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Megdöbbentő hajókatasztrófa

a bécsi Dunán

A „Wien" nekiment a hidpillérnek, kettétört és elsülyedl
— Hat halott
Bécs, juníus 12. Csütörtökön borzalmas hajókatasztrófa történt az osztrák Dunán; a
„Wien"
gőzös, amelyen 1200 férőhely van, nekirohant a Beichsbrücke
egyik épülő
pillérének.
Az ütközés olyan erős yplt, hogy a
hajótest
kettévált
és elsülyedt.
Szerencsére utas nem
volt a fedélzeten,
a katasztrófa igy is emberáldozatot követelt; a 22 főnyi személyzetből
hatan
elpusztultak.
A katasztrófát még fokozta, hogy az ütközés következtében felrobbant
a gépház. A borzalmas hajóroncsról részben motoroson, részben

úszva menekült el a személyzet. A hat halott a
katasztrófa pillanatában a vendéglőben tartózkodott és nem volt ideje menekülni.
A hajónak a viz alatt lévő részeihez a Duna
erős sodra miatt még nem tudtak hozzáférni.
A hajó kapitányát, Ziegler Antalt kihallgatták. A kapitány kijelentette, hogy a kormánylapát felmondta
a szolgálatot
és a megáradt
Duna rendkívül erős sodra a hajót
pillanatok
alatt nekivetette
a
hidpillérnek.
A „Wien" értéke körülbelül
másfélmillió—
kétmillió
pengó volt

Kommunista szervezkedést
leplezett le a szegedi rendőrség
Uj módszer: szervezkedés 30 éven aluliak és — nők számára ^ Hét
embert őrizetbe vetlek
(A Délmagyar ország munkatársától.)
A szegedi rendőrség péntekre virradó éjszakán kommunista szervezkedést leplezett le. A rendőrség
egész éjjel dolgozott, hogy a messzeágazó szervezkedés minden résztvevőjét elfoghassa, délelőttre sikerült egy sereg embert előállítani,
akiknek kihallgatását azonnal megkezdették.
Értesülésünk szerint tizennyolc
embert
kisértek be az éjszaka folyamán
a rendőrségre
és
ezek közül
hetet őrizetbe veitek, mie a másik tizet egyelőre elbocsajtották,
miután szereplésük nem látszik olyan súlyosnak, de azért az eljárás tovább folyik ellenük.
A péntekre virradó éjszaka előzményei hónapokra nyúlnak vissza. A rendőrségnek hónapokkal ezelőtt feltűnt egy Hajdók
Béla nevezetű
cipészsegéd szegedi működése. Hajdók évekkel
ezelőtt Szegeden dolgozott, majd Budapestre
költözött. Onnan tért vissza hónapokkal ezelőtt. A Puskás-ucca 5. szám alatti házban bérelt lakást a 25 esztendős cipészsegéd és megkezdette működését, amelyet a rendőrség figyelemmel kiéért. Amikor azután elérkezettnek
látták az időt, a szervezkedőket elfogták. Megállapította a rendőrség, hogy Hajdók
teljesen uj alapokon
indította meg a szervezkedési munkát és sikerült is neki számottevő eredményt elérnie rövid
néhány hónap alatt. A szervezkedők a gyűléseiket Újszegeden
és Tápén
tartották.' A
rendőrség ezeken a helyeken, valamint az elfogottak lakásán házkutatást
tartott és sok propagandanyomtatványt foglalt le. Megtalálták
többek között Hajdóknak egy kéziratban lévő
munkáját, amelyből érdekes adatok derültek ki
a szervezkedésre vonatkozólag.
Az uj módszer
minden régi eszközt mellőz és óvakodik azoknak a bekapcsolásától, akik már egyizbén kommunista ügyekkel kapcsolatiban szereepltek.
Az uj módszer kizárólag
harminc éven
aluliakkal dolgozik
ée ezek között is igen fontos szerepet juttat
a nőknek,
akik az újfajta szervezkedés alappillérei lettek
volna. Erre vonatkozólag Hajdók müve részletes felvilágosítást adott. Kitűnt ebből, hogy
Szegeden is szerelmi alapon nyugvó
szervezkedést folytattak,
amely Hajdók ezerint a leghatásosabb mód arra. hoev a nőt a munkába be-

