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hogy „az osztrák viszonyokat aligha lehet 
nyugvópontra hozni kivUlfől jövő beavatkozás 
nélkül. Mindenestre hozzátette azonban, hogy 
ebben az intervencióban nem egyes „kiváltsa-

Í50S államoknak kell résztvenniök, hanem va-
amennyi érdekelt államnak. Krofta azt a fan-
tasztikus állítást kockáztatta meg, hogy Ma-
gyarország részéről csapatösszevonások folvnak 
a nyugatmagyarországi határon és hogy 

Sfarok be akarnak vonulni Ausztriába", 
gyanekkor az olaszokat is megvádolta, hogv 

szintén csapatokat vontak össze az osztrák ha-
táron. Beszéde további részében Krofta még 
azzal is fenyegetőzött, hogy Csehország „nem 
fogja tétlenül nézni, ha valamelyik állam csa-

Eatai átlépik az osztrák határt." A miniszter 
eszédét azzal a megjegyzéssel fejezte be, hogy 

bizonyos tekintetben meg tudja érteni azokat 
az államokat, amelyek nyilván attól tartanak, 
hogy az ausztriai események hullámai az ő or-
száguk területére is átcsaphatnak. Amig a 
csapatösszevonások csak az illető országok ha-
tárainak védelmét szoleáHák, addig ő maga »s 
jogosultaknak tartja azokat. 

Pozsonvi jelentés szerint Ausztriából 

tömegesen menekülnek át a hatá-
ron a szociáldemokraták. 

akik fegyvereiket átadják a határőrségnek. 
D e u t s c h Gyula, akinek a pozsonyi rendőr-
hatóság nem adott tartózkodási engedélyt, csü 
törtökön eltávozott Pozsonyból. 

A pozsonyi kommunisták tüntető gyűléseket 
terveznek és izgatnak a városban. 

A hangulat meglehetősen nyugta-
lan, 

éppen ezért a rendőrhatóságok riadókészült-
seget rendeltek el. Az esti óráktól kezdve meg-
erősített gyalogos és lovasrendőrosztagok cir-
kálnak. Az osztrák követség előtt megerősítet-
ték a rendőri kirendeltséget. 

Prágai jelentés szerint itt is nagyobb izgatás 
folyik az osztrák munkásság melletti szimpá-
tia-tüntetés érdekében. A kommunisták tilta-

kozó gyűléseket akarnak összehívni. Csütörtö-
kön este a Wencel-téren 

nagyobb tömeg verődött össze, 
amely az osztrák kormány ellen 

tüntetett. 

a rendőrség azonban gummibottal szétverte. 

Kegyelem 
A kötéláltali ha'á ra iléit Kalab védőszö-

vetségi tag kegyelmet kapott. Büntetését 
tizévi súlyos börtönre enyhitették. 
• • 

Öngyilkosságot kísérelt meg 
Seitz cselédje 

Grill Bóza, aki Í.Í. hónap óta Seiz 
polgármesternél szolgált, öngyilkosságot 
kísérelt meg. Tettének okáról nem hajlan-
dó felvilágosítást adni, 

Garami Ernő visszatér 
Budapestre 

Bécsből az a hir érk< t, ogv Garami 
Ernő, a magvarorszá~i ^rociálclemokrata 
] árt egvik vezetője, a' i » el másfél é e 
hagyta el az országot, elhatározta, hogy 
visszatér Budapestre. Érkezését szomba-
ton várják. 

Brüsszelben is . a • 
(Budapesti tudósítónk tel ,Jentése 

Brüsszelből jelentik: Csütörtökön a belga 
fővárosban is véres uccai harcok voltak 
a nacionalisták és a szociáldemokraták 
között. Mindkét részről lövöld ztek és 
mire a rendőrség véget vetett a harennk, 
már három halott és nuolc súlyos sebesült 
fekűrit az ucca kövezetén. 

