csütörtökön 
érkezik vissza Szegedre 

— A Pallavicini-család köszönete Szeged rész-
rétéért. Dr. Somogy i Szilveszter polgármes-
ter, — mint ismeretes —, részvétlevelet intézett 
a város közönsége és hatósága nevében a Palla-
vlcini-családhoz őrgróf Pallavicinl Sándor el-
hunyta alkalmából. Levelére őrgróf Pa l l av i-
c i n l Alfonztól most a következő választ kapta 
Bécsből: „Méltóságos Polgármester Urt Édes-
atyám elhunytával ért pótolhatatlan súlyos vesz-
teség alkalmával hozzám intézett sorait és abban 
ugy Méltóságod, mint a város hatósága és közön-
sége nevében kifejezésre^ hozott meleg együttérző 
részvétért hálás köszönetet mondok. Arra kérem 
Méltóságodat, hogy köszönetemet a hatósággal és 
a város közönségének megfelelő formában tolmá-
csolni és a megboldogult emlékét kegyelettel meg-
őrizni méltóztassék. Fogadja kérem kiváló tisz-
teletem kifejezését, mellyel vagyok őszinte híve: 
őrgróf Pallavicinl Alfonz Károly." 

— Zita-mise. A Magyar Nők Szent Korona Szö-
vetségének szegedi szervezete 27-én (félelőtt 9 óra-
kor a fogadalmi templomban Zita-misét mondat. 

— Kiss Károly halála. Szeged társadalmát 
ismét súlyos veszteség érte. Meghalt K7«s Ká-
roly, a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank al-
elnöke, aki a város társadalmi életének egyik 
jól ismert egyénisége volt és akinek jelentős 
szelepe volt hosszú évtizedeken keresztül a 
város közgazdasági és pénzügyi életében. Kiss 
Károly hosszú időn át volt váltóbirálója a 
Magyar Nemzeti Banknak és mint törvényható-
sági bizottsági tagja tevékeny részt vett a 
város közigazgatási életében is. Nem volt han-
gos szereplője a közgyűlésnek, de értékes 
pénzügyi és közgazdasági vonatkozású taná-
csainak mindig nagy hasznát vette a hatóság. 
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank igazgató-
ságában negyvenhét éven át működött elismert 
és méltányolt eredménnyel. Kiss Károly nyolc-
vankét éves volt. Az öregkor gyengesége egé-
szen az utolsó hetekig megkímélte. Friss erő-
ben, teljes szellemi képességével végezte fele-
lősségteljes munkáját pénzintézeténél. Csak 
nemrégen betegedett meg, mig most a halál le-
győzte szervezetét. Halála mindenütt őszinte 
részvétet keltett. Három leánya és két fia gyá-
szolja: Kiss Jenő budapesti gyógyszerész és dr. 
Kiss Menyhért szegedi kórházi főorvos. Apósa 
volt dr. Kállay Emil ügyvédnek és Sömjén 
Zsigmond kormánytanácsosnak. Szerdán dél-
után fél 4 órakor temetik a Széchenyi-tér 15. 
szám alól. 

— Megkezdték az ipari vásár helyeinek ki-
osztását Az ipartestület vásárrendező bizottsá-
ga megkezdte a helykiosztásokat. Egy hónap-
pal a vásár megkezdése előtt osztotta ki az 
idén a bizottság a helyeket, hogy minden ki-
állító számára kellő idő állon rendelkezésre 
az előkészületekhez. A helykiosztásról az ipar-
testület értesítette a vásárra jelentkezetteket 
akiket a torlódás elkerülése végett négy cso-
portban idézett meg a helyek átvételére. Fel-
kéri a bizottság» a vásár résztvevőit, hogv a ki-
küldött értesítésekben megjelölt napon és idő-
bon feltétlenül jelenjenek meg a vásárirodá-
ban, hogy helyük biztositható legyen. A Máv.-
tól megérkeztek a kedvezményes utazásra jo-
gosító igazolvánvok, amelyeknek árusítását 
május 2-án kezdik meg. Az igazolványok má-
jus 24-től junius 7-ig tartó érvénnyel 33 száza-
lékos kedvezményre jogosítanak. 

Ü z l e t e m s u l y p o n t f a : 

ELSŐRANGÚ MERTÉK UTÁNI URI SZABÓSÁG 
Anvag - nozzávaló - Szabás — Monha - Kivitel — Ar - tekintetében 

S Z E N Z Á C I Ó S ! ! ! 

FÖLDES IZSÓ ^ KLAUZÁL TÉR 
Takarítson mór porszívóé* parkettkef élő géppel! 

