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Horogkeresztes röpcédulák 
az egyetemen 

Berlin, október 11. A birodalmi gyűlés pa-
lotájának felgyújtása miatt megindult bünper 
szerdai, a birodalmi gyűlés üléstermében tar-
tott tárgyalás elején az*elnök bejelentette, hogy 
a nagyszabású helyszíni szemlet csütörtökön 
fogják megtartani. 

Ezután annak a rendőrtisztviselőnek a kihall-» 
gatására került a sor, aki őrségével elsőnek je-
lent meg a birodalmi gyűlés már lángokban 
álló palotájánál. A rendőrtisztviselő elmon-
dotta, hogy belépve az ülésterembe, rögtön lát-
ta, hogy gyújtogatás történt, mert az ülésterem 
husz különböző helye égett Azonnal rákiáltott 
a vele volt rendőrökre: Revolvert elő és meg-
kezdték az épület átkutatását. Az egyik folyo-
són egy kabatra és egy nyakkendőre akadtak. 
Közben a megérkezett tűzoltók az egyik kijá-
ratnál elfogták a kisurranni igyekvő Van der 
Lubbet, akit átadtak a rendőröknek. A rendőr-
tisztviselő az őrszobában felmutatta Van der 
Lubbenak a talált kabátot és nyakkendőt és 
megkérdezte tőle, hogy az ővé-e. Erre Van der 
Lubbe igennel felelt. Arra a kérdésre, hogy ő 
gyujtotta-e fel a palotát, Van der Lubbe szin-
ten igent mondott, de amikor azt kérdezte tőle, 
hogy miért követté el ezt a szörnyűséget, mo-
solygott és nem válaszolt. A rendőrtisztviselő-
nek az volt a benyomása, hogy elmebajossal 
van dolga. 

Az elnök ezután közölte, hogy csütörtökön 
este 8 órakor tart ják a helyszíni szemlét a bi-
rodalmi gyűlés épülete előtt annak megállapí-
tására, hogy egy, vagy két ember mászőtt-e 
be az épületbe, egyedül gyujtogatott-e stb. stb. 

A következő tanú dr. Lepsiüs volt. A tüz 
utáni napon, amikor végigjárta azt az utat, 
amelyen Lubbe gyújtogatott, minden tűzfé-
szeknél megkérdezték, hogy hogyan gyújtoga-
tott. Lubbe készséggel és részletesen válaszolt. 
A tanú kérdést intézett a vádlotthoz tettének 
okairól is, mire azt felelte, hogy rrz egyik társa-
dalmat meg kell semmisíteni. Amikor az ülés-
terembe mént. az volt a benyomása, hogy Lub-
be bizonyos elégtétellel, mosolyogva nézett kö-
rűi. A tárgyalás után az elnök kihirdette, hogy 
Dimitroff vádlott nem vehet részt a csütörtök 
esti helyszíni szemlén. 

A legközelebbi tárgyalás pénteken, a biro-
dalmi gyűlés épületében tartják. 

A kérők 
paradicsomból való kiűzetése 

a törvényszék előtt 
(A DéHmaqyarorszáq munkatársától.) Vásár-

helyi specialitás a „kérők" intézménye. Ezek a 
kérők évszázadok óta abból élnek, hogy a há-
raswlandó legény körül eMátják a felmerült 
hivatalos teendőket: beszerzik az okmányokat, 
kisürgetik a diszpenzációt, de a legfontosabb 
feladatuk a kiszemelt leány megkérése. A vá-
rosi árvaszék elnöke hónapokkal ezelőtt azt az 
utasítást adta hivatali személyzetének, hogy a 
kérőknek többé nem szabad felvilágosít ásókat 
adni. tekintettel arra. hogy nem illetékesek. 
A kérők közül öten felkeresték az egyik vásár-
helyi lap szerkesztőségét és ott nanaszt tettek. 
Csáki Lajos hirlapiró a kérők panasza alapján 
cikket irt dr. Medveczky Károly árvaszéki el-
nök ellen és cikkében azt irta, hogy a kérőket 
ugy űzték ki a hivatalból, mint valaha Ádá-
mot a paradicsomból. A cikkben foglalt rágal-
mazó tényállások miatt az árvaszéki elnök 
pert inditótt a hirlapiró ellen, akit szerdán a 
törvényszék 50 pengő pénzbüntetésre ítélt. 
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ntéxett, Iskolai harisnyák, 

gyermek kötötikabátok. 

nagy v á l a s z t é k b a n . 

