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Mihály, Héger Ede, Nóday István, Csathó József, 
Katona György, Varga Lajos, Gubriczkv Jenő, 
Szmolenszky Béla, Batki Antal, Bulter Béla, Si-
mák László, Pálfy Béla. 

A 4., 5. és fi. végrehajtól állásra ugyanazok, 
Az esetleg megüresedő 

• nyilvántartói állásra: 

Vadász István, Puskás Ferenc, Batki Antal, 
Prágai Ferenc, dr. Klemrnt Antal, Major Ákos, 
Ugi Ernő, Mészáros Károly, Tieóz József. Buttula 
József. 

Magyar képviselők 
Hodzsánál 

Prága, j un ius 30. A Magyar Egyesült Párt 
vezetői H o d z s a miniszterelnökkel folytatolt 
megbeszélések u tán elutaztak Prágából. Szer-
dán a kárpáta l j i magyar pórt vezelőségi tagjai 
keresték fel a miniszterelnököt és ismertették 
előtte azt a határozatot, amelyet a kárpáta l j i 
inagyar párt munkácsi nagygyűlése vasárnap 
hozott és amelyben önkormányzatot sürgetnek 
Kárpátal ja részére. 

Prága, junius 30. B e n e s elnök abból az al-
kalomból, liogv a prágai műegyetem a díszdok-
tori rimet adományozta neki, beszédet mondott-

— Annyi bizonyos — mondotta a miniszter-
elnök beszédében —, liogv má r a legközelebbi 
jövőben nemzetiségi kérdéseinket közvetlenül 
és észszerűen fogjuk megoldani. Ezeket a kér-
déseket loyálisan akarjuk rendezni, jó szán-
dékkal nemzetiségeink iránt. 
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Ifélet a székesfehérvári 
gyilkosság ügyében 

Arany Gyulát életfogytiglani fegyházra 

ítélték, Csapody Sándort felmentették 

Székesfehérvár, jun ius 30. Csütörtökön dél-

előtt hirdette ki Ítéletét a székesfehérvári tör-

vényszék C s a p o d y Erzsébet meggyilkolása 

miatt indított bűnügyben. A bíróság A r a n y 

Gyulát gyilkosság és rablás bűntettében találta 

bűnösnek és ezért életfogytiglani fegyházra 

itélte, Csapody Sándort gyilkosságra és rab-

lásra való felbujtás vád ja alól a törvényszék 

bizonyítékok h iányában felmentette. 

Arany Gyula az itélct kihirdetésekor sírva 

fakadt. Az itélct terjedelmes indokolásában rá-

mutat a törvényszék arra, hogy Csapody Sán-

dort fel kellett menteni, mert ellene semmi bi-

zonyíték nem merült fel Arany Gyula terhelő 

val lomásán kivül, amelyet nem lehetett való-

nak elfogadni, mert a gyilkos többféle vallo-

mást tett. 

Az olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! A Boldogasszony-

sugárut 18. számú házon tatarozást munka folyik. 

Az épület átnedvesedett falait szigeteléssel kíván-

ják mentesíteni a talajvíz felszívódásának vesze-

delmeitől. A munka ellen senkinek sem lehet, de 

nincs is kifogása. A forgalmas sugárut ti.szaparti 

oldalán annál több méltatlankodás hangzik el a 

munka helytelen rendszere miat t Az történt, 

hogy a tatarozás! munkálatokkal kapcsolatban a 

gyalogjárdát teljesen elborították törmelékkel és 

földdel, amely lehetetlenné teszt itt a közlekedést. 

A járókelők kénytelenek megkerülni a járdát, le-

térni róla, pedig cz életveszélyes, mivel közvetlenül 

a járda mellett futnak a viJ]amosok. A járókelők 

könnyen ugy járhatnak, mint az a szerencsétlen 

füzönő, akit a múlt héten gázolt halájra a villamos. 

