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sóról szólt, utalva arra, hogy május 29-én a 
főbizottság u jabb kísérletet tesz a kérdés békés 
mesegvezes alapján leendő megoldására. Énnek 
srodménye természetesen, egészen bizonytalan, 
bármilyen döntést hozzanak is, Magyarország 
kitart eddigi álláspontja mellett, amely a Nép-
szövetségi alapokmánvnak 8. szakaszán ala-
pul és amelynek jogosságát .a nagyhatalmak 
1932. december 11-i határozata is elvileg elis-
meri. 

— Teljesen tisztáiban vagyunk azzal, hogy 
nem egyforma eszközzel és fegyverrel küzdünk 
És ennek következtében még nehéz harcok vár-
nak ránk. De tudjuk azt is. hogy ez az ut jár-
ható annak a magvar nép számára, amely még 
a legsúlyosabb időben is megállta iörhetetlen 
bazafiságának tüzpróbáját. 

A külügyminiszter után T u r i Béla hangoz-
tatta, hogy abban a ténvben mindenki egyet-
ért, az ellenzéken és a kormánypárton, hogy a 
nemzet nagy perét meg kell nyernünk. Arra 
kell azonban ügyelni, hogy a Duna-medence 
rendezésével kapcsolatban valamelv látszóla-
gos eredménvért fel ne ad luk a revíziót. 

B a j c s y-Z s i 1 i n s z k v Endre azt kér-
dezte, hogy a külügyminiszter hogyan egyez-
teti össze német barátságát n német hifosz'áv 
közeledéssel. Németországnak nem érdeke az 
erős Mn<?vmrország. 

A többség ezután általánosságban elfogadta 
a külügyi ¿árra költ>-égy«tését. A részletes tár-
gyalás során B u c h i n g e r Manó az osztrák 
szociáldemokrata pártról és Benner volt kancel-
lárról beszelt, akik az Anschluss hivei voltak és 
sohasem állottak Prága hatása alatt. 

F á b i á. n Béla kérdezte, hogv miért nem vé-
di meg a kormány azokat a magvar színésze 
ket és művészeket, akiknek Németországot el 
kellett hajívniok. 

Ezután részleteiben is elfogadták a külügyi 
tárca költségvetését és áttértek 

az igazságügyi tárcára. 
P e t r ó Kálmán elismeréssel szólt a birói <?s 

ügyész kar működéséről, majd az figwédí kar 
sulvos helyzetéről beszélt. L í n v i Márton után 
K á i n o k i B e d ó Sándor szólalt fel. 

A Ház csütörtökön délután folvtaf ia az igaz-, 
sápüsvi tárca költségvetésének tárgyalását. 

É'félkor nemi jelentkezett interpelláló, mire 
az filé« véffpt ért. 

Csehország is legyffzte flngüát 
Prága, máijus 16. Csehszlovákia—Anglia 2:1 

(1:1). 40 ezer néző előtt füves pálván játszották 
le a futballmérkőzést. Az angol válogatott Prá . 
gában is egyenletes teliesitménvt mutatott, a 
gólt ezúttal í s Tilson középesatár szerezte. Az 
angol védelem hihátlanul működött. \ játék 
erős iramú volt, a második félidő vége f?lé kis-
sé eldurvult. A csehek nagy küzdelem utAo 
győztek. 

L e p r a B e l g r á d b a n ? 

London, tnáius ló. Belgrádi Reuter-jelentí* 
szerint lepra ütött ki. A lapoknak nem szabad a 
lepráról ianl.d a város tele v n rémhírekkel 
és pánik kitörésétől tartanak. 

^taged, Csekonlca* é l Klas-u«ca tarok 
FCRRÖOIKKEK: 

Celluloid szemellenző —.22 
t pár rajfia ttirdőcipfl v. papucs —.78 
1 üveg napolaj —.24 
Siramlkabln lábráo« fából —.78 

TR1K6ARUK: 
Overmek matrőz trikó színes. 4-es —74 
Férfi matróz trikó színes, S-as P 1.08 
Férfi atléta Ing fehér v. fekete. 3-as —78 
Férfi atléta ing fehér v. fekete 4-es —.88 

tfíT/F/t|MTS EF.R F IC: 
3 levél sütőpor, v vanllta —.28 
Fél kilogram mazsola —.98 
Fél kg főző v étkező csokoládé —.98 
10 dkg savanvn erős v. méz cukorka —.17 

