
Vasárnap, október 4. D F C L M A G Y A R O R S I R O 

az ANGOL MUNKÁSPÁRT 
a REVÍZIÓÉRT 

London, október 3. A munkáspárt országos 
végrehajtó bizottsága által elfogadott határo-
zati javaslat a fegyverkezési kérdésen kívül 
behatóan foglalkozik a nemzetközi helyzettel 
is és többek között a népszövetségi alapokmány 
19. szakaszának további fejlesztését és gyakor-
lati alkalmazását sürgeti olyan módon, amely 
megkönnyíti a békés változásokat. Az angol 
munkáspárt tehát most ismételten leszögezi 
félreérthetetlen álláspontját a revízió mellett. 

Kettészakadt a Heimwehr 
Bécs, október 3. A bécsi Heimwehr-vezetők 

szombaton este ülést tartottak, amelyen Fey 

őrnagy újból átvette a bécsi Heimwehr feletti 
parancsnokságot. Ezzel forma szerint is meg-

történt a szakadás a bécsi csoport és a Star-

hemberg vezetése alatt álló Heimwehr között. 

Feyt — mint jelentik — tegnap kizárták a 

szervezetből. 

Széchenyi Mozi 

Mézeshetek 
Vasárnap és hétfőn 

Anny Ondra pazar viariát^ka 3, 5, 7, 9 

Korzó Mozi vasárnap és hétfőn 
CORODINI 

a viláphirii illuzionista és társulatának vondAgiátéka 

TEXQ/I MILLIOMO/ 
George O' Brlen 3. 5, 7 9 

Belvárosi Mozi 
Ma és mindennapi 

v f r 

Tarasz 
Bulyba 

Gogoly világhírű regényének filmváltozata. 

Főszereplő 

Harry Baur 
A grandiózus filmremek óriási átütő sikert 

aratott a tegnapi bemutatón. 

A legnagyobb mii vészi élmény. 

3, 5, 7, 9 

élu* 

T U N G S R A M 

Két legény* letartóztattak 
a sándorfaivai 
véres végrehajtás ügyében 

A csendőrség megállapítása szerint keritéskaróval és kővel támad-
tak a csendőrökre — A legények tagadják a vádakat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
sándorfaivai véres végrehajtás ügye uj fejezet-
hez érkezett. Jelentette a Délmagyarország. 
hogy a vizsgálat megállapította a fegyverhasz-
nálat jogosságát Keresztes Mihállyal szem-
ben. A vizsgálat adatai szerint Keresztes ököl-
lel akart a csendőröknek menni, a végrehajtót 
lerántotta a padlásfeljáró lépcsőjéről. Az iz-
galmas eseménvek alatt nagy tömeg verődött 
ös6ze a gazdálkodó háza előtt és amikor az 
egyik csendőr fegyverét használta, a tömeg kő-
záport zúdított, a csendőrökre, akik riasztó lö-
vésekkel kergették r~ (.t a felizgatott embereket. 

A csendőrség két lényt letartóztatott ható-
sági közeg elleni erőszak címén és szombaton 
beszállította az ügyészség fogházába Szegedre. 

Ambrus István 23 éves és Gémes Mihály 24 
esztendős legényeket tartóztatta le a csendőr 
ség. Az elsőt azzal gyanúsítják, hogy cov ki' 
tépett keritésdarabbal ment neki a csendőrök" 
nek, míg Gémes állítólag kővel dobálta volna a 
csendőrjárőrt. Mind a két legény tagadja a ter-
hére rótt cselekményt. Ambrus beismeri, hogy 
a látottak annyira elkeseritették és felizgatták, 
hogy valóban neki akart menni a csendőrök' 
nek, ki is tépett egy keritésdarabot, azonban 
apja, anyja, akik közelében tartózkodtak, víst 
szarántották. Gémes tagadja, hogy kővel do-
bálódzott volna, állítása szerint csak csendes 
szemlélője volt az eseményeknek, de azokba 
nem avatkozott bele. A két legény ellen folyik 
az eljárás hatósági közeg elleni erőszak miatt. 

A frontharcosok, rokkantak 
és hadiözvegyek vlllangkedvezménge 

Milyen kedvezményt biztosit a város és a gázgyár szerződése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
frontharcosok, a hadirokkantak és a hadiözve-
gyek körében egyre nagvobb érdeklődóst kelt 
az az akció, amelyet a Délmagyarország indí-
tott. meg, hogy biztosítsa számukra a szerző-
désben kikötött villanykedvezményt. A szer 
kesztőségbe tömegével érkeznek a levelek, ame-
lyekben a frontharcosok és hadirokkantak az 
iránt érdeklődnek, hogy miképen juthatnak 
hozzá az egységárkedvezményhez. De megmoz-
dult a HONSz is, a hadiözvegyek é6 a hadirok-
kantak szerve és felhívást intézett- tagjaihoz, 
hogy 

haladéktalanul jelentkezzenek azok, 
akik igényt tartanak a szerződésben 
biztosított öt százalékos kedvez-

ményre. 

A HONSz elnöksége az alábbi felhívás köz-
zetetelét kérte a Délmagyarország-tói: 

„Hadirokkantak 50 százaléktól 100 száza-
lékig, valamint a hadiözvegyek, akik villany-
világítást használnak lakásukban, vagy üzle-
tükben — az 5 százalékos kedvezmény igény 
lése tárgvában — haladéktalanul jelentkezze-

nek csoportunk DugonieS-ueca 12. szám alatti 
irodájában délelőtt 8—délután 2 óra között." 

Mivel a kérdés körül bizonyoss tájékozatlan-
ság uralkodik, közéredekünek tartjuk, hogy — 
válaszképen a hozzánk küldött levelekre, pon-
tosan leközöljük, 

milyen kedvezményt 

kötött ki a. frontharcosok ég a hadirokkan-
tak, valamint a hadiözvegyek számára a vá-


