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P. REICH ERZSI cégnél 

Betiltatták és feloszlatták 
a nyilaskeresztesek katonai osztagait 

Budapest, julius 16. X MTI. jelenti: X nem-
zeti szocialista párt szervezkedésére vonatkozó 
rendelkezésre álló adatokból a belügyminisz-
ter arról szerzett meggyőződést, hogy a párt 
•i.van irányban folytat szervezkedést, amely 
agyrészt politikai párt kötelékében egyáltalá-
ban nem engedhető meg. másrészt nyilvánvaló, 
hogy az állam törvényeibe is ütközik. A párt 
tagjai részére kiadott szabályzat szerint ugyan-
is á párt „élgárda", „rendgárda", „if jugarda" 
elnevezés alatt tagjait külön alakulatokba szer-
vezte be és ezeknek feladatát a belső szerveze-
tekben és tagjainak kötelezettségét katonai ala-
kulatokhoz hasonló módon jelölte ki. Az ilyen 
szoros szolgálati viszonyon es kötelezettségeken 
alakuló szervezkedés és tagozódás, teljesen ka-
tonai jellelgti alakulatok létrehozása nemcsak 

Solitikai pártkötelékben nem foglalhat helyet, 
anem semmiféle politikai, vagy társadalmi 

szervezetben sem, mert kizárólag az állam fel-
ségjogának körébe tartozik. Az ilyen alakulatok 

létesítését és működését az 1922. évi 11. tc. tiltja 
és büntetéssel sújtja. Arra való tekintettel és 
különös figyelemmel azokra a veszélyekre is, 
amelyek az ilyen alakulatok fennállásából és 
működéséből az ország belső rendjére származ-
hatnak, a belügyminiszter ezeknek a jogosulat-
lan alakulatoknak a megszüntetését rendelte el. 

Ennek a rendelkezésnek végrehajtása céljá-
ból a belügyminiszter felhívta a budapesti fő-
kapitány utján a nemzeti szocialista párt, il-
letve ez alatt az elnevezés alatt vagy ilyen párt-
mozgalom alap ján fennálló .pártoknak a veze-
tőségét, hogy az itt emiitett jogosulatlan alaku-
latok szervezeteit haladéktalanul oszlassa fel. 
Addig is, amig az emiitett pártok, illetőleg pár-
tok vezetősége ennek a rendelkezésnek végre-
hajtását megfelelően nem igazolta, a belügymi-
niszter a nemzeti szocialista pártot, illetőlég ez 
alatt az elnevezés alatt, vagy ilyen pártprogram 
alapján működő pártokat, minden iránvu to-
vábbi szervezkedéstől eltiltja. 

Elkészült a város |8vő évi 
költségvetése 

(A DélnKtfrsttrorszdf! munkatársától.) A 
számvevőség négy héttel ezelőtt kezdett hozzá 
a város Jövő évi költsésjvetésének összeállításá-
hoz. Négyheti nehéz munka után hétfő délre 
végre elkészült a költségvetés, most még az 
egyes rovatok végö&szegezése vau hátra, de rö-
videsen ezzel is dkésztiiLrfek. A városi gazdál-
kodás eJső félévéinek eredményei alapján készült 
el a jövő évi költségvetés tervezete, amelyet a 
takarékossági elv érvényesítésével állitott ösz-
sze a számvevőség. Dr. Pdlfy József polgár-
mester még szabadságának megkezdése előtt 
rendeletben hívta fel az egyes ügyosztályok 
vezetőit, hogy kellő időben gondoskodjanak a 
jövő évire vonatkozó igénylések összeállításával 
és a takarékossági elvet minden tekintetben a 
legszigorúbban érvényesítsék. 

A nyers költségvetést a jövő hét végén Skul-
iéty Sándor főszámvevő beterjeszti a polgár-
mesterhez. Augusztus második felében sor ke-

R vádióban 
Budapest II. és a közvetítő állomások 
műsorán, csütörtökön este fél 8 órakor. 

DURIUM | 

iánclemexeU 
Hallgassa meg és Pénteken 

reggel s i e s s e n vásárolni 

a Délmagyarország kiadóhivatalában 

4 pengő 95 filléréri. 
Már kaphatók a Dnrium Beszélftkönyvek 
is, melyek fillérekért tökéletes kiejtéssel 
fainitják az angol vapy francia nyelvet ott, 
ahol éa amikor önnek tetszik. 

rül a pénzügyi bizottság ÖsszieiMvására 'és a 
szeptemberi közgyűlés azután letárgyalhatja a 
város 1935. évi költségvetését. A város minden 
esztendőben október 31-ig felterjeszti a költség-
vetést a belügymmásztériiirniba, ahol azonban 
megHehetősen sokáig szokott késni annak jóvá-
hagyás. Az idei költségvetést is töbfaszöri sür-
getés után osak májusban hagyta jóvá a mltifez-
térium. 

