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N O I F E H E R C I P O K 
a legújabb modellek. 

Nyári cipők, saruk, bocskorok, szandálok. 
vászoncipők óriási választékban A. B. C-tag 

H A - H A C i p ő á r u h é t b a n R ^ q 

Eden nyilatkezili 
Ausztria f ü g g e S^nségérd! 

London, május 20. Az alsóház szerdai ülésén 
F le t e h e r képviselő a következőket kérdezte 
a külügyminisztertől: 

— Vájjon Anglia, Franciaország és Olaszor-
szág politikáját továbbra is az a Stresában el-
ismert elv sugalmazza, amely szerint fent kell 
tartani Ausztria függetlenségét és sérthetetlen-
ségét? 

E d e n külügyminiszter így válaszolt: 
— Anglia, Franciaország és Olaszország a 

stresai értekezleten foglalkozott utoljára Ausz-
tria függetlenségének a sérthetetlenségének 
fenntartásával. Azóta nem volt szó e politika 

módosításáról. A három kormánv nem is ál-
Htja, hogy ettől a politikától el akar térni. 

Az osztrák milícia 
Bécs, május 20. Sehuschnigg uj kormányá-

nak tagjai szerdán délután ültek össze elsőiz-
ben, hogy minisztertanácsot tartsanak. A mi-
nisztertanács, mint illetékes helyen közlik, el-
sősorban az egységes milicia felállításának kér-
désével foglalkozott. A milicia létszáma a költ-
ségvetési lehetőségek szerint 30—50 ezer em-
ber lesz. 

Szombattól 
Shakespeare 
sziporkázó 
szellemességíi 
•igjátéka a 

Vindsori nők MAGDA SCHNEIDER 
SLEZAK LEO 

Széchenyi. 

Julius végére el 
a lanttól Internátus 
és a Hősök Kapuja 

Az épiíési bizottság a szobrok elhelyezésének és megvilágításának 
kérdéséi tanulmányozta 

Súlyos zavargások 
Görögországban 

Athén, május 20. Levadaiban szerdán az-
előtt súlyos természetű zavargásokra került 
sor. A lakosság körében ugyanis nagy elkese-
redés mutatkozott amiatt, hogy a. kormány 
a szomszédos Thébabin akarja felállítani a 
tartománybir óságot. 

Levada lakossága ezért tiltakozó gyűlést 
'ártott, amelyen a lakosok fegyveresen jelen-
tek meg. A gyűlés során több lövés is eldör-
dült. A feldühödött lakosok a hatóságok ellen 
fordultak és a. rendőrség, törvényszék, továb-
bá. a posta.- és távirdahivatalok vezetőit el-
kergették. A városban a helyzet teljesen bi-
zonytalan. 

Debreceni professzorok 
vallomása 

a Pettykó—Lázár per szerdai 
tárgyalásán 

Budapest, május 20. A Pettykó— Lázár-per 
szerdai kilencedik budapesti tárgyalási napján 
először dr. Soóky Gábort, a szegedi egyebem 
gazdafági hivatal igazgatójának fiát hallgatta 
ki a biróság. Azokról a súrlódásokról vallott, 
amelyek Pettykó és édesatyja között történtek 
és amelyekbe 5 ie beleavatkozott. Elmondotta, 
hogy abban az időben ő is a szegedi egyetem 
tisztviselője volt és őt Pettykó igazságtalanul 
leminősítette. 

Ezután dr. Jankovieh László, volt szegedi, 
jelenleg debreceni egyetemi orvostanárt hall-
gatta ki a biróság, aki elmondotta, Soóky pa-
naszkodott, hogy Pettykó üldözi, azonban 
közvetlen tudomása nem volt a dologról. 

Dr. Jeney Endre, debreceni egyetemi tanár 
Pettykó mellékjövedelmeiről tett vallomást. 

Voday tanácselnök ezután a tárgyalás foly-
tatását pénteken délelőttre napolta el. 

Siarhemberg herceg 
Bécsben 

Bécs, május 20. Starhemberg herceg ezer-
dán délelőtt Olaszországból visszaérkezett 
Bécsbe A repülőtéren Bahrenfeld alkancellár 
és Drexler pénzügyminiszter jelent meg üdvöz-
lésére. A gépkocsin városba hajtató Starhem-
berget az útvonal szélén álló csoportok több-
helyen megéljenezték. 

