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Az osztrák külügyi államtitkár 
Londonba és Parisba utazik 

Bécs, május 7. I-IivatgloMn jelentik, Schmidt 
Guido külügyi államtitkár május 8-án az osztrák 

küldöttséggel Londonba utazik- ahol a szövetségi 

ejnök és kormány képviseletében résztve^z a ko-

ronázási ünnepségen. A londoni látogatás a királyi 

h?z meghívására történt és az reprezentatív jel-
lerjil. 

Visszautaztában az államtitkár május 19-én Pá-

niban megtekinti a világkiállítás osztrák paviUon-

| j$t. Párisi tartózkodást felhasználja ar?« lg, 

hogy látogatást tegyen Delbos külügyminiszternél, 
| Sem a londoni, sem a párisi tartózkodáson poli-

tikai tárgyalásokra sor nem kerül, mégiít alkalmai 

nyújt arra, hogy as európai politikai helyzetre vü* 
natkozó megbeszéléseket folytathasson Eden brit. 
és Delbos francia külügyminiszterrel, Schmicic 

Guido külügyi államtitkár május 20-án indul 

vissza Bécsbe, 

szony és egy fiatal leány társasagában yt*zott « 

>Hindenburg* fedélzetén. Amikor a léghajó ki-

vulladt, valamennyi útitársa eltűnt 4>zeme elől. 

ö tovább is nyugodt maradt, helyét csak akkor 

hagyta el, amikor a légha.'ó földet ért. Ily módöu 

csak kisebb orcsérüléteket szenvedett. 

A léghajónak egy má.ik 63 éves londoni ut*** 

13—JO méter mqyttiuulyban kiugrott és oly sze-

renesésen ért földet, hogy csak jelentéktelen sé-

rüléseket szenvedett. 

Hivatalos jelentés 
a katasztrófáról 

Washington, május 7. Charles Roscntlvjf, 9 l«ke-

hursti légikikötő parancsnoka a tengernagyi hiva-

talhoz intézelt jelentésében a következőket közli: 

— Az cjökészületoi y leszálláshoz is renc'cs nió* 

don történtek meg. A tartóköteleket mintegy 60 

méter magasságból dobták le. Mintegy 4 perced 4 
kötelek ledobása után a léghajó hátulsó részén 
tüz tánwdl, amely a léghajó eleje felé terjedt. 

Amikor a léghajó földet ért, már teljes hosszusá-
• rá'HJn lángokba borul'- A tűzoltóság vegyszerek-

kel és részben vízzel oltotta a tüzet. A szeren-

csétlenség okáról még semmit sem iehet tudni, 

azt a vizsgáló hatóságoknak kell majd meg á l d 

pitani. 

Xcwyork, má jus 7. A Hindenburg léghajó 
szerencsétlenségének mérlegét pénteken délután 
a következőkéix'n állapitolták meg: 

A katasztrófát túlélték <W-an, akik közül 24 
utn*. 41 a legénység tagja. A halotlak közül 
megállapítottak KI utas és a szeméi vzet hal 
tagjának kilétét. Tiz holttestet lehetetlen vpjt 
felismerni. 

A kórházban ápolt 

•uilvos sebesültek közül kettő meg-
hall . 

Mindkettő annyira összeégett, liogy személy-
azonosságukat nem tudták uicgullupjlani. Ez-
zel a „Hindenburg" léghajót éri *>«Tencv''t]«jn-
ség halálos áldozatainak száma harminchatra 
emelkedett. Időköziién a inenlőegaputuk u lég-
ha ló roncsai ulól három íncgszcnesedeU holt-
testet húztak ki. 

Lehmann kapitány 
belehalt sebeibe 

London, má jus 7. Lakewoodból jelentik! 
T.fhmann kapitány a kórházban belehalt a lég. 
hajószerencséiIfiiség alkalmával >zen\edeü sú-
lyos égési sebeibe. A későéiszakai órákban 
más hclvről még nem erősítenék meg a jelen-
tést. 

Háromnapos harcok uíán 
• 

Barcelonában helyreállt 
a rend 

Par i s , május 7. A barcelonai anarchista lá-
zadásról még mindig ellentétes liirek érkeznek, 
Egyes jelentések szerint a kormány ura a hely-
zetnek. másik szerint még nem tisztázódott a 
helyzet. Gompanys köztársasági elnök négyta-
gú kivételes hatalommal felruházott direktó-
riumot nevezett ki. Ennek a direktóriumnak a 
feladata, hogy a tárgyalásokat az anarchisták-
kal felvegye. A kormánv jelentése szerint a két 
véres nap veszteséglistá ián UK) halott és több, 
Ulint ezrr ember szerepel. 