Lussziig I m r e 
Széclienyl tér 2. Tisza szálló melle ti. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi egyetemet ismét elárasztják Meskó Zol-
tán emberei horogkeresztes röpcédulákkal. 
Nem szabad azonban szemmel látható elárasz-
tásra gondolni, mert a röpcédulákat igen disz-
kréten és óvatosan dugdossák a horogkereszt 
szempontjából megbízhatónak látszó és 
gyanútlan egyetemi hallgatók kezébe, 
hogy ily en horogkeresztes röpcédula 
van forgalomban, mindegyiken a horog-
keresztre feszitett Nagymagyarország miniatűr 
térképe ékeskedik. Két cédula ismerteti a nagy 
programot, a „Magyar Nemzeti Szociálist'a 
Földműves- és Munkáspárt 19 pontba süritett 
programját, a harmadik cédula a „Belépési 
Nyilatkozat" címet viseli, a negyedik pedig 
egyik oldalán statisztika horogkeresztes mód-
ra, a másik oldalára jóslásokat hirdet Ez a 
planéta ezeket hirdeti: 

Ha becsületes embernek tartod magad, ' 

ha nem félsas az igazság erejétől, 

ha nem vagy buta, korlátolt ember. 

akkor tovább adod, 

mással is elolvastatod ezt a röpcédulátl 

1934 végén 
Nemzeti Szocialista 

uralom lesz Magyaroszágon. 

1934 végén 

megszűnik a spekulánsok aratása. 

1934 végén 
elkövetkezik a megtisztított 

munkás Magyarország! 

Testvérek, ne várjunk másra, 
csak magunkban bízhatunk! 

NEMZETI SZOCIALISTA PÁRT. 
i 

Pártvezér: 

Meskó Zoltán. 

Pálfy Fidél Barth József Szüts Iván 

Jóslatot zeng az a cédula is, amelynek egyik 
oldala a programot isimerteti, a másik oldala 
pedig tiltakozik az ellen, hogy a jólakottak so-
ványitókurás tanácsokat adjanak és bejelenti, 
hogy „minden erőszak, minden terror ellené-
re a következő választás meghozza a Nemzeti 
Szocializmus győzelmét". 

A belépési nyilatkozat szövegében szerény 
kötelezvény is megbújik. A belépőnek a párt 
céljaira „havi . . . . pengőt . . . . fillért" kell 
felajánlania és a felajánlott összeg pontos fize-
tésére aláirásos kötelczttséget kell vállalnia. 

Érdeklődtünk a röpcédulás propaganda ered-

ménye és körülményei iránt és megtudtuk, 
hogy az eredménnyel Meskó Zoltán pártvezér 
nem igen lehet megelégedve, mert az egyetemi 
hallgatók körében — bár bőkezűen osztogat ják 
ezeket a cédulákat — eddig nagyon kevés hí-
ve akadt a horogkeresztnek. Az is lehet, hogy 
egyetlen egyetemi hallgató sem irta alá a kezé-
be nyomott belépési nyilatkozatot, legalább is 
igen jól tájékozott informátoraink egyetlen 
belépésről sem tudnak. • 

Sokkal érdekesebbek a röpcédula-osztogatás 
körülményei. Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy 
a polgármesteri hivatal egyetlen horogkeresz-
tes röpcédula terjesztésére sem adta meg azt az 
eűgedélyt, amely nélkül a céduia osztogatói 
sorozatos kihágást követnek el. De kihágást kö-
vetnek el azért is, mert a röpcédulákon az a 
horogkereszt ékeskedik, amelynek használatát 
rendkivül szigorúan eltiltotta a nemrégen ki-
adott kormányrendelet. 

Az egyetem belsejét az egyetem autonómiája 
zárja el a polgári hatóságok közegei elől. Állí-
tólag ez az oka annak, hogy a cédulás emberek 
az egyetem falai között, a tantermekben, a fo-
lyosokon, a laboratóriumokban és a klinikai 
resztes lapokat, de kinn az uccán nem mutat-
előadótermekben osztogatják csak a horogke-
koznak vele. 

o KTÓBERI 
LC/ó CIKKEINK! 

Paradicsom eltevéshez 
Paradicsom paszirozó görgővel —.68 
Kézi paszirozó fából —.24 
2 drb 7 decis barna iiveg —.21 
2 gombolyag kötözci spárga —.24 
Háztartási cikkek 

2 drb patent egérfogó '—•24 
1 hibus kitűnő fogkrém —-20 
Celluloid nyelű fogkefe ki« szépséghibával —24 

2 doboz fogpor -.24 

írószerek 
1 iiveg antraeén tinta —.H 
4 iv kitűnő itatós —.21 
20 drb irótoll —24 
3 drb „Párisi" fekeite ceruza —.24 

N6I divat 
Gyapju női divat sapka —.48 
Gyapjn szinos női divat sál —.98 
1 pár mosó műselyem hibátlan harisnya — .98 
18 drb cakkszoritó hullámrsa*t —.24 

Páris! Nagy ¿ruház, Szegeti | 
Csekonics utca és Kiss ucca sarok 


