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„Franciaországban 
szörnyU politikai maffia működik 

mondotta a Doumergue-kormány belügyminisztere 
Nem találják Prlnce bíró gyilkosai! 

II 

Páris. február 24. Negyednapja tart a baj-
sza Prince biró gyilkosai után, de minden 
wedmény nélkül. Szombaton felboncolták a bi-
ró holttestét; sikerült megalapítani, hogy 
Princet nem azzal a késsel ölték meg, amelyet 
szétroncsolt teste mellett találtak. A bonco'ás 
minden kétséget kizáróan megállapította, hogy 
Prince halálát gázolás okozta, amikor a sínek-
re dobták, még élt. 

A rendőri nyomozás megállapította, hogy 
ízt a táviratot, amelyet Prince kapott, anyó-
sának műtétéről. Prince adta fel. A holttest kö-
telében talált puderpamacs rejtélye megoldó-
dott; a puderpamacs Princené tulajdona, ugy 
került a birőhoz. hogy a felesége uti neszeszer-
iét vitte magával. A puderpamacs miatt szeiel-
tni hátteret sejtettek a gyilkosság mö°ött, de 
Prince özvegyé és fia a legnagyobb felháboro-
dással cáfolják ennek a lehetőségét. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pá-

risból jelentik: Negyedik napja t2rt már 
Prince b'ró meggyilkolása ügyében folyó nyo-
mozás, azonban eddig még eredményi nem ér-
tek el a hatóságok. A belügyminiszter egy új-
ságírónak adott nyilatkozatában annak "a gya-
nújának adott kifejezést, hogy Franciaország-
szagban szörnyű politikai maffia működik. 
Ez a kijelentés pár óra alatt szállóige lelt 
Franciaországban, a közvéleményen óriási iz-
galom vett erőt és attól tartanak, hogy a ke-
délyeket aligha nyugtatja meg a kormánynak 
az a nyilatkozata, hogy a tetteseket a legrövi-
debb idő alatt okve¡Jenül kézrekeritik. 

Szombat délután megalakult a Stavisky-bot-
rány kivizsgálására a U tegu parlamenti bi-
zottság. mely elnökéül legnagyobb meglene-
tésre — radikális képviselőt választattak. A 
kormány a bizottságnak a Legmesszebbmenő 
támogatási igérte meg és máris több fontos 
aktát bocsájtott rendelkezésére. 

A város 80 ezer pengős csökkentést kér 
a rendőrségi hozzájárulásból 

A fázisrendszer veszteségei, a borfogyasztási adó és a város költség vetése 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Részletesen ismertette a Délmagyarország 
Imrédy Béla pénzügyminiszternek a Váro-
sok Kongresszusa 10 pontba foglalt me-
morandumára adott válaszát, amely leg-
nagyobb részében ridegen elutasító, de 
van néhány kedvező részlete is. Igv pél-
dául a pénzügyminiszter honorálni kí-
vánja a városoknak a rendőrségi hozzájá-
rulás redukálására vonatkozó kívánságát 
miután a rendőrség fenntartása a lisztvi-
selői fizetések csökkentése következtében 
csökkent. A Délmagyarország munkatár-
sa érdeklődött az ügyben dr. Pálfy József 
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polgármesterhelyettesnél, aki a következő-
ket mondotta: 

— A rendőrségi hozzájárulás csökken-
tése nem ujkeletü kívánsága a városnak. A 
közgyűlés az ügyben már igen sokszor 
felterjesztést intézett a kormányhoz, Saj-
nos eredménytelenül. A Városok Kon-
gresszusa memoranduma alapján most kü-
lön is kérjük a 580.000 pengős hozzájá-
rulás csökkentését, e felterjesztést éppen 
a napokban irtam alá. Kiszámítottuk, 
hogy a rendőrség fenntartási költségcinek 
csökkentése arányában a város 80.000 pen-
gős csökkentést igényelhet. 