kapcsolni lehessen. Hajdók munkájában elárulja, hogy
a szerelmes nő a legjobb munkatárs,
aki vakon engedelmeskedik és dolgozik. Ennek
tulajdonítható, hogy a mostani szervezkedés
gyanúsítottjai között szép számmal akad
fiatal
nó, leginkább gyárimunkásnő, masamódleány és
varróleány. Egyikük például a szervezkedés
jegyzője volt és aktív részt vett minden megmozdulásban. A pvanusitottak között a társadalom több rétege képviselve van. Akad közöttük magántisztviselő, kereskedelmi alkalmazott,
utazó, munkás, iparos ie. Megállapítást nyert,
hogy
a futárszolgálatot
egy utazó teljesítette, aki hetenkint Pestre utazott és onnan hordta Szegedre a propagandanyomtatványokat. Ezt az utazót elfogták, de
sem ennek a nevét, 6em a többi gyanúsított nevét a rendőrség egyelőre, a nyomozás érdekében, nem közli. Megállapították azt is, hogy
legalább ötven-hatvan személyt gyanúsíthat a
rendőrség azzal, hogy a szervezkedőkkel az
érintkezést fenntartották, gyűléseken vettek
részt, hogy azonban milyen más szerepűk volt,
vagy pedig csak mint egyszerű érdeklődők, kíváncsiskodók jelentek-e meg a gyűléseken, azt
a további nyomozás fogja eldönteni.
A rendőrségen pénteken egész nap folyt a
gyanúsítottak kihallgatása és vallomásaik
jegyzőkönyvhevétele. Napokig eltart, amig a
rendőrség teljesen tisztázza a szervezkedés
ügyét és megállapítja, hogy kinek milyen ezerepe volt. A nyomozás kiterjed Budapestre ie,
miután a özegedi szervezkedők a jelek szerint
a budapesti központtal tartottak fenn kapcsolatot és onnan kaptak utasításokat.. Az eddigi
jelek szerint a szegedi ezervezkedőknek egyelőre nem voltak egyéb terveik, mint a szervezkedés és ennek érdekéten tevékenykedtek Hajdók
utmutatása alapján.
A szervezkedés ügyében
a rendőrség
kommünikét adott ki, amely a következőket
mondja:
„A szegedi rendőrség hónapokon át figyelte
Hajdók Béla 25 esztendős, Puskás-ucca 5. szám
alatti lakos, cipé6zsegédet, aki a megállapítás
szerint kommunista szervezkedést folytatott
Szegeden. A rendőrség a nyomor ás prHm^nv*.
kánt többeket előállított ét ezeknek kihallgatása folyamatban van."
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„Meglapítja az Isten
fogalmát az az irányzat,
amely privilégiumokat
akar juttatni bizonyos
csoportok részére"
Az izraelita községkerQlet
csütörtöki közgyűlése
(A
Délmagyarország
munkatársától)
A
X X I I . izraelita közeégkerület csütörtökön tartotta Szegeden községkerületi gyűlését, amelyen igen sok vidéki képviselő vett ré6zt. A gyűlést istentisztelet előzte meg, amelyen dr. Lów
Immánuel főrabbi mondott beszédet. A Himhusz
eléneklése után kezdődött a gyűlés. Dr. Biedl
Samu mondotta a megnyitó beszédet, hangoztatta, hogy az Isten az egész emberiség
Istene
és nem egyeseké, vagy kiváltságos
csoportoké.
Megtagadja
az Isten fogalmát
az az
irányzat,
amely privilégiumokat
akar származtatni
bizo
nyos csoportok részére. — mondotta Biedl.
— I6ten egyformán és egyformára teremtette az embereket — folytatta —, akik között
különbséget
tenni nem lehet. Megcsúfolása az
Istenhitnek, ha egyesek utja vallásuk miatt sima, gördülékeny, másoké pedig éppen vallásuk
miatt küzdelmes. Ez nem őszinte és nem emberi, ez a mód képmutatásra neveli az embereket ée arra, hogy vallásukon
keresztül
bizonyos jutalmakat
szerezzenek
maguk
számára.
' Ezután arról beezélt, hogy támadni szokták
a zsidó erkölcsiséget, amely töbezeréves. Ez az
erkölcsiség azonban nem exkluzív, ezt a zsidók
sohasem állították és éppen ezért nem kívánták
az erkölcsiséget osak a maguk részére kisajátítani, de tiltakozni
kell az ellen, hogy a zsidókat az erkölcsi javakból
ki akarják
zárni.
— Betegen gondolkodású emberek azok —
mondotta — s akik gyűlöletet vetnek és gyűlöletet aratnak. Ez a mai beteges kor krónikus
jelensége. Én, aki épp ugy szeretem hitemet,
mint hazámat, állítom, akkor fog hazám újra
egészséges és boldqig lenni, ha elpusztulnak a
piacról a hangoskodók. Hazánk
nagyjai
nem
ilyen elveket hirdettek.
Kossuth Lajos, akire
oly sokszor szoktak hivatkozni, nem ilyen elveket hirdetett.
Beszédét
azzal
fejezte be,
hogy
a
zsidóság nem ijed meg a jelszavaktól, meg fogja
állni a helyét. Hisz a magyar nép
józanságában és hisz abban, hogy jönni fog egy szebb
kor; a zsidóságnak az a feladata, hogy az átmenetet elősegítse és egyengesse.
Az ülés megnyitása után kegyeletes szavakkal parentálta el dr. Kecskeméti
Lipót nagyvára 1 ' főrabbit, aki a napokban hunyt el. Megemlékezett arról, hogy az elhunyt mennyire
teljesítette köteleseégét megszállott területen
magyar hazája iránt, majd igy folytatta beszédét:
— Könnyű itt hazafinak
lenni, de nehéz azokon a részeken, amelyek ma nem tartoznak
Magyarországhoz.
Ott kell megállni a helyet, ott
kell szilárdan és eltökélten szolgálni a hazát,
ahol az veszéllyel
jár...
Akik a zsidóság magyarságát kétségbevonják, menjenek
oda és ott
állják meg ugy a helyüket
és ott álljanak ugy
6rt. ahogy azt Kecskeméti Lipót t e t t e . . .
Az elnök ezután ismertette a közeégkerület
elmúlt esztendei működését, majd sor került a
tárgysorozat egyes pontjainak letárgyalására..
A közönség ezután a vendégekkel együtt átvonult a zsidó hitközség szákházába* amelynek nagytermében ebédet rendezett a Nőegylet
és a Leányegylet vezetősége. Az ebéden a vidéki
küldöttek teljes ezámban vettek részt. Az asztalfőn dr. Lőw Immánuel ée dr. Biedl Snmu
foglalt helyet. Az ebéd alatt több pohárköszöntő hangzott el. Elsőnek Lőw főrabbi mondott
«szellemes beszédet, majd sorra felszólaltak:
dr. Biedl Samu, dr. Adler Gyula gyulai főrabbi. ót: frnger Tfrfván, vnraa
Mihály, dr. Frankéi Jénő és dr. Cseró Edéné. Az ebád a késő
délutáni órákban ért véaet.

