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Julius 31. h n r 
aug. 8 és 14. H£ l imber tragédiája 
Augusztus 

1 . , 9 . és 12. J * * mos vitéz 
Jegyek a Dél Imagyárországnál 

Elkészüli a város 
1938 évi költségvetése 

A Vatikán hivatalos lapia 
a kisebbségek kérdéséről 

Róma, julius 26. Az Osservatore Roinanonak 
Vatikáni félhivatalosa feltűnést keltő cikkben 
foglalkozik az európai kisebbségek sorsával. 
A lap többek között a következőket irja: 

Európa mai békéje nem jelent nyugalmi ál-
lapotot, a béke ma Európában nem egyéb, 
mint átmeneti korszak, a mult és egy jövőbeni 
felfordulás között. A mai kor igazságtól .nsá-
gairól vaskos könyvet lehelne irni és a napi-
lapok tele vannak velük. A legigazságtala-
nabb és leginkább orvoslásra szoruló kérdések 
közé tartozik a kisebbségek kérdése, unely-
lvel a legutóbbi londoni értekezlet is foglaiko-
zott. 

Ezelí az igazságtalanságok óriási mennyi-
ségű gvu jtóanvagot halmoznak fel, amely 
rendkívül nagy veszélyt jelent, különösen ak-
kor, ha a harci kedv ismét szikrát vet ezen a 
földrészen. 

A londoni kisebbségi értekezlet tanúsága 
Szerint az európai kisebbségek helyzete állan-
dóan rosszabbodik. Eunek oka abban kere-
sendő, hogy a háborúban legyőzőit nemzetek 
kezdenek ismét erőre kapni és egyre nagyobb 
vonzást gyakorolnak a határok mentén élő ki-
sebbségekre. ami viszont a szomszéd államok-
ban reakciót von maga után, A vonzás, ame-
lyet egyes államok a szomszédos kisebbsé-
gekre gyakorolnak, teljesen indokolt, mert hi-
szen ez nem is egvéb. mint az igazságtalan 
békeszerződés orvoslására irányuló törekvés 
egyik mgnyilvánulása. 

A londoni kisebbségi kongresszus tehát meg-
kongatta a vészharangot és felhívta a nemze-
tek figyelmét egv olyan kérdésre, amelyet ma 
még esetleg másodrendű problémának lehet 
tekinteni, de nmelv egyre súlyosabbá és vész-
terhesebbé válik. 

— o O o — 

Károlv román király 
és Hitler találkozása 

London, julius 26. Az Exhange Tdegraph 
értesülése szerint K á r o l y román király bel-
giumi tartózkodása után Siegmaringenbe, aty-
jának szülőhelyére utazik. Károly román ki-
rály Németországban H i t l e r kancellárral 
szeretne találkozni. A találkozás helye való-
színűleg Bajorország lesz. 
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Főhadnagy és mindenes 
revolveres drámája a 

laktanyában 
Budapest, julius 26. A Lehel-ucca 41. száni 

alatti katonai élelmezési raktár laktanyájának 
egyik lakásában Pribelszky Erzsébet 21 éves min-
denesleány rálőtt Horváth Géza főhadnagyra, aki-
nek karját találta el. A főhadnagy kitámolygott, 
hogy segítséget hívjon, ezalatt a leány a katonai 
pisztollyal szivenlötte magát és azonnal meghalt. 

Pribelszky Erzsébet László Ernő magánntisztvi-
selönél szolgált az utóbbi időben. Azelőtt a fő-

hadnagy gyermeke mellett volt nevelőnő. A fő-
hadnagy felesége félévvel ezelőtt meghalt és ekkor 
elküldte a nevelőnőt. Pribelszky Erzsébet azonban 
gyakran felkereste a főhadnagyot, akibe halálo-

san szerelmes volt. Titokban abban reménykedett, 
hogy sikerül magát előbb-utóbb feleségül vétetnie. 

Pribelszky Erzsébet sirva panaszkodott gazdá-
jának és ismerőseinek, hogy nem lesz a főhadnagy 
felesége, augusztus 20-án Horváth Géza mással 
tartja esküvőjét. Szombaton este nyolckor elment 
hazulról Horváth Géza lakására és amikor a fő-
hadnagy két óra tájt hazament, a leány töltött 
revolverrel a kezében várta és rálőtt. A súlyosan 
sebesült főhadnagy kitámolygott a folyosóra, az 
őrséget szólította és közben a lakásban újból el-
dördült a revolver, a fiatul ruindcnesleámj ön-

gyilkos lett. 
Horváth főhadnagyot katonai kórházban ápol-

ják, Pribelszky Erzsébet holttestét pedig a tör-
-véayszéki orvostani intézetbe vitték. 

( A Délmagyarország munkatársától.) Több 
hétig tartó munka után a városi számvevőség 
elkészült az 1938. évi költsegvetéselőirányzat 
összeállításával. A nyomdából augusztus köze-
pén kerül ki a költségvetés és azt kiosztják a 
törvényhatósági bizottság tagjai között. Erede-
tileg ugy volt, hogy a jövő évi költségvetést 
nem nyomatja ki a város, csak sokszorosit-
tatja, mint ahogy néhány évvel ezelőtt. A dif-
ferencia azonban nem olyan lényeges, hogy 
ezért érdemes lett volna a költségvetés kinyom-
tatásától -eltekinteni. 

