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Starhemberg Mussoliniitól 
Rómából jelentik: Mussolini szombaton fogadta 

Starhemberg herceget és szívélyes megbeszélést 
folytatott vele. 

Bécs, május 16. Hivatalos »Wiener Zeitung« 
közli azt a tőrvényt, amelynek értelmében az 
osztrák rendőrség tagjait háború esetén egyéb* 
feladatok további fentartása mellett különleges ka-
tonai szolgálatra lehet beosztani. 

Második lett 
a Szegedi Vivó Egyesület 

a vidéki vívóbajnokságban 
Budapest, május 16. A vidéki kardcsapat-

bajnoki verseny győztese a Győri Vivó Egylet 
lett a Szegedi Vivó Egylet és a Debreceni Bé-
késsy VE előtt A győriek 9:6-ra győztek Sze-
ged ellen és 9:6-ra Debrecen ellen. A szegediek 
9:7-re verték a debrecenieket. 

Szombaton délelőtt az egyéni párbajtőrver-
senyt tartották meg. Eredmény a következő: 

Bajnok: Heraney Imre (Szombathely), 8. 
S z a b ó (Szegedi VE) 12 pont, 7. Vöígyessy 
Ferenc (KEAC) 8 pont, 8. Domán Miklós (Sze-
gedi VE) 6 pont. 

A tőrbajnoki verseny eredménye a kővetke-
ző: bajnok Barcza István (Debrecen) 7 győ-
zelem, 4. Armentano Lajos dr. (Szegedi VE) 
4 győzelem. 

Franciaország nem vesz 
részt a berlini 
olimpiászon ? 

Páris, május 10. Franciaországnak a berlini 
olimpián való részvételét az uj képviselőház 
dönti el. A testnevelési miniszter elmulasztot-
ta a rendes költségvetési keretek közé illesz-
teni az olimpiászon való részvétel költségeinek 
fedezésére szükséges 1,800.000 frankot. A kép-
viselőház tehát külön szavazással fog határoz-
ni a hitel megadásáról. 

M a c h szocialista vezér egy újságírónak 
adott nyilatkozatában kijelentette, hogy a 
szocialista pártok ellenzik Franciaországnak a 
berlini olimpiászon való részvételét. 

NŐI FEHERCIPOK 
a legdivatosabb modellek 

Szandalettek, nyári cipők 
számtalan kivitel és m ntában, óriási választékban A.B.C. tag 

HA-HA Cipőáruházban ^ « « a 
Dr. Erdélyi László lesz 

a szegedi egyelem jövő évi rektora 
(A Délmagyar ország munkatársától.) A sze-

gedi egyetemen megkezdődtek az előkészületek 
a tanévzárásra. Május 29-én lesz az évzáró ün-
nepély, amelyet az eddigieknél impozánsabb 
formában tartanak meg. Ebben az esztendőben 
kettői jubileumot ünnepel a Ferenc József 
Tudományegyetem. A nyáron éri meg az egye-
tem alapításának hatvanötödik esztendejét. 
Hatvanöt évvel ezelőtt jelent meg a királyi 
kézirat, amely a kolozsvári tudományegyetem 
felállításáról intézkedett. Októberben másik 
eseményre emlékezik az egyetem. Tizenötödik 
ive lesz annak, hogy a Kolozsvárról menekült 
egyetem Szegeden újból megkezdhette működé-
sét. 

A tanévzárás előtt sor kerül a jövő évi rek-
tor megválasztására. Valószínűleg már a jövő 
héten megtartják a rektorválasztó ülést. Az 

egyetem, jövő évii rektora, értesülésünk sze-
rint, dr. Erdilyi László, a művelődéstörténet 
tanára lesz. Az egyetemi szabályok szerint 
sorrendben a jogi, orvosi, bölcsész és mate-
matikai karok tanárai közül választják az 
egyetem rektorait. Dr. Erdélyi László a hat-
vanhatodik rektora lesz az egyetemnek. Ami-
óta az egyetem Szegeden működik, tizenhat 
rektort választottak. 

