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J a h w e o g grófnő név alatt elkövetett csalá-
sok miait már büntetve volt. 

B i „Excelsior" cikke 
lankapuszíáról és Nagy-

kanizsáról 
Pdris, október 26. Michel Bossan, az Excel-

sior tudósítója. Nagykanizsáról keltezve ujabb 
cikkben számol be magyarországi tapasztalatai-
ról-

Magyarországot azzal vádolják — iirja —, 
fiogy a jankapusztai tábort Jankapusztáról 
Nagykanizsára tettéi át. Ez teljesen valótlan. 
A horvátoknak ez a két gyülekező helye esry-
időben állott fenn és ugyanazon célokra szol-
gált- A jankapusztai major ós a nagykanizsai 
Horthy Miklós-ut 23. szám alatti házbérifije Hor-
vát Emil volt. alkihn a jugoszlávok Percsecs 
Gusztávot látjáik- Nagykanizsán azonban a fel-

mutatott fényképekben senki sem ismert rá 
Percsecsre• Ezt a körülményt minden gyanúm 
felül álló tanúvallomások támogatják. 

A tudósitó felkereste Nagykanizsán a Horthy 
Miklós-ut 23. számú házat- Csengetésére senki 
sem nyitott ajtót. Az éjszakai hidegben három 
óra hosszat álldogált a ház előtt» anélkül, hogy 
bármit Is tapasztalt volna. Hajnal felé egy szom-
szédos jéggyár falán keresztül bepillanthatott 
a ház udvarára. Kétségtelen — irja —, hogy 
az egész ház és az udvar teljesen elhagyatott 
állapotban van. A bűnös madarak elrepültek, — 
kérdés azonban, hogy mikor repültek el-

A tudósító megtudta, hogy a ház igazi tulaj-
donosa a Nagykanizsai Népbank, amely egy 
budapesti bank fiókintézete- Felkereste Bencsi-
feet, a bank Igazgatóját, aki megerősítette 
előtte, hogy a házat valóban Horvát Emil bérel-
te ki- Minthogy bérhátralékban maradt, a bér-
letet 1934 áprlisában felmondták- Azóta a ház 
lakatlan. 

Élénk készülődések 
az őszi politikai kampányra 

Még nem tisztázódlak az átalakulásban lévő erőviszonyok 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) A 

képviselőház november 12-én ül ismét össze és 

megindul az őszi parlamenti kampány. Hosszú 

évek óta politikai körök véleménye szerint, 

nem volt annyira bizonytalan a politikai hely-

zet, mint ezekben a napokban. Ebben a pilla-

natban még az sem bizonyos, hogy miképen 

alakulnak ki a politikai erőviszonyok a parla-

mentben- A kiszivárgott hirék szerint a kor. 

mánypárton belül valami készülődik, minthogy 

egyre inkább bizonyossá lesz a kormánypárt és 

a független kisgazdapárt kooperációja. Nyil-

vánvalóvá lesz az is, hogy ebben az együttmű-

ködésben az egységespárt egyrésze, az úgyne-

vezett Bethlen-csoport, nem akar résztvenni, 

így tehát'ebben a pillanatban még bizonytalan 

magának az egységes pártnak a helyzete is, de 

nem kevésbé bizonytalan 

az ellenzék erőviszonyának alaku-

l á s 

Is. Kétségtelen, az utóbbi napokban bizonyos 

megbeszélések voltak az egyes ellenzéki pártok 

vezérei között annak a lehetőségnek a megte-

remtésére, hogy 

a parlamentben közös akcióval ve. 

gyék fel a munkát. 

