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nem keli 

Pohárszámra inni, 

Negyed oagvfé/ pohár 

Elég szokoit lenni, 

Bári Watzriorf Konrád 
váltópere 

Budapest, április 28. A budapesti törvényszék 
szerdán folytatta báró W a t z d o r f Konrád 
és társai bűnügyének tárgyalását A biróság 
tanukat hallgatott ki, S e h i e b e r Samut, a 
Nemzeti Kaszinó pénztárosát, K a n t z 1 e r 
Aladár főpincért és F a r k a s Kálmán villany-
szerelőt, aki egy alkalommal kihallgatta Watz-
dorf beszélgetését, amelyet titkárával és Esz-
terházy titkárával folytatott. A báró először a 
saját, azután a gróf titkárának mondotta, 
hogy írja alá a váltót, azt ne ti hallotta, hogy 
végül is elvállalta valaki az aláirást 

C h i r a László, a báró magántitkára arról 
tett vallomást, hogy a báró körülbelül félmil-
lió pengő értékű Eszterházy-vattót hozott for-
galomba és mindig rendelkezett Eszterházy-
nláirásu váltók felett Tagadta, hogy őt a báró 
felszólította volna, hogy irjon alá egy váltót 
A báró az 500.000 pengőt főleg mulatozásokra 
költötte el. 

Az elnök ismertette F e s t e t i c s Vilmos 
-gróf levelét. Előadja, hogy a Lidón közölte 
•vele Watzdorf Konrád, hogy barátnője, egy 
román grófnő, autójával és 88.000 lírájával el-
tűnt. 25.000 lírát kért kölcsön. Azóta sem adta 
meg, becsületszava ellenére sem. 

Ismertették Deutsch Gézának, a Vörös Ma-
lom főpmrérének a feljelentését is. Eszerint 
Watzdorf 1750 pengőt csalt ki tőle azzal, hogy 
birtoka is van, örökséget is kap. A feljelentést 
időközben visszavonta a pincér. 

Boronkay ügyészségi alelnök a bizonyítás 
kiegészítését kérte arra. hogy P o 1 e f k o Má-
riának soha sem volt bankbetétje. Becsatolta 
azt az Ítéletet, amely miatt a rákospalotai ja-
vítóintézetbe került Ez fényt vet Polefko elő-
életére. Becsatolta azt a levelet, amelyet Polef-
kO Mária Eszterházy Tamás grófhoz irt Bécs-
ibe. Azt irta, hogy rengeteg adóssága van, kér-
ite a grófot, hogy segítsen rajta. 

"A biróság rövid tanácskozás után az összes 
bizonyítási indítványokat elutasította. Polefko 
Erzsébet vallomásának ismertetése után a bi-
röság a tárgyalás folytatását csütörtök déli 12 
órára halasztotta. 

A pénzügyminiszter 
Genfbe utazott 

Budapest, április 26. Imrédtj Béla pénzügy-
miniszter ma délután elutazott Genfbe, hogy 
tészjtvegyen a Népszövetség pénzügyi bizottsá-
gának ülésén. A pénzügyminiszter 5—6 napot 
tölt Genfben, ahol a Népszövetség pénzügyi 
bizottságának megadja a felvilágosításokat a 
magyar állam pénzügyi és gazdasági helyze-
tórőt 

Pipás Pista 
az Ítélőtábla előtt 

(A Délmagyarország munkatársától. Csü-
törtökön délelőtt kezdi meg a szegedi Ítélő-
tábla Kouócs-tanácsa Pipás Pista és társai 
bűnügyének tárgyalását. A vádlottak padjára 
kerül a halálra itélt Pipás Pista, az életfogy-
tiglani fegyházra itélt Dobák Antalné, a 15—15 
esztendei fegyházzal sújtott Börcsök József-
né, Horváth Benda István és Csiszár István, 
a 6 esztendőre itélt Vecsernyés János és végül 
Börcsök Imre, aki kétesztendei fogházat ka-
pott. Két ember életéről kell számot adniok: 
Dobák Antaléról és Börcsök Józseféről, akiket 
évekkel ezelőtt meggyilkoltak. A táblai tárgya-' 
tóaa csak néhány jegyet adtak kL 