Olyan jelentések is érkeztek', amelyek szerint 
nz anarchisták meggyilkolták Se se szocialis-
ta vezért. A Cab.illero-kormány különböző in-
tézkedéseket lit^otl, amelyek szerint a kata-
lán rendőrséget a valenciai kormány alá ren-
delte és felmentette állásától H o l d a m Iá bor-
nnkot, akinek helvéhe Sevastian l'ozas l'erea 
tábornokot nevezlc ki. 

Barcelona, má ius 7. A katalán fővárosban n 
zavargások lersilluiMiUával az élet lassan >isz-
szatér rendes jnedrélte. Egves helyek-Mi még 
mindi g latliatok a torlaszok, az clnuill három 
nap véres ütközeteinek látható nyomaik' . i f . 
Most már a külfölddel is megnyílt a táv iró- és 
távbeszélőforaalom. 

Londoni jelentés arról számol Iw?. liogv a i 
*n««i| kormány helyesli u ne.nuetkiizí YU»aá* 
latot Guernica város pusztulása ügyében Sze-
1 in te ennek a kényes kérdésnek kivizsgálására 
;.t «enil£gr« államok valnának alkulivuutly 

y Herczeg Ferenc 
emlékbeszéde 

Szalay Józsefről 
a DMKE csülöriökl közgyűlésén 

(A Délmagyarország munkatársától) A DMKE 
vasárnap tartotta közgyűlését Szegeden. A köz-
gyűlésen megjelent llerczeg Ferenc, valamint vi-
léz dr. lmecs György főispán, dr. Pálfy József 
polgármester, vitéz dr. Shvoy Kálmán és dr. IIU-
nyaái-Vas Gergely országgyűlési képviselők, dr. 
Uuóe/ Béla rendőrfőkapítányhelycttes, dr. Sze. 
pcssy Aladár pénzügy igazgató, az egyetem kép-
viselői és számosan. 

Ilerczcg Ferenc megnyitó beszédében dr. Sza-
lay Józsefről emlékezett meg. Azzal kezdte szavait, 
liogy gyáüzi'átyol szűrődik k< resztül ezen a köz-
g\ ülésen, hiányzik Szalay József, aki nélkül kul-
turális eseményt nem lehetett Szegeden elképzelni. 

— Minden csepp verc — mondotta emelkedett 
hangon Ilcrrzeg Ferenc — tclitvc volt a művelő-
dd; lágyával, ugy terjesztette mag körül ezt a 
vágyat, mint a villanyfény. A tudás és lendület, 
amely jellemezte Szalay Józsefet, arra ösztökél-
tek, hogy megteremtsen egy olyan értékes kéz-
iratgyűjtemény!, amelyhez hasonlót keveset lát-
tunk még magyar ember kezében. 

Megemlékezetlt ezulán Szalay József kitűnő 
SíervefőtehetségéfőL Szeged és Magyarország 
egyik legjob fia volt Szalay József, — mondotta 
végül Herczeg 1-erenc, akinek javaslatára a köz-
gyűlés felállással áldozott az elhunyt emlékének. 

Ezután letárgyalták a DMKE közgyűlésének 
napirendjét. Tórák Sándor ismertette az egyesület 
mult esztendei munkásságát. Az egyesület 6000 
pengőt fordított diáksegélyezésekre, támogatta az 
iparoseserkészeket, valamint a leventéket, 13.600 
pengőt tett ki az az összeg, amelyet kulturális 
célokra fordítottak. 

A zárszámadásból kitűnik, hogy a DMKE va-
gyona 7J't-OOO pengő. A jelentések elfogadása után 
dr. S/.écdiéiiyi István a DMKE házépítkezéséről 
tett jelentést. Az egyesület Tisza Lajos-körut 58. 
szániu bérházát átépítik 126.000 pengős költséggel. 
\ bontás már megkezdődött, októberre elkészül 
az építkezés, amelyet Szolcsányi István végez. 

A jelentések után a tisztújításra került sor. A 
választást Regdon Károly korelnök vezette. Elnök-
ké ismét Herczeg Ferencet választották meg, társ-
elnökökké dr. Becker Vendelt, dr. Buócz Bélát. 
Klug rétért, dr. Széchényi Islvánt, alelnökökké 
dr. Ilorger Antall, dr. Pislor Egont, Untcrreincr 
Józsefet, dr. Tóth Imrét. 

A tisztújítás után előadóülést tartottak'. Dr. 
Traeger Ernő miniszterelnökségi osztályfőnök „Az 
rgi/st'g gondolata a magyar közművelődési moz-
galmukban" címmel tartott nagy figyelemmel kí-
sért érdekes -előadást, amelyben Rákóczi Ferenc-
ről is megemlékezett. 

— Milyen tragikuma a magyar sorsnak — 
mondotta clőadáiábau —. amikor hazahozták 
Rákóczi Ferenc hamvait, közbejön Trianon, hogy 
a nagy fejeáelein hamvai ujabb száműzetésbe 
kerüljenek . . . A minden veszedelemnél nagyobb 
veszedelem: Trianon int bennünket és kötelessé-
günkké teszi, hogy küzdjünk Rákóczi szellemé-
ben a magyar igazságért. Arról beszélt ezulán, 
hogy ebben a küzdelemben milyen fontos szere-
pet töltenek be a magyar közművelődési cgje-
sületek, köztük a DMKE, elén llerczeg Ferenccel. 