A szegedi cipészek 
nem dolgozzák fel a magánosok 

által vett bőranyagot 
(A Délmagvarország munkatársától.) A sze-

gedi bőrfeldolgozó iparosok csütörtökön este az 
ipartestületben látogatott gyűlést tartottak. 
B ó z ó Gyula elnöki megnyitójában bejelentet-
te, hogy a vásárlási igazolvánnyal rendelkező 
iparosokat hat bőrkereskedó szóigálja ki, hét 
kereskedő nem csatlakozott az egyességhez. Az 
elnök felhívta az iparosokat, hogy a nat bőr-
kereskedőnél szerezzék be szükségleteiket. S t e-
f a n d e 1 Károly alelnök szólalt fel ezután és 
Inditvái.yozta, mondja ki a nagygyűlés, hogy 
az iparosok nem dolgozhat ják fel a magánosok 
által hozott bőranyagot. A nagygyűlés a javas-
latot elfogadta. 

B e 11 e y Gusztáv, a kiskundorozsmai ci-
pésziparosok elnöke is megjelent a gyűlésen és 
bejelentette, hogy csatlakozik a javaslatokhoz 
a dorozsmai cipésziparosok nevében. G á s p á r 
Lajos a kisteleki, H e r i István pedig a mind-
szenti cipésziparosok csatlakozását ielentette 
be. 

Az alelnök ismertette a Baross Szövetség ci-
pőipari szakosztálvának átiratát, amely szerint 
a szövetség mindenképen helyesli a bőrfeldol-
gozó iparos'oknak azt az akcióját, hogy az ille-
téktelenek bőrbeszerzését lehetetlenné tegye. 

Közérdek, honv fedhetetlen 
egyének legyenek újságírók 
(A Délmagyarország munkatársától.) 0 s-

v á t h Tibor Ottó hirlapiró ellen M á k József 
feljelentést tett. Feljelentésében előadta, hogy 
Osváth lapjában: „Elkoboztak egy botrányhal-
hászó lapot" cimmel cikket irt, amiben az ál-
lott, hogy Mák avatatlanok előtt hrilapirónak 
nevezte magát és hogv ellene az eljárások lé-
giója van folvamathan. 

Osváthot csütörtökön vonta felelősségre a tör-
vényszék G ö m ö r y-tanácsa. Osváth ki jelen -
tette, hogy állításait fenntartja, tanuként kérte 
kihallgatni dr. P e t y k ó Jánost, dr. B a l o g h 
Istvánt, akik igazolni fogják, hogy Mák zsa-
rolni akarta őket. Kijelentette, hogy Mák 
egész életével, működésével szégyent hoz az uj-
ságiró rendre. Be fogja csatolni lapjának egyes 
néldányait, azokban megjelöli az általa irt cik-
keket. Ezekből a biróság minden más bizonyí-
tás nélkül megállapíthatja, hogy Mák lapja 
tényleg botránvt hajhászott, hogy Mák zsarolt. 
A lapiát ténvleg betiltották. Erré nézve becsa-
tolja majd a rendőrségi iratokat, ugyancsak ar-
ra nézve is. hogy több eljárás van fólvamatban. 
Ki ielentette, hogv Mák sohasem volt ujságiró. 

Mák József ki ielentette, hogy ő okleveles uj-
ságiró, erre nézve bizonyítást aiánlott fel és 
arra is. hogy a lap iát nem tiltották be. 

A biróság a vádlott felajánlott bizonyítékait 
elfogadta, elrendelte a valóság bizonyítását köz-
érdekből, mert közérdeknek látta azt, hogy csak 
fedhetetlen előé'etfi egvének legyenek újságírók , 
és tisztázandónak tartja azt is a biróság, nogv 
a főmagánvádló tagja-e az újságírók egyesüle-
tének. 

« 
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9 kamatfizetésük helyesbítése 
érdekében 

országos mozgalmat indítottak 
a makói védett birtokosok 
(A Délmagyarország makói ludósitójá-

'ól.) A bajba jutott makói gazdák egye-
sülete körlevéllel keresi meg az ország 
összes gazdaszervezeteit. Ebben a körle-
vélben a legutóbb kiadott gazdavédelmi 
intézkedésekkel foglalkozva arra kéri az 
ország gazdatársadalmát, hogy együttes 
•nemorandumban hívják fel a miniszter-
elnök figyelmét a gazdavédelmi intézke-
déseknek azokra az intézkedéseire, ame-
lyek lehetetlen teljesítményt kívánnak a 
gazdatársadalomtói. Ezek között első sor-
ban az október 24-én beállott kamatfize-
tési kötelezettségekre. A rendelet kibocsá-
tásakor a gazdának má r nem volt eladni 
való terménye és nem is lesz az u j termés 
beéréséig, ennélfogva arra kérik a kor-
mánvt, hogy a kamatfizetési kötelezettsé-
gek kezdeti idejét 1933 október 24 he-
lyett 1934 szeptember első napjában ál-
lapítsa meg. A kérelemhez Makó minden 
védett gazdája csatlakozott. 