„Nem lesz uiabb hadjárat 
a kisegzisztenciák ellen" 

A pénzügyminiszter a részvénytársasági Javaslatról a 33-as bizottságban 

Budapest, április 26. A 33-as bizottság szer-
dán délelőtt folytatta a részvénytársaságok 
működésének gazdaságosabbá tétele tárgyá-
ban kiadandó rendelet tárgyalását. 

Sztranyavszkg Sándor beszédében felvetette 
a kérdést, nem kellene-e a rendeletet kiegészí-
teni olyan értelemben, hogy a rendelet no 
érinthesse a kisebb jövedelmű tisztviselők il-
letményeit, csak ott érvényesüljön, ahol arra 
szükség van. 

Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter: 
Módot akar adni az autonómiáknak arra, hogy 
először saját hatáskörükben teremthessenek 
rendet. Amennyiben az autonómiák záros ha-
táridőn belül eleget nem tesznek a követelé-
seknek, rájuk is beállanak a rendelkezések. 

Imrédy pénzügyminiszter ezután határozot-
tan kijelentette, hogy a kisemberek járandó-
ságait nem szándékozik a rendelet érinteni. 
Leginkább a szolgálati szerződéses »alkalma-
zottak járandóságait kivánja felülbírálni, ezek 

pedig a1 magasabb rangú tisztviselők. 

Papp Géza indítványozta, hogy ott, aho< i 
nyugdíjpénztár anyagi helyzete lehetővé te 
szi, az alapszabályszerinti nyugdijak fizetés 
ne legyen csökkenthető. 

Imrédy pénzügyminiszter: 'A rendelet stsS'n 
dékait a közvélemény egyrésze félremagyaráz 
ta. A rendeletben csak arról van szó, hogy dl 
lami felügyelet alá kerülnek azok a vállálaloV 
amelyekben az államnak, avagy a közületek 
nek érdekeltségeik vannak. Nem arról van szi 
mintha itt ujabb hadjárat készülne a kisexisz 
tenciák ellen. A rendelet egy másik része meg 
nyitja a lehetőséget arra, hogy valamennyi vál 
lalat végrehajthassa a csökkentéseket, ahol er 
re szükség van. A nyugdijasoknál csak ot 
fognak mérséklések történni, ahol ez elkerül 
hetetlenül szükséges. 

A bizottság több felszólalás után a javaslato 
megszavazta. 

Ellentétek Hilgenberg és Hitler között 
Berlin, április 26. Az uj porosz államtanács 

szerdán délután tartotta alakuló ülését. Göring 
porosz miniszterelnök nagy beszéddel nyitotta 
meg az államtanács ülését és azt mondta, hogy 
a nemzeti szocialista forradalom Németorszá-
got uj alapokra helyezte, amelyeken tovább 
kell épiteni. Poroszország a német birodalom 
épületének leghatalmasabb támasza. A mai 
Poroszországnak elsősorban kell segítenie a bi-
rodalom nagyságának és méltóságának helyre-
áll itásában. 

S p r a n g e r Ede, a filozófia és pedagógia 
világhírű tanára, a berlini egyetemen lemon-
dott állásáról Spranger a szellemtudományok 
világhírű munkása, elméleti ujjáalapozást 
adott a pedagógiának is, amelyet a filozófia 

egyik ágává akart tennL Sokat foglalkozot 
a „történelmi megértés** vizsgálatával és vál 
tozó humanitás-ideállal, melyet a nemzeti é 
szociális viszonyokból kivánt megmagyarázni 