A városnak gondoskodnia kellene a járda külső 

részének azonnali felszabadításáról A járdát el-

borító anyag egyrészét a szomszédos Liliom-uc-

cába lehetne elszáljitani, a kiásott helyet pedig fel-

tétlenül korláttal kell el'látni, mert a bfjosetek 

lehetőségét csak igy szüntethetik meg. A Boldog-

asszony-sugárut gyalogforgalniának biztonsága kö-

veteli ezeknek az intézkedéseknek a sürgős végre-

hajtását. , _ 

Tisztelettel Bohiooasszonu-suaáruti előfizetők. ^ 

Sssombaíon megnyílik, 
a városi gyermekslraná 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton nyit kaput a város egyik legszebb és 

leghasznosabb szociális intézménye, a gyer-

ruekstrand, amely a mu l l évben épült fel és 

sokszáz szegénysorsu gyermek számára bizto-

sította az egészséges nyaralás lehetőségét. Sok-

száz gyerek élvezte a takaros fürdőtelepen a 

homok, a napfény és a Tisza vizének áldá-

sait és valamennyien megerősödve fejezték be 

a nyaralást-

A telepet a népjóléti ügyosztály most ki-

bővítette ugy, liogy halszáz gyermek számára 

van benne hely. Szombaton reggel má r négy-

száz gyermek vonul ki a Tisza part jára, a 

létszámot a jövő héten kiegészítik hatszázra. 

A gyermekeket minden reggel autóbuszok vi-

szik át a strandra és este ugyancsak autóbu-

szok száll ít ják vissza a városba- K inn a 

strandon a gyermekvédő liga lát ja el a felügye-

leti szolgálatot és a konyhát is, amely a nya-

raló gyermekek számára főzi meg és adagolja 

ki naponta háromszor az ennivalót. Reggelira 

gyümölcsöt, vagy gyümölcsízt és kenyeret kap-

nak, délben ebédre három tál ételt, vasárnap 

ezenkivül még gyümölcsöt is, délutáni uzson-

nára pedig tejet, vagy gyümölcsöt, vagy gyü-

mölcsízt és kenyeret. Egy-egy gyerek nap i 

clelme önköltségi áron harmincöt fillérbe ke-

rül. A költségek nagyobb részét a város nép* 

jóléti ügyosztálya fedezi főleg abból az öt* 

ezer pengős államsegélyből, amelyet dr- viléz 

I m e c s György főispán eszközölt Jd erre a 

célra a belügyminisztertől, de igen sok gyer-

mek nyaraltatási költségét vál lalták magukra 

a jótékonycélu egyesületek, amelyek társadal-

mi gyűjtés u t j án teremtetlek elő a szükséges 

fedezetet. 

Nem engedélyezték 
Dorozsmán 

a nyilas agitátorképzüt 
Nyolc agiíáíorielőlí ellen megindul! 

az eljárás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

nyilasközpont agitátorképző tanfolyamot akart 

nyitni Dorozsmán. A tanfolyamra engedélyt kér-

tek a főszolgabírói hivatalban, a főszolgabíró 

azonban megtagadta az engedély kiadását. A nyi-

lasok ennek ellenére mégis meg akarták tartani 

a tanfolyamot. Mindössze nyolc résztvevő jelent-

kezett Dorozsmáról és környékéről, akiket egy es-

tére összehívtak. 

Egy szegedi nyilasagitátor tartott éppen elő-

adást, amikor váratlanul megjelent a helyiségben 

a csendörjárőr és igazolásra szólította fel az agi-

tátorképző előadóját és hallgatóit. A csendörök 

legnagyobb meglepetésükre ott találták Zappe 

Péter nyugalmazott dorozsmai községi főjegyzőt 

is, aki hevesen tiltakozott, mintha ő résztvevő 

hallgatója volna a tanfojyariinak, ázt mondta: 

»csck puszta szemlélőként hallgatta az előadást*. 