Szegeden a következő rektorok működtek az 
egyetemen: dr. Menyhárt Gáspár, dr. Pfeiffer 
Péter, dr. Veszprémi Dezső, dr. Reinbold Bé-
la, dr. Csengery János, dr. Riesz Frigye^ dr. 
Tóth Károly, dr. Reinbold Béla, dr. Issehitn 
Béla, dr. Dézsi Lajos, dr. Győrffy István, dr. 
Kovdts Ferenc, dr. Sehmidt Henrik, dr. Szélei 
Tibor, dr. Kist Albert és legutóbb dr. Ditrőt 
Gábor. 

Rajniss interpellációt jegyzett be 
a levelek ügyében 

Gqörhl Imre átadta a rendOrsegneh a második szama lertl eredetijét 
Budapest, május 16. A Rajniss-levelek ügye 

még most sincs tisztázva. Sehmidt László, aki 
a rendőrségen beismerte, hogy a második szá-
mú levelet ő hamisította, nyomtalanul eltűnt a 

kissé megrázkódik a csípős szél hidegétől. Az 
égen sötétség vonult át, mély felhők húzódtak a 
tenger fölé és a nagy hajókat feketeség lepte el. 
Az egyik hajóról zongoraszó hallatszott. Majd 
fehérruhás nők körbeszálló alakja villogott a fe-
délzetről. A zongoraszó mind erösebb és mind 
melegebb lett, végül már egész tisztán lehetett 
hallani, hogy táncra muzsikálnak valami andalí-
tó valcert A nő félreismerhetetlenül nagyon ide-
ges lett. Kis zsebkendőjét a szivére nyomta, majd 
a szájára, aztán fel-alá járt és mindig ujra-ujra 
a kivilágított hajó felé tekintgetett. 

Most már elmegyek innen — gondoltam —, de 
tüstént vagy odamegyek hozzá. Itt úgysem ismer 
senki, tisztelettel fogok közeledni hozzá s ha dur-
ván megbánt érte, elsompolygok. A szállodámra 
gondoltam most, amelynek erkélyes szobájában 
lakom. Még ott is vár rám valami öröm. nem 
kell azért kétségbeesni. Akkor ki fogok ülni az 
erkélyre, nézni fogom e kedves, gyönyörű kis ki-
kötővárost, mint rebben és ijedezik a sok kis hajó 
a szélben és — igen, hátra van a szállóban va-
lami régi lexikon, megnézem Murillót és megta-
nulom szóról-szóra, amit róla a lexikonban talá-
lok. És gyermekes örömet éreztem arra a gon-
dolatra, hogy mint gyermekkoromban szoktam, 
szórói-szóra be fogok magolni valamit ebbe a za-
vart, komisz fejembe. 

Éppen megindultam, hogy hozzálépek. De eb-
ben a pillanatban szökdelve, karcsuan jött feléje 
egy fess, elegáns hajótiszt. Kis, fehér sapkáját le-
rántotta, izzott a két arca, a szieme tüzelt és ke-
zet csókolt a nőnek. A nő mozdulatlanul fogadta, 
zavartan nézett rá. de a magatartása most már 
sokkal nyugodtabb volt. A tiszt sok mindenfélét 
beszélt hozzá s minden ötödik szavánál újra mé-
lyen meghajolt és kezet csókolt neki. A nő mind-
annyiszor készséggel engedte át karját, szinte 
élettelenül adta oda a kezét, de se szóval, se egy 
mozdulattal vagy arcrándulással nem reagált. 
Végre láttam, amint közönyösen a tiszt levett 
sapkájára mutat és szól valamit s erre a hajótiszt 
fejére tette a fehér sapkát. Ezután már nagyon 
taviaros doleok következtek. Fjleinte elhatáiroz-

taim, hogy nem nézek oda, illetlenség kilesni a 
szerelmesek találkozását. Aztán a nő közönyös-
sége felbátorított. 

Most a nő élesen felemelte a fejét, a karját 
erélyesen kinyújtotta és a hajó felé mutatva, 
szólt újra valamit. A fiatalember tagadólag rázta 
a fejét, de ebben volt már valami büszkeség. Eb-
ben a pillanatban a selyemruhás nő arculvágta a 
tisztet. Arculvágta, de oly erősen, hogy a csatta-
nás messziről visszhangzott is. Élesen csendült 
bele a pofon a tenger csöndjébe és a tiszt meg-
szégyenülve megfordult és visszafelé indult Sö-
tét sáv mozgott utána a bid korlátja mellett, 
amiint megtört árnyéka végigsuhant a viz felett. 