Dombovári vaj és sait 
WT a legjobb 

mindenütt kaphatói 

Peking ostroma előli 
London, április 25. Pekingből jelentik, Ke 

a kínai hadsereg nem hajlandó Pekinget fel 
adni és erősen készül a főváros védelmére. A' 
város előtt több védelmi vonalat építettek s a 
kinai csapatok el vannak szánva, hogy minden 
lépésnyi területet csak küzdelem árán hajlan-
dók átengedni a japán túlerőnek. A Luang 
folyónál a kínaiak a hir szerint sikeres ellen-
támadásba mentek át. 

<— Ismét árad a Tisza. K Tisza áradása Is-
mét megkezdődött. Hétfőn a vízállás 162 centl-i 
méter volt, kedden 220-ra emelkedett 

— Béta-nap a postaigazgatóságnál. A szabad-

ságáról visszaérkezett dr. Z s ö g ö n Béla posta-

igazgatót névnapja alkalmából meleg ünneplésben 

részesítette a postaigazgatóság. Az Igazgatóság, 

valamint a hivatalok személyzete nevében dr. 

Sche f fe r postaigazgatő köszöntötte meleg sza-

vakkal. 

Minden háztartásban nélkülOzheieflen 
dfp^df^ a z egész világon szabadalmat nyert 
^ ^ ^ ^ 818 

fJ I |orpheus*áfoteiagy 
Modern, tartós, kényelmes és o'oaá! 

Nappal fotel, éjjel ágy. 
Világhírű Schöberl-gyártmány. 

Mintaraktár: Budapest, IV. HartskSz 4 

Filléres bérletrendszer. Jíényelmes, olcsó! VÖRÖS Attila ucca 6. sz. 
Tetaíonhlvó: 17-6L 

Báró Wafzdorf 
100 ezer pengős váltója 

Eszterházy Tamás nem tudta meg ált a-
pitani, hogy hamis-e az aláírás — „Watz-
dort báró születésénél fogva degenerált" 

Budapest április 25. Nagy érdeklődés mel-
lett kezdte meg kedden reggel a budapesti tör-
vényszék báró W a t z d o r i Konrád és társai! 
bűnügyének főtárgyalását. A tárgyaláson meg-
jelent gróf E s z t e r h á z y Tamás is, akinek 
feljelentésére indult meg az eljárás. Az ügyész-
ség a bárót és G e s z t i Károlyt okirathamisi-: 
tással vádolja, mert egy 100.000 pengős vál-
tóra közösen ráhamisitották Eszterházy nevét 
és azt kifizetés végett bemutatták. Vádlottként 
szerepelt Deutsch Sabiron ügynök is, aki tudta, 
hogy a váltó hamis, mégis közermüködött a be-
mutatásnál, Watzdorfot az ügyészség még hite-
lezési csalásokkal is vádolta, amelyeket gróf 
F e s t e t i c h Domokos, D e u t s c h Géza, 
B r e i t e n b e r g e r Frigyes és F r i t z János 
sérelmére követett el. 

A báró kihallgatása során az összes bűncse-
lekményt tagadta. A százezer pengős váltóra 
vonatkozólag azt adta elő, hogy a váltót alá-
írással ellátva a gróftól kapta éppúgy, mint 
azelőtt 40—50 más váltót, amikor a Darátság 
közte és a gróf között még tartott 

G e s z t i és Deutsch is tagadta bűnösségét. 
Gróf E s z t e r h á z y Tamás vallomásában 

azt mondotta, hogy körülbelül kétmilliárd ko-
ronát kölcsönzött báró Watzdorfnak. Ha eluta-
zott, sokszor biancóváltókat adott át. A felmu-
tatott váltóra azt mondta a gróf, hogy nem tud-
ja megállapítani, vájjon az aláírás az övé-e. 
vagy hamis. 

— Lehetséges mondta —, hogy az én alá-
írásom, de gyanúsnak találtam a váltót, mert 
két igazgatóm is gyanúsnak találta az aláírást 
Nekem az volt az érzésem, hogy más követte 
el az inkorrektséget 

A váltók iegvzéke szerint a kölcsönzött vég-
összeg — 683 ezer pengő. 

Ezután W a t z d o r f Konrádnét, T S r S R 
Riát hallgatták ki, aki szerint a 100.000 pengős 
váltó az ő tulajdona. 

Az orvosszakértők szerint Watzdorfon az el-
mebetegség jelei mutatkoztak. Morfinista, al-
koholista, erkölcsi ellenállóképessége csftK-
kent, születésénél fogva degeneráfy-

A tárgyalást szerdán folytatják» 