Starhemberg herceg megérkezése után a 
Heimwehr-palotában tanácskozásra ült Ö6szea 
TIeimwehr vezetőségével. A tanácskozás alatt 
a palota előtt nagy néptömeg gyűlt össze és 
Starhemberg mellett tüntetett. Egyébként jól 
értesült politikai körökben biztosra veszik, 
hogy az osztrák politikai helyzet rövidesen 
nyugvópontra jut. Máris folynak bizonyos 
megbeszélések, amelyek jó kilátással vannak. 
Meg van a remény arra, hogy ezek a megbe-
szélések eloszlatják az aggodalmat ée ismét 
hosszú időre biztosítják az osztrák politika 
zavartalanságát. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ta-
nítói internátus építési bizottsága tegnap meg-
beszélést tartott az épülő internátusban. Erre 
az alkalomra Budapestről Szegedre érkezett Szö-
lőssy Zoltán min. tanácsos, a kultuszminiszté-
rium képviseletében és Pogány Móric műépí-
tész. A szemlén a városi mérnökséget Berzen~ 
czey Domokos műszaki főtanácsos képviselte. 

A bizottság megállapította, hogy az építés 
munkája meglehetős gyors tempóban haladt 
előre. A még hátralévő munkát is ilyen tem-
póban folytatják, ugy, hogy a bizottság számí-
tása szerint legkésőbb julius végére teljesen 
elkészülhet a tanítói internátus. 

Szemlét tartottak a bizottság tagjai az in-
ternátus melletti üres telken is és egyönte-
tűen arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a 
toldalék-épületet is fel kell építeni. Az ellenőr-
ző bizottság javaslatot is tesz a kultuszmi-
niszternek, hogy a tanítói internátus végleges 
kiépítése érdekében tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket. Ez szintén jelentős munkaalka.-
lomnak számitana, mert az eredeti tervek sze-
rint legalább 200.000 pengős építkezésről lenne 
szó. 

A bizottság tanulmányozta azt is, hogy mi-
lyen perspektívát, nyújtanának a felállítandó 
szobrok. A szobrok helyére modelleket helyez-
tek. Végleges döntést azonban nem hoztak a 
szobrok elhelyezéséről. A világítási effektusok 
kérdését is tanulmányozták a szemle során. 
Mint ismeretes, a,z első terv az volt, hogy az 
internátus épületét, élőiről, a Gizella-tér ten-
gelyéből világitanák meg. Ezt a megoldást 
azonban elvetették, mert a kísérletek azt bi-
zonyították, hogy a Boldogasszonv-sugáruton, 
szembejövő autósokat zavarná meg a Gizella-
téri reflektor fénye. Ujabb megoldás szerint az 
épületet két oldalról, jobbról és balról fogják 

megvilágítani, ami egyáltalán nem zavarja a 
közlekedést és amellett teljesen hatásos. 

A bizottság elhatározta, hogy javaslatait 
jelentés formájában a kultuszminiszterhez ter-
jeszti fel. 

n »Hindenburg« 
megérkezett Amerikába 
Neuyork, május 20. A Hindenburg léghajó 

ma délelőtt 11 óra 20 perckor a lakehursti re 
pülőtéren simán leszállott. A léghajót nem von-
tatták be a kikötőcsarnokba, hanem a kikötő-
árbocon maradt kikötve. A repülőtéren a lég-
hajó részére másfélmillió köhláb hydrogént 
és 15 ezer gallon olajat, valamint élelmiszer-
készletét helyeztek készenlétbe. Remélik, hogy 
10 éra alatt végeznek az anyagberakás"al és 
a léghajó még ma este visszaindulhat, Frank-
furtba. A Hindenburg léghajó 78 óra 27 perc 
alatt tette meg az utat Majna-Frankfurt, ós La-
kehurst között. A léghajó már éjjel Lakehurst 
f$lé érkezett, de az igen erős talajmenti szél 
miatt kénytelen volt. órák hosszat a levegőben 
szálldosni, mig végre délelőtt elült a szél éí 
a léghajó kiköthetett. 

T R E N C S É N TEPLIC 

fürdő betegnek győgyulást.egé szsé gesnek 

üdülést nyújt. Prospekus és felvilágosítások 

a Fürdőigazgatóság utján. 19(1 B 

B e l v á r o s i M o z i Csütörtökön és pénteken 

A prágai diák 
Misztikus történél. A. Wohlbriick, Thoodor 
Loos 3, 5. 7. 9 

Széchenyi Mozi Csütörtök, péntek 

/zerelmi négyes 
Vidám szerelmi történet 3, 5, 7, 9 

Olga Ti(he(hova-Slei«k L«o ftszereplésével 