Megdöbbenve állottam ott és most mér végle-
! gesen elhatároztam, hogy hazamegyek a szállóba. 

Már meg is indultam, amikor a nő kezét össze-
kulcsolva, könyörgően nézett rrVm és németül oda-
súgta hozzám: 

— Az istenre kérem, szaladjon utána és hívja 
vissza 1 

Annyira le voltam verve, hogy nem tudtam 
gyorsan megitélni a helyzetet. Hogy mit kell ne-
kem most tulajdonképpen tennem? Szédülni kezd-
tem, ugy éreztem, hogy megszégyenítettek és e 
pillanatban ugy láttam Murillót. amint egy ha-
talmas vászon előtt áll és a legszebb női alak-
ját festvén, a keble helyére egy ici-pici szivet 
rajzol fekete festékkel, aztán átfesti egy szédí-
tően gömbölyű kebellel és ördögien nevet hozzá. 

Szégyenlősen megtörve, arrafelé indultam, 
amerre a hajótiszt eltűnt a sötétben. Sietni akar-
tam, hogy még el tudjam érni, de a lábaim se-
hogy se akartak sietni. Egy fordulónál balra kel-
lett volna tartanom. Ott hirtelen megálltam és 
visszanéztem. A nő alakja feketén, felismerhetet-
lenül tapadt a korlátnak, csak fehér zsebkendője 
reszketett egy fárosz gyenge fényében, amint ké-
rőén felém lobogtatta a szélben. Gyorsan határoz-
tam: egyenes irányba iramodtam és a szálló ka-
puján tolvaj módjára surrantam be. 

És egész éjszaka Murillóról álmodtam, amint ész-
vesztőén gömbölyű nők halálrakorbácsolják. 

lakásáról és nem tudják, hogy most hol tartóz-
kodik. 

Dr. G y ö r k i Imre pénteken este bejelentet-
te a képviselőházban — mint jelentettük —, 
hogy a második számú levelet, amelyet állító-
lag Sehmidt hamisított, szombaton átadja a 
rendőrségnek. Györki szombaton reggel megje-
lent a rendőrségen és átadta a levelet. Kijelen-
tette, hogy véleménye szerint a levél nem ha-
misítvány, hanem valódi. A levél behajtásai 
régiek, a papir elsárgult, a margón tintával és 
ceruzával irott feljegyzések láthatók, az egész 
írás nem azt a benyomást kelti, hogy most 
frissen készült volna. 

A rendőrségen Györkitől átvették a levelet 
azzal, hogy azt a többi irathoz csatolják. Dó-
ra főkapitányhelyettes nyilatkozatában kije-
lentette, hogy az ügyben nincs nyomozás, az 
eltűnt Sehmidt Lászlót nem keresi a rendőr-
ség, mert Schmidtre nincs szüksége. 

F i s c h o f f Gyula írásszakértőt az elmúlt 
éjszaka bekérték a rendőrségre és ott zárt ajtók 
mögött órákon át tárgyalt az ügy referensevel. 
A szakértők megmutatták a második levél fo-
tókópiáját. Ennek a rendőrségen lefolyt írás-
szakértői beszélgetésnek jelentőséget tulajdo-
nítanak, az írásszakértő véleményének döntő 
jelentősége van. » 

R a j n i s s szombaton a következő interpel-
lációt jegyezte be a Ház könyvebe: 

„Van-c tudomása a belügyminiszter urnák 
arról, hogy a Györki-féle fotókópia két hónapip 
a belügyminiszter ur fiókjában hevert. Haj-
landó-e* nyilatkozni, hogy ki adta ezt s mii 
nyomozott ki a belügyminiszter? Hajlandó-e 
nvilatkozni az egész áldatlan ügy homályo« 
hátteréről?" 

Belvárosi Mozi Vasárnap, hétfőn 

Metró GcMwyn flltnóriása. Ch. Laugthon, C. Gable 
és Fr. Tone főszerep ésével Ví3, 5, V«8 és VtlO 

Széchenyi Mozi Vasárnap, hétfő« 

(r*ne Runn« legújabb filmje 

Ellopott élet 
Egy nagy szerelem története t/»3 5, V48 és 1/1IO 