A költői lendülettel és nagy készséggel tartott 
értékes előadást a közönség hosszantartó tapstal 
jutalmazta. Végül Bajkaij Lajos néhány költe-
ményét olvadta M» 

Gál Miksa halála 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtöki 

este hét órakor hosszas súlyos betegség után el-

hunyt a szegedi közkórházban Gál Miksa, az An-

gol-Magyar Bank szegedi fiókjának igazgatója. 

Halála mély megdöbbenést és részvétet keltett 

városszerte. Mindsnfeló ismerték és beesülték a 

kiválóan müveit és sokoldalú bankigazgatót, aki 

Szeged város életében fontos és tevékeny mun-

kásságot fejtett ki. Betegségo három hónappal) 

ezelőtt kezdődött egy influenzás eredetű tüdőgyul-

ladással. Később más súlyos betegségek is fel-

léptek, amelyek állapotát válságossá tették. Mint-

egy két héttel ezelőtt súlyos veseműtétet hajtőt* 

tak rajta végre, a műtét kitűnően sikerült, kezdte 

visszanyerni erejét, amikor néhány nappal ezelőtt 

ismét tüdőgyulladás lépett fel és ezzel már a lei 

gyengült szervezet nem tudott megbirkózni. Csü-» 

törtök este hét órakor csendesen elhunyt. Haláiat 

feleségén kívül öt gyermeke gyászolja, velük 

együtt gyászol az Angol-Magyar Bank is, amely-

nek hosszú esztendőkön keresztül szegedi igazgat 

tója volt. 

Gál Miksa 1878-ban született Csernovitzban, 

mindössze 59 esztendős volt. Fiatalságát, gyér* 

mekkorát az erdélyi Szászrégenben töltötte, majd 

a bankpályára lépett. A Krassószörényí Takarckhoá 

lépett be, Temesvárott és Lúgoson működött éve-

ken keresztül, Lúgosról került 1912 nyarán Síéi 

gedre, a régi Szegedi Bankegyesülethez, ahol tizen* 

négy esztendeig működött, egészen 1926-ig, el-

ismert eredménnyel. 1926-ban vezérigazgatója volt 

a Bankegyesületnek, akkor vette át a Bankegyesü-

let bankosztályát az Angol-Magyar Bank. Gál 

Miksa lett a szegcdi fiók igazgatója: itt működött 

egészen haláláig. 

Az elhunyt igen sokoldalú, érdemes nrunkás-i 

ságot fejtett ki. Amellett, hogy egyike volt a leg-

kitűnőbb szakembereknek, értékes közgazdasági 

írói munkásságot fejtett ki, hosszú éveken keresz-

tül cikkírója volt a Déhnagyarországnak, ezeken 

a hasábokon nemegyszer szólalt meg, mondani-

valóival sokszor feltűnést keltett. Külföldi szak-

lapokba is dolgozott, cikkeiben sok értékes, rész-

ben azóta már megvalósított, részben megvaló-

sítás elölt álló ideát vetett fel. Sok cikket irt a3 

Alföld öntözéséről és csatornázásáról, ö vetclto 

fel a most előtérben és megvalósítás előtt álló 

birtokközpont tervét és sok más idea, ötlet, terv 

köszönheti megszületését Gál Miksa széleskörű ér-

deklődésének és hozzáértésének. Jelentős munkát 

fejtett kt a város életében is. Tagja volt a tör-

vényhatósági bizottságnak, főleg pénzügj i kérdés 

sekben tett nemegyszer jó szolgálatot varosának, 

tagja volt a közüzemi bizottságnak, az üzemek in-

tézésében tevékeny részt vett. Jelentős része volt 

a zálogház reorganizációjában, sokszor tanácsokat 

adott a köztisztasági hivatal és az autóbuszüzem 

ügyeire vonatkozólag, de nem is lehetne mindazt 

a sok munkát és fáradtságot, amit kifejtett, rövi-

den összefoglalni. Szivén víscíte a sport ügyét is, 

tevékeny munkásságot fejtett ki a Szegcdi Atlé-

tikai Klubnál, a Bástyánál, a Szeged FC-nél, ;t 

Vívóknál, a TÉBE tenniszszakosztáJyánál, a Dél-

vidéki Automobil Clubnál. 

Temetése vasárnap déli 12 órakor lesz A te* 

ruetésen magjelenik az Angol-Magi ar Bank sze-

gedi fiókjának egész tisztviselői kara, a központi 

igazgatóság kiküldötte, valamint a TÉBE, amely-

nek délkeleti alelnöke volt* képviselteti magát. 