A tervezet az idei költségvetéshez képest, lé-
nyeges eltérést tartalmaz a város bevétele cs 

kiadási tételei között és a pótadót is jóval a 
mostaninál magasabb százalékban irányozták 
elő. Á költségelőirányzat most majd legelső-
soiban a pénzügyi bizottság elé kerül, a szak-
bizottságot előreláthatólag augusztus második 
felérc hivja össze a polgármester és szokássze-
rint az őszi közgyűlés tárgyalja a város 1938. 
évi költségvetését, amelyet október 15-re kell a 
belügyminisztériumba felterjesztehi. Már hosz. 
szu évek óta Szeged elsőnek terjeszti fel a költ-
ségvetését, bizonyos, hogy az idén is a többi 
városokat megelőzve, Szeged elsőnek küldi 

majd fel a költségelőirányzatát miniszteri jó-
váhagyásra. 

B e t v ' r o s t M o x l Kedd, szerda 

Garcia futárja 
Vidám kalandorülm W a l l a c e Berry-vel, Ezenkívül 

ÉRETTSÉGI 
Fodor László színmüve. S imon Slmono és 

H e r b e r t Marscba l 

Honvédkórház lesz a felsőipariskola 
Mars-iéri épületéből 

Az egyelem fdegklinikája nem kap u] hajlékot 

(A Dé'magyarorszdg munkatársától.) Az egye-
temi idegklinika tudvalevőleg a Kálvária-uton, a 
volt katonai kórház épületében van elhelyezve 
már tizenhét esztendeje. Már eredetileg idéiglé-
ncsnek számított ez az elhelyezés és azóta több-
izben felmerült a terv, hogy az egyetemi ideg-
klinika számára önálló épületet emelnek. A mult 
évben már beható tárgyalások folytak erről és 
ki Ls jelölték az idegklinika épületének helyét, 
mert a katonaság visszakérte a lefoglalt épületet. 

Az év elej én a honvédelmi minisztérium újból 
felszólította az egyetemet, hogy az idegklinika ál-
tal lefoglalt épületet adja vissza eredeti ren* 
deltetésének. Ugy volt, hogy szeptemberig meg is 
történik ez, dc nem találtak a'kalmas helyet a 
klinika részére. Most aztán újféle megoldás me-
rült fel. Arról van szó, hogy szeptemberre a felső 
fémipariskola végre beköltözik »u/« épületébe, a 
Kálvária-térre, amely már huszonkét évvel ez-
előtt elkészült, de az ipariskola .csak most vehet i 
birtokába. Az ipariskola átköltöztetésével felsza-
badul a Mars-téri régi iskolaépület és a város 
hatósága ezt az objektumot felajánlotta a katona-
ságnak honvédkórház céljaira. A honvédelmi mi-
nisztériumban a tervet megértéssel fogadták és 
egy bizottságot küldtek le Szegedre, hogy a 
helyszínen folytasson tárgyalásokat. A bizottság ér-
tesülésünk szerint a Mars-téri épületet alkalmas-
nak találta a honvédkórház céljaira, ha a szük-
séges átalakításokat elvégzik. Most az a kérdés, 
hogy az átalakítás költségét ki vállalja. A város* 
nak nincs rá pénze, hanem a kultuszminisztérium-
hoz ir fel, hogy vállalja a költségeket. Ha sike-
rül a megegyezés, akkor hamarosan hozzákezde-
nek a Mars-téri iskolaépület átalakításához és ide 
helyezik át a honvédkórház egyrészét. A csapat-
kórház mostani elhelyezése ugyanis nem megfe-
rélci, a kibővítés már nem halasztható tovább 

j és ezért kéri sürgősen vissza a katonaság az ideg* 
| klinika által lefoglalt épületet. i 

Ha a Mars-téri épületet átadják a katonai kór* 
ház számára,, akkor az egyetemi. idegklinika meg* 
marad a mostani épületében és klinika építéséről 
— a város jóvoltából — nem kell a kultuszminisz-
tériumnak gondoskodnia. A város hatósága azon-
ban most már sürgetni fogja az egyetemi gaz* 
dasági épület és az anatómia felépítését. 

A miniszterelnök és a 
kultuszminiszter pihenője 

Budapest, julius 26. Darányi Kálmán mi-
niszterelnök augusztus elsején kezdi meg sza-
badságát és vasárnap reggel Hóman Bálint 
kultuszminiszterrel együtt Ausztriába utazik, 
ahol egy üdülőhelyen három belet töltenek. 

Bár a miniszterelnök és a kultuszminiszter 
utja teljesen magánjellegű, a szabadság végén 
alkalmat fognak találni arra, hógy találkozza-
nak Schuschnigg kancellárral és a kormány 
több tagjával. 

Darányi Kálmán miniszterelnököt külföldi 
tartózkodása alatt R ő d e r Vilmos honvédel-
mi miniszter, H ó n i a u Bálint kultuszminisz-
tert pedig S z é l i József belügyminiszter fog-
ja helvettesiteni. 