NrtT PIVAT: 
1 pár mosó műselyem hlhfltlan harisnva —98 
1 pár divat tölcséres női keztyfl —88 
Hivat női szalmasapka —6S, —48, —.24 
1 pár fehér 1T1«IT> —24 

A mindenes cse/éd'eány pere 
a százados feteséqp ellen 

(A Déltnagyarország munkatársától.) Dr. 
Szalay Zoltán járásb^ó előtt érdekes tárgyalás 
zajlott le szerdán déjdőtt. Az ügy vádlotti? 
vjtéz Ddntfy Miklós százados felesége volt, 
akit mindenes cselédé, Mihdlovits Istvánné ül-
tetett a vádlottak padjára. A cseléd volt gaz-
dája ellen beadott feljelentésében kétféle bűn-
cselekmény elkövetésével vádolta a százados-
nál: személyes szabadság megsértésével és 
hatóság előtti rágalmazással. 

A feljeltntés szerint vitéz Dánffyné nem 
engedte ki a lakásból a cselédlednyt. egvizben 
pedig nyaklánca ellopásakor panaszt fett a 
rendőrségen és a rendőrség a cselédet ki-

hallgatta gyanúsítottként 
A szerdai tárgyalásan a századosné tiltako-

zott a vádak ellen. Jlőadta, hogy a felmondá«-
lejárta napján reggel 7 órakor akart a cseléd 
eltávozni. A pénzét már átadta neki, a/mikor azt 
látta, hogy a konyhában teljes rendetlenség van 
és a leány még az edényeket sem mosta el. 

Felszólította a leányt. i,ogy mossa el a i edé-
nyeket, addig ns távozzon. A leány azonbm 
agresszor , válaszolt, kijelentette, hogy annak-
idején reggel 7 órakor állott munkába, mjs t is 
regfel 7 órakor távozik, az edényeket pedf? 

nem mossa el Az igaz, losry az előszoba aitaía 
be volt zárva, de az •»iöszobát mindig zárva 
tartottá'... A cse!éd1e*ny olyan patáliát csapó'», 
hogv rendőrt kellett hb ni. aki azután lecsilla-
pította. A feljelentés e vonatkozólag azt ad'a 
elő, hogy egy értékes nyakláncát ismeretien 
tettes ellopta a lakásból. Feljelentést tett a 
rendőrségen Ismeretlen tet tes ellen, a detektívek 
a leányt vették elsősorban gyanúba, mert egye-
dül ő volt idegen a háznál. 

A biróság mhálovlts '.stvánné és a rendőr ki-" 
hillgatása után vitéz Dánffy Miklósnét mindkH 
vádpont alól biineseieVmény i'ányában leimen> 
tette, megállapítva. lio, y miudkét esetben jogo-
san tárt el. 

Somogyi Sziiveszler költözködő emlékei 
a polgármesteri szobában 

(A Délmagyarország munkatársától.) So-
mogyi Szilveszter ravatalát olyan hatalmas k > 
szorutömeggel Lorlt^tta el a gyász és a kegye-
let, hogy a koszorúk ie<?yzékének összeállítása 
szinte lehetetlenné vált. A Délma<-varország a 
temetés előtt közölte a legkorábban küldött ko-
szorúk jegyzékét, ú.nely természetesen a teme-
tés órájáig érkezett koszorúknak és csokroknak 
csak kis töredékét foglalhatta magában. Az első 
iegyzékben felsoroltakon kívül még rengete? 
koszorú és esőkor érkezett a polgármester rava-
talára. A hatalmas koszorutömegből a követke-
zőket siVerfllt még "ellenezni: 

Dr. Tonelli Sándor, dr. Somogyi Szilveszter-
nek. 

Katholikus Leányok Szegedi Szövetsége, Nagy 
pártfogónknak könnyes szemekkel. 