Ezek a tanácskozások azonban egyelőre még 

nem jártak a kívánt eredménnyel. A keresz. 

ténypártban — bár E r n s t Sándor többször 

hangoztatta, hogy minden körülmények kőzött 

megtartja ellenzéki pozícióját —, vannak egye-

sek, akik a kormány felé nemcsak kétségtelen 

jóindulatot tanúsítanak, hanem kacérkodnak 

azzal a gondolattal is, legalább is visszaállítsák 

a régi viszonyt a kereszténypárt és a kormány-

párt között. Az ellenzéki szempontból tehát, —• 

mint nekünk mondották a kereszténypártra 

építeni nem lehet. Ilyenformán komolyan ve-

hető. ellenzéki csoportosulás létrejöhetne 

a pártonkivüHekhól, a legitimista 

képviselőkből, a nemzeti néppárt 

tagjaiból ¿9 a szabadelvű pártból. 

Ezek a pártok, ha nem is számbelilc« de poli. 

l ik ' i súlyt illetően, jelentős tényezői a parla-

menti életnek és kétségtelen, hogv a megindí-

tandó kampányt az alkotmányosság legszigo. 

rubb határai között vivnák meg. 1 ermcsgt-te. 

ser. — mint nekünk mondották — minden at-

tól l úrü, hogy vájjon 

a meginduló parlamenti kampány-
ba Bethlen belekapcsolódik-e 

olyan értelemben, amint azt egyesek sejlik. 
Egyelőre természetesen, a helyzet minden vo-
natkozásban bizonytalan és homályos, hgfel-
iebL a parlament első ülése után tisztázódik 
majd valamennyire a parlament erőviszonyá-
nak a képe. 

Véres féltékenységi 
dráma 

Budapest, október 26. B a l o g Mátyás aszta-
los pénteken este fél 6 órakor berontott Wes-
selényi-ucca 64. szám alatti asztalosmühelybe 
és ott dolgozó feleségét, aki tőle különváltan élt, 
két revolverlövéssel agyonlőtte. Balog rálőtt 
L i n d e n m a y e r István munkásra is, aki 
könnyebben sebesült meg. Végül két revolver-
lövéssel önmagát ölte meg. A családi dráma in_ 
ditó oka féltékenység. 

Meztelen női holttestet 
találtak 

a budapesti Dunaparton 
BUnlénv, szerencséUenség, 

öngyilkosság ? 

Budapest, október 26. Pétieken reggel mez-
telen női holttestet találtak a Dunaparton a 
fővámhivatal közelében. A rendőri bizottság 
megállapította, a 175 centiméter magas, jól 
ápolt nő 35 éves lehetett és teste tele van kiil-
sérelmi nyomokkal; mielőtt meghalt, rettenete-
sen megverhették- Egyelőre nem lehet tudni, 
hogy gyilkosság, öngyilkosság, vagy szeren-
csétlenség áldozata-e az ismeretlen nő- A holt-
testet a törvényszéki orvostani intézetbe szál-
lították-

Délután a helyszínen nyomozó detektívek 
egyike közölte, hogy a Dunaparton, 20—25 mé-
ternyire attól a helytől, ahol a holttest feküdt, 
megtalálták az ismeretlen nő egyik ruhadarab-
ját és harisnyáját. A ruhadarabok nedvesen» vé-
resen hevertek az Iszapban-

Az ujabb nyomok valószínűbbé teszik, hogy 
az ismeretlen nő ittas állapotban, esetleg öngyil-
kossági szándékból került a Duncmrtra. öntu-
datlanul ledobálta magáról ruháit, a vízbe ke-
rült, oe a déréiig érő hHeg víz kijózaníthatta. 
Kimászott a partra és ott érte utol a halál-
Egyelőre ez csak feltevés. 

AZ 011 IGAZI LATSZERESZE: 
OKULARIUM KELLNER MÁRTON, Kárász u. 8. 
Oictö Arakkal a 'eglobb minOség a legaoadoaabb munka. | 

A budapesti német követ 
balesete 

Budapest, október 26. Kellemetlen baleset ér. 

te M a c k e n s e n budapesti német követet. 

Vacsorázás közben lenyelt egy csontszilánkot, 

amely megakadt a nyelőcsőben és komplikációt 

okozott. Mackensen követ előbb nem tulajdo-

nított fontosságot a dolognak, kedden azonban 

már súlyos fájdalmakat érzett és orvoshoz 

ment. Megállapították, hogy a nyelőcsőben a 

csont körül kezdődő gyulladás jelei mutatkoz-

nak, sőt tályog kezdődött. 