— Szorgalmaztuk többször má r a fázis-
rendszer bevezetéséből származó veszte-
ségeink pótlását is. Ezen a téren az a hely-
zet, hogy a fázisrendszer alapján a for-
galmiadó tú lnyomó részét közvetlenül a 
termelési helvek'en, tehát a gvarakná1 fize-
tik le, igy ennek a rendszernek azok a 
városok érzik az előnveit, amelyeknek ki-
fejlett gyáriparuk van. A többi városok 
forgalmiadó-részesedése ezzel szemben 
erősen csökkent. A kormánv ugyan min-
den évben kiutal valamennyi segélvt a vá-
rosnak, a mult évben például 140.000 
pengőt kaptunk, de ez meg sem közelíti 
a veszteségeinket. Még a mult évben tör-
tént, hogy a Városok Kongresszusának 
Pécsett tartott ülésén Vargha államtitkár 
biztató kijelentést tett ebben az ügvben 
Elismerte a városok kívánságának jogo-
sultságát és megígérte, hogy a kormány va-
lamilyen formában kártalanitia a városo-
kat. Sajnos, a kártalanítás mind a mai na-
pig nem történt meg, pedig abban az eset-
ben, ha a rendőrségi hozzájárulás összegét 
leszállítanák nyolcvanezer pengővel, meg-
kapnánk a forgalmiadé után i«ért kártala-
nítást és engedélyeznék a régi kulcs sp-
rint a borfogyasztási adót, ami egymaga 
évente 380.000 pengőt jelentene, a 'város-
nak a feje sem fájna. A borfogyasztási 
adó volt mindig a város legbiztosabban 
befolyó jövedelme. Leszá'litá< a nyilvánva-
lóan hangulat hatása alatt történt. 

Az idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Enyhe ido, nyugaion éset>g némi felhő-
zet. 

Milyen a jó feleségi 
\ mintafeleség, mikor a szobalányt, vagy sza-
kácsnőt vásárolni küldi az üzletbe, törödjön 
avval, hogy nevén nevezzék a gyereket! Ha csa-
ládjában valaki elrontotta a gyomrát, akkor 
mondja azt: „Mariska, szaladjon, hozzon egy 
üveg MIRA-keserüvizet!" A MIRA nevet nem 
szabad elfelejteni, annál is inkább, mert min-
den jó háziasszonynak, anyának, feleségnek 
tudnia kell. hogy e forrásvízben van a legtöbb 
glaubersó. Nézze csak meg a címkéjét, olvassa 
el a rajta levő vegvelemzést, abból láthatja, 
hogy a kellemes izü MIRA nemcsak teljesen 
görcsmentesen és gyorsan ható, hanem nagy 
glaubersó tartalmánál fogva a világon egyedül-
illó, igen nagy gyógyhatást kifejtő viz. Kérdezze 
meg orvosát, icaz-e ez! 

GLRTTFELQER PUSPOK 
60 ÉVES 

(A Délmanyarország munkatársától.') 
Március 18-án tölti be hatvanadik életévél 
dr. Glaltfelder Gyula csanádi püspök. Eb-
ből az alkalomból az ország katolikussága 
fokozott figyelemmel fordul a szegedi 
püspöki rezidencia felé. Glattfelder püs-
pök 1874-ben született Budapesten. Pap-
pá szentelése u tán először hitoktató, majd 
hittanár volt a külső Lipótvárosban. Ké-
sőbb a pesti egyetem tanára lett, ahol hit-
szónoklattant adott elő. Ebben az időben 
megszervezte a katolikus főiskolai diáksá-
got, megalapította a budai Szent Imre kol-
légiumot, amelynek azután igazgatója lett, 
Egész fiatalon, 191 l-ben, 37 esztendős ko-
rában nevezte ki X. Pius pápa csanádi 
püspökké. 

Temesvárott székelt 1923-ig, amikor Í9 
a románok kiutasították. A püspökség Sze* 
gedre költözött. Dr. Glattfelder Gyula ne-
véhez is igen sok alkotás fűződik, Igv töb-i 
bek kőzött a Srent Tmre kollégium, a ta^Itó'-f 
képző. tani 'óképzői internátus. a kis sze-s 
minár ium, a teológiai főiskola megalapí-
tása, a fogadalmi templom bevégzése, a| 
püspöki palota felépítése és több más j 
Az ország igen sok város iban alapított! 
kollégiumokat és különböző katolikus in-
tézményeket. Glnttfelder püspök a kat<v 
likus megmozdulásoknak egyik" vezető" 
alakja, a »Katolikus Akció« országos ügy-* 
vezető-igazgatója. Mindi« nagy figyelme? 
keltenek szónoklatai, alig van nagvob» 
katolikus megmozdulás, ahol ne mondmas 
feltűnést keltő beszédet. Hatvanéves szü-
letésnapja alkalmából meleg ünneplést ké-
szítenek" elő. 

M o z i 

Budapesttel egyidőben 

Gnsfav rrftWIcli ts Anna Bella 
pompás együttese 

Utolsó nap! 

Négis szép az élet 
Vidám bécsi történet 
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DEUT/CH 
A L B E R T 
Szeged Kárász ucca 7. 

Telefon 18-71. 
Részletfizetésre a legkedvezőbb felté-
televs mellett. Frtrtligositis é» staktanAta tollw» díj-
talan Délmagyaroi »z&g legnagyobb rádió és OBilltriraitea 1 

Állandó nagy rádió és csilfárkiállitás! 