Lelkiüdvéért szegényeknek. Sím* József Akció 
Nagy Alkotó Polgármesternek, Tápé község kö-

zönsége. 
Dr. Vidákovlcs Kamii és neje, atolsó üdvözlet-

tel. 
Iparostanonelskola: az iskola alkotójának. 
Gárgyán család; utolsó üdvözlet a legigazabb 

barátnak. 
Szegedi postaigazgatóság k e g y e s e JeléftL 
Dr. Kovács Rókus és neje, lelejthetetlen bará-

tunknak. 
Szegedi Lloyd-Társulat: dr. Sotrogyi Szilvesz-

ternek. 
Back Bernát és neje: utolsó üdvözlet 
Szegedi helyőrség Tiszti és Tlsztviselökara. 
Szegedi Evangélikus Nőegylet: Hálás kegye-

lettel 
özv dr. Balogh Marcellné és családja. 
Szegedi Mérnök Egylet: az alkotó polgármes-

ternek. 
Bölcsességed áldást és békét teremtett: Köz-

ponti Gáz- és Villamossági rt 
Szegedi Minorita Rendház: Felejthetetlen con 

fráterének. 
Poór Ferenc és neje: bánalos emlékezéssel. 
Dr Gróf Árpád és neje: ntolsó üdvözlet+el. 
Szegedi Dohánygyár munkássága: Szeretett Polgármesterünknek, a dohánygyár megmentajé-jjgjj 

Klrálvhalml erdőért szakiskola: figyelmes jó 
flkdr^iá'Rsk 

DM KE - őrök emlékű társelnökének. 
A szafvmazl tantestület. kegveMe jeléül 
Dr. Temesváryné Somogyi MargP — kedves jó 

Veszter bácsinak-
Bnlosfh .Tánosné Somogyi Viktória- Veszternek 
A MANSz és Leányotthona: felejthetetlen párt-

fogójának. 
Dr. Láng Adám és neje 
ftzv Papp Laiosné és fla Jórsi: Isten akara-

tában meanvugodva. 
Városok Országos Kongresszusa: Szeged Pol-

gármesterének. 
Szegedi Kénzómüvé«7e»i F^vesülc': dr Somo-

gv' Szilveszter ped^rm epernek. 
Munkatársamnak. Barátomnak — üaranyi Ti-

bor. 
Szeged FC: Szeretett diszelnökének. 
Városi árvaház: Nagvoevü D&rtfofióiának. 

Takács Elemér és családja: örök hálával flrlj-
zük emléked. 

Margitka — kedves jó Veszter Bácsinak. 
Szegedi hadirokkantak, özvegyek és árvák — 

felejthetetlen elnökünknek. 
Budapest székesfőváros közönsége — somogyi 

Szilveszternek. 
Felejthetetlen jótevőnknek — Rőszkei Gazda-

kör 
Hódmezővásárhelyi Léval-uccai református ele-

ml népiskola. 
Szegedi Iparostanonciskola. 
Makói r. kath. polgári fiúiskola. 
Földeáki r. ktíth elemi leányiskola. 

Szerdán délelőtt került sor a temetés tatán 
legmegrázóbb ak tusán : a polgármester flzvegve 
és fia. dr. Somogyi Miklós — mindketten mélv 
gyászban — megjelent a városházán, az elárvult 
hivatalban, hogy átvegye a ilgármester hiva-
tali hagyatékát, azokat a t ' rgyakat , Írásokat, 
leveleket, amelyek dr. omorvl Szilveszter Író-
asztalán és hivatali szekrényeiben maradtak. 
Ezt a szomorú hagyatékot válogatták kl és 
TaVták táskákba. 

S o n o g y l Szilveszter most kö'tözködött el a 
városházáról. A hivatal személyzete pedig 
könnyezve álldogált a szomorú előszobában 
és búcsúzott az eIMvo*Mt srazda költözködő 
p<n1*Vp!től. • 

G ö r i n g e g y ő r á f a 
M á t y á s f ö l d ö n 

fívdave«*, máíus 16. Cörina porosz miniszter-
elnök athéni -it.n során a hessenl herceg és 
Milch légügyi államtitkár kísértében szerdín 
dé'után 3 órakor leszállt a mátyásföldi repülő-
téren, ahol \.ackensen német követ és Gömbös 
miniszterein/"! kép/lsHetében dr. Rákosi 
György, a léfflervi hivatal "őnöke fogadta. Gö^ ig 
porosz miniszterelnök egyórai tartózkodás ut5n 
miután gépe üzemanyagot vett fel. Belsrád leié 
'"'hit. 

Ilagv m m nOi HaMsür 
NNSTICL-né1, Kárász ucca 5. 

dátráiékos üöny veresekéi te'do goanak 
mérleget, Ifttsas elszámolásokat el-
készítenek é s telttivizsoálnak, -
k ö n y v v l z s g ö l a l esetén mint 

el lenszakériők 
érdekeit legjobban védjük mei?. 

NOFBAUER TES1VÉREK 
adó és könyvszakértők 
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