Tegnap délelőtt operációt hajtottak végre a 

követen. A műtét másfélóráig tartott és utána 

javulás állott be. Mackensen még nincs tul a 

veszélyen, de remélni lehet, hogy erős fiziku-

ma megakadályozza a gyulladás továbbterje-

dését és így néhány napon belül elhagyhatja a 

szanatóriumot. 

n szegedi tanyavilág 
helyzete 

Dr. Kogufovilz Károly előadása 

" (A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-
ken este tartotta meg vitaestjét az ifjúsági szo-
ciális parlament. A vitaestet F e h é r István 
nyitotta meg, majd dr. K o g u t o w t z Károly 
egyetemi tanár tartott előadást a szegedi tanya-
világ szociális problémáiról. Bámutatott arra, 
hogy a magyarság még mindig jelszavak alap-
ján ítéli meg a tanyavilágot. A tanyarendszert, 
a tanyát nem megbolygatni kell, hanem mégis, 
merni és további fejlődésébe óvatosan beleavat. 
kőzni. A tanya rengeteg gazdasági érzéket pro-
dukált. Itt alakult ki a baromfitenyésztés, a 
szőlő, és gyümölcskultúra. A tanyák egyik leg-
rettenetesebb baját az útviszonyok képezik. 
1932 tavaszán csaknem minden tanya vizben 
állott. Félév is eltelik sokszor, hogy a gazda 
nem tud kocsival kimozdulni tanyájáról Bá 
kell mutatni arra — folytatta —, bogy milyen 
nagy jelentősége van a tanyai tanítónak- Kle-
belsberg Kuno gróf örökéletű alkotásai előtt a 
tanyai gyermekek 40 százaléka analfabéta volt 
Ma minden gyermek iskolába jár és 8 kilomé-
ternél hosszabb utat nem kell senkinek az isko-
láig megtenni. Hogy a tanítók milyen apostoli 
munkát végeznek, arról városi embernek fogal-
ma nincsen. Sajnos, ezek a tanítók egyresze, 
nem részesült kellő gazdasági kiképzésben és 
így nem lehetnek sok fontos kérdésben a nép 
vezetői és tanitól. Meg kell azonban emlitení, 
hogy a szegedi tanítóképző Intézet ezen a té-> 
ren is mintaszerű kiképzést nyújt. A tanítókra 
még sok fontos dolgot kellene bízni, de munká . 
jukat külön is kellene honorálni. Nem lehet 
mindent lelkesedésből kivánnl. 

— A legszomorúbb viszonyok a tanyán —" 
mondotta dr. Kogutowitz Károly — három év-» 
vei ezelőtt voltak, azóta valamit javult a hely-
zet. Ennek oka egyrészt a gyümölcstermesztés 
elteriesztése. Ma már nem fordulhat elő az, ami 
két évvel ezelőtt, hogy egyes családok hétszám-
ra kizárólag takarmánvrépán éltek. Foglalkoz-
ni kell aezal, hogy milyen szervezetet kell léte-
síteni a tanyán, mert a gazdakörök intézménye 
sok helyen nem vált be. Gazdatitkári állásokat 
kell szervezni és csak olyanoknak szabad intéz, 
kedni tanyai kérdésben, akik a tanyát ismerik 
s akkor a szegedi tanyákból mintatanyavilág 
lehet. 

Az előadást Hosszas vita követte. 

tfro, tts/crSS^ f o r -
d u l t o n b i z a l o m m a l 
f ^ T H óráshoz, Kölcsey u. 7. — Óra-, 
l l r l l * ékszerla vitások olcsón, gyor-

san, pon'o«an! Tört arany, ezüst, régi pénz, zá-
logjegybe váltás. Eladá« Kényelmes részletfizetésre 
előleg nélkül, tisztviselők, nyugdíjasok részére. 