A német nemzeti párt részéről egyre több pa 
nasz hangzik el a nemzeti szocialista párt el 
len. A két párt közötti konfliktusról a néme 
nemzeti párt hivatalos kommünikét adott ki 
amelyben közli, hogy H o g e n b e r g tárgya 
lásokat kezdett Hitler kancellárral és Görinj 
porosz miniszterelnökkel, hogy kereszt ül vigy 
a gyakorlati politika valamennyi terén a né 
met nemzeti párt teljes egyenrangúságánál 
érvényesítését A kommüniké nyomatékosai 
hangsúlyozza, hogy a német nemzeti párt an 
nak idején a teljes egyenjogúság elve alapjái 
kötött paktumot a nemzeti szocialista párttal 

Felbontják a város és Glattfelder nüspők szerződéséi 
a régi rókusi iskolaépületre 

(A Délmagyarország munkatársától.) Dr. 
GlattfeMer Gyula püspök néhány érvei ezelőtt 
megvásárolta a várostól a régi rókusi iskola 
Kossuth Lajos-sngáruti épületét amelyben az 
egyetem törvényszéki orvostani és bonctani in-
tézete működik A püspök ebben az épületben 
ikivánta felállítani a tanoncotthont és az épü-
letért 160.000 pengőt ajánlott fel a városnak. 
Meg is kötötték a szerződést amelynek értel-
mében a vételár az épület átadása alkalmá-
val fizetendő, viszont erre csak akkor kerül 
sor, ha az állam felépiti a két egyetemi intézet 
uj hajlékát és igy az egyetem visszaadja a vá-
rosnak az épületet 

Időközben az egyetemi építkezések félbesza-
kadtak, az uj hajlék nem épült fel és az egye-
tem még mindig használja az iskolaépületet. 
Az államkincstár azonban a megkötött adás-
vételi szerződés alapján kirótta a megyéspüs-
pökre, mint vevőre az illetéket. Dr. Glattfel-
der Gyula azonban, mivel az ingatlan telek-
könyvi átadása még nem történt meg, az ille-
ték kifizetését megtagadta, mire az állam-
kincstár azt telekkönyvileg betábláztatta a vá-
ros nevén álló ingatlanra. 

Glattfelder püspök időközben az árvaház 
melletti telken épittetett hajlékot a tanoncott-
hon számára, majd beadványt intézett a vá-
roshoz és kérte az 1928-ban kötött adás-vételi 
szerződés kölcsönös felbontását, mert egyelőre 
teljesen bizonytalan, hogy mikor kerülhet a 
szerződés végrehajtására a sor, mikor szabadul 
fel az elvileg megvásárolt épület. 

A megyéspüspök kívánsága a szombaton 
összeülő közgyűlés elé kerül. A kisgyűlés szer-

dán elhatározta, hogy javasolja a kfaclera tel 
jesitését már csak azért is, mert különben nen 
törlik az ingatlanra betáblázott áttami illeték 
követelést 

Rékát vonni, 
nem kel! Pestre menni 1 

MEHTUS-nál 
- Károlyi ucca 1. szám. 

Az idő 
A SwigwH MeteoroIogiai Obms«rv*iőrtimi Je 

lenti Időjárási helyret: A barometrikus maximon 
az Azori szigeten 770 mm. Északenrópén 765 nm 
a minimum Islandon 750 ram és a Fekete tengerei 
756 mm. Jelentősebb csapadék a minimumok körű 
volt 

8z«ged«n a hőmérő legmagasabb AJMaa 143 C 
a legalacsonyabb 2.6 C. A barométer adata mull 
fokra és tengerszintre redukálva reggel 764.1 nrm 
este 762.8 mm A levegő páratartalma reggel 7S 
délben 49 százalék. A szél iránya északi, ülefv 
északnyugati, erősség« 2—3. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor 
Változó felhőzet, éjjel gyenge talajmenti fagj 
a nappali hőmérséklet további emelkedései 

Időjóslat a Délvidékre: Változékony idő, továh 
bi lassú hőemelkedés. 

Költözködik? O l c s ó n átszerelen 

v i l l a n y á t , r á d i ó j á t 
POLLAK. Tábor u. 8. SÍ. « 