Magyar leventecsoport 
Göringnél 

Berlin, julius 16. A Berlinben tartózkodó ma-
gyar leventék hétfőn felkeresték G ö r i n g po-
rosz miniszterelnököt. Vitéz P é r y őrnagy kö-
szönetet mondott a miniszterelnöknek azért a 
kitüntetésért, hogy fogadta a magyar leventé-
ket. Beszéde végén átnyújtotta a leventék 
aranyjelvényét. Göring beszéddel válaszolt és 
kifejtette, hogy a német—magyar barátság, 
amely az 1914—18 években a közös bajok elle-
ni küzdelmek idejére nyúlik vissza, a háború 
után még jobban megszilárdult. Nem politikai, 
hanem világnézeti az a hatolom — mondotta 
—, amely Németországot a világkommunizmus 
és a világmarxizmus eszméje ellen harcba ve-
zette. Beszéde végén meleg szavakkal üdvözöL 
te Horthy Miklóst és Gömbös Gyulát. 

Felrobbant 
a bukaresti lőszerraktár 

Bukarest, julius 16. Hétfőn reggel Bukarest 
lakóit hatalmas robbanás ébresztette fel. Az 
ajtók és ablakok üvegtáblái pozdorjává törtek. 
A vasúti utazó közönség is érezte a robbanás 
erejét. Később a hatóságok közléséből kiderült, 
hogy Bukarest környékén az egyik katonai lő-
szerraktár levegőbe repült. Több katona meg-
sérült a szerte röpülő szilánkoktól, azonkívül 
egy asszony és egy leánya, akik a mezőn dol-
goztak, súlyos sebesülést szenvedtek. A kör-
nyező kukoricaföldeket a szerterepülő szilán-
kok felgyújtották, a termés elpusztult. 

011$ diszpolgársága 
Bécs, juíhis 16. St. Coronában tegnap yette át 

Miksa főherceg az Ottó királyfinak szóló dísz-
polgári oklevelet A város pár héttel ezelőtt vá-
lasztotta meg Ottót díszpolgárává. A díszokle-
vél átadási ünnepségén J e r i t z a Mária is je-
len volt. 

II vizinálóválonatott 
nagy győzelme Bríinnben 

Brtinn, julius 16. A Prágából hazatérő magyar 
válogatott vízipóló csapat hétfőn este a brunni 
válogatott ellen játszott és fölényes játék után 
17:1 (5:0) arányban győzött 

Az úszóversenyt ünnepélyes keretek közölt 
nyitották meg. Amikor a magyar csapat be-
vonult, a magyar Himnuszt játszották, amit a 
közönség állva hallgatott végig. A magyar csa-
patból Német (9), Halasi (4), Vértesi (3), Bözsi 
(1) voltak a gólszerzők. Ivádi és Keserű nem 
játszottak. 

„Kénytelenek voltunk 
elrabolni gyermekét.. 

Jassy, julius 16. A Gazetta jelentése szerint 
G e o r g e s c u Emil gazdag birtokos levelet ka-
pott, hogy meghatározott időn belül helyezze 
el 100 ezer leit házának kapujában. A levél alá-
írása „Bukaresti Gangszterek Egyesülete" volt. 

G e o r g e s c u nem v e t t e komolyan a levelet 
és nem is tett az ügyben fel jelentést a rendőr-
ségen. Tegnapelőtt a földbirtokos 6 éves kisfia 
azonban eltűnt. A szomszédok szerint Georges-
cu háza előtt autó haladt el, amely abban a pil-
lanatban megállt amikor a kisfiú kilépett a 
házból, majd utasai becsalogatták és a gépkocsi 
nagy sebességgel elrobogott. A kapualjban, 
ahová le kellett volna helyezni a követelt pénzt 
a következő szövegű cédulát találták: 

„Látjuk, hogy követelésünknek nem akarnak 
eleget tenni, ezért kénvtelenek voltunk elra. 
bolni gyermekét. Ha a gyermekét vissza akar-
ja kapni, tegye a pénzt erre a helyre, minden 
rendőri figyeltetés hiáhavaló." 

Késsel leszúrta térfél 
Bécs, julius 16. A Lobkovitz-hidon, Bécs XII. 

kerületében este egy munkásnő férjével hangos 
szóváltásba keveredett majd kését férje mel-
lébe szúrta. A férfit kórházba vitték. Az asszony 
a merénylet után ridegen visszautasította, hogy 
bármilyen kis segélyt nyújtsanak férjének. Ugy 
látszik féltékenységből cselekedett 

A XX. kerületben egy magántisztviselő gyil-
kossági kísérletet követett el 28 éves felesége el-
len. Revolverrel rálőtt, a fegyver azonban két-
szer egymásután csütörtököt mondott, amire a 
megtámadottnak segítségére sietett nővére, a 
férfi ráfogta a fegyvert, de most sem találta el. 
Erre a férfi többször rásütötte a revolvert fele-
ségére. A lövések az asszony koponyáját össze-
roncsolták. 

f ó r t a ra im, ezüst, z á i oa t eöqne -
vá l tás ! O r a , e k s i e r l a r t t á s o « 
auorsan, pontosan, o l csón TóTH 
órásná l , c tadás rész le tre . ABC 
u t a l v á n y e I ó I e ü nélkOL 

Ha panassza, 
relclamöctófa van, fordulfon 
közvetlen'!! a lcíadó^ivalal-
fioz, levelezőlap vagy í e l r * « » 
utján 