Doumergue kormányának 
bizalmai szavazoli a francia parlament 

Páris, február 15. A képviselőház kör-
nyékén csütörtökön délután teljes nyuga-
lom honolt. 

A képviselőház ülését 3 órakor Moncrl-
le alelnök nyitotta meg. A kormány, élén 
Doumergue elnökkel, a képvise'ő..ác naq 
részének éljenzése közben vonult be a7 

ülésterembe. A kommunisták azonban el-
lenséges zsivajban törtek ki Dounicr jue 

ujabb tapsviharban lépett a szS". é'ire, fel-
olvasta a korn ánvnvilatkozatot, majd a ' 
interpellációk elhalasztú át in itványo'l? 
és felvetette a bizalmi kérdést. A Ház 

szavazattal 125 elleniben bizalmat 
Kávázott a kormánynak és 465 szava-aU 
lal 125 ellenében megszavazta n sürgős 
séget is. 

Trianoni labdlászas 
Szeged és Horgos közöli 

Kilencszer tetteK át a iuposzJáv batáron és Küldtél* vissza 
Szegedre egy 25 éves fiatalembert, alti 13 éve% ltomban el-

felejtett optálni . . . 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tria-
noni tragédia B u s z László 25 éves fiatalem-
ber megdöbbentő története. Tegnap délután a 
szerb hatóságok kilencedszer dobták át Szeged-
nél a magyar határon és jelenleg sorsa teljesen 
bizonytalan, miután sem itt, sem ott nem akar-
ják elismerni. Október óta ide-oda labdáznak 
vele a határok között és sehol sem engedik 
megtelepedni. 

Busz László 1909-ben született Szegeden. 
Édesapja részvett a világháborúban és a fron-
ton eltűnt. Édesanyja ekkor Szegedről Pestre 
költözött, ahol meghalt. A fiatal gyerek 1917-
ben Zentára került, ahol iskoláit végezte. Zen-
tárói Zomborba ment és ott lakott egészen a 
mult év őszéig. Akkor történt, hogy az ottani 
hatóságok kiutasítását rendelték el azzal az in-
dokolással, hogy nem jugoszláv állampolgár, 
tekintettel arra, hogy Szegeden született. Busz 
Lászlót áttették a határon (először), itt azon-
ban azzal fogadták, hogy nem maradhat Ma-
gyarországon, mert nem magyar állampolgár. 
l!>22-ben nem optált. Busz László akkor 13 
eves volt . . . elfelejtett optálni. . . Amikor visz-
szaküldték a jugoszláv hatóságok, nem-

sokára újból kiutasították. A mult év ősze óta, 
alig három hónap leforgása alatt nyolcszor tet-
te meg ezt az utat, de ügyét nem intézték el. 

Vasárnap óta háromszor tette meg az 
utat a jugoszláv és a magyar terület között. 
Kedden újból kiutasította a szegedi rendőrség 
véghatározattal, amely szerint Busz László 
lakhelynélküli, illetőségét nem lehet megálla-
pítani és jugoszláv állampolgárnak látszik . . . 
így, miután nem magyar állampolgár, vissza-
toloncolandó. Tolonclevelet kapott és szerdán 
reggel vonatra ültették, de szerdán este 6 óra-
kor már újból Szegeden volt, mert a jugoszláv 
hatóságok be sem engedték, hanem feltették az 
első Szeged felé haladó vonatra . . . 

Csütörtökön tovább folytatódott a labdázás. 
Délben a szegedi rendőrség rendőrrel átkísér-
tette a határon, a jugoszlávok délután — visz-
szadobták. A 25 éves kereskedelmi utazót itt 
őrizetbe vették és Busz László jelenleg a szegedi 
rendőrség fogdájában kétségbeesetten várja, 
hogy sorsát eldöntsék és három hónapos tria-
noni labdázás után végre valahol megpihen-
hessen. 