A csendőrök jegyzőkönyvet vettek fel és Zappén 

kivül feljelentést tettek a főszolgabiróségon tiltott 

gyűlés tartása miatt Brunner Emil villanyszerelő, 

Borbély Nándor .alkalmi autófuvarozó, Bélint La-

jos, Takács Illés, Sándor Sándor, Lajtár János és 

Márta Ferenc ellen. 
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Ausztriát 
egyesíteni kellett volna 

Magyarországgal 
London, jun ius 30. A lordok házában lord 

I s h e r felhívta a Ház figyelmét a népszövet-
ségi a lapokmány olyan módosításának szüksé-
gességére, amely szerint a sérelmek orvoslása 
előzze meg a támadások orvoslását. A Népszö-
vetség — mondotta — a béke előmozdítására 
alakult, de a büntetések nem alaptervszerü bé-
kítési eszközévé vált. Ausztriát egvesiteni kel . 
lett volna Magyarországgal, de a Népszövetség 
semmit sem tett, hogy kiküszöböl je az ellenté-
teket a békeszerződések által gazdasági meg-
alapozottság nélkül teremtett á l lamok között. 

Lord S t r a b o 1 g i munkásoárt i főrend a kö-
vetkezőket mondotta: * 

— Nemcsak a hatalmas országok sérelmeivel 
kell foglalkozni, itt van például a Lengyelor-
szág és Li tvánia közötti határkérdés, továbbá 
a szomszédailamokba bekebelezett tömör ma-
gyarlakta területek problémája. Azt hiszem, 
hogy az európai szárazföld megérett a föderá-
ciós megoldásra. 

Lord H a 1 i f a x külügyminiszter a kor-
mány nevében kijelentette, hogy nem szabad 
kényszereszközökkel kísérletezni mindaddig , 
amig nem köveitek el minden lehetőt a sérel-
mek oroslására A 19. szakasz alkalmat nyú j t 
a béke megtartására és békés eszközökkel va ló 
előkészítésére, ha azt e szellemben hasznosít-
ják. A hiba ott von. hogv e szakaszt az érde-
keltek nem használják és nem akarják fel-
használni. Lord ITalifax felszólalásával a kér-
dés lekerült a napirendről . 
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A téglagyárak uj eljárást 
kérnek a legkisebb 
munkabérek ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától) A leg-

utóbb megállapított téglagyári legkisebb munka-

bérek ügyében — a bérekről lapunk más helyén 

közlünk tudósítást — csütörtökön Pongrácz Al-

bert elnökletével a kereskedelmi és iparkamarában 

értekezletet tartottak a szegedi kerülethez tar-

tozó téglagyárak képviselői. A szegedi, vásárhelyig 

csabai, szentesi gyárosok előadták, hogy a ren-

delet sérti a vidéki üzemek érdekeit. A .béreJd 

megállapításánál — hangoztatták — nem voltaid 

jelen a szegedi kerület megbízottal sem a munka-* 

adók, sem a munkavállalók részéről. Főkép azt 

sérelmezték, hogy a rendelet a több értizedo 

gyakorlatban lévő akkordbéreket órabérekre vál-

toztatták át és a gyárosok szerint ez lehetctlennő 

teszi a vidéki gyárak versenyét. A tervezett uj 

rendszer mellett — hangoztatták — még az ön-

költség mellett való számítás sem lenne lehet-

séges. Ezért kérték, hagyják meg az akkordrend-

szert azzal az indokolással, hogy a vidéki gyárak-

ban nincsenek müszáritö berendezések és előfor-

dul, hogy egy-egy héten 2—3 napot nem tudnak 

dolgozni. 

Az értekezlet végül 70 szegedi gyár képviseleté-

ben azt kérte, hogy a megállapított béreket — 

mivel a szegedi érdekeltek nem kaptak meg-

hívást az értekezletre — csak Budapestre érvénye-

sítsék és a vidékiek részére kerületenkint küldje-

nek ki munkabérmegállapitó bizottságokat, mint 

más szakmákban és ezek újból tárgyalják le a 

legkisebb munkabéreket. Ebben az irányban fel-

terjesztést küldenek az iparügyi minisztériumba.1 

ngugágy. uiiMágy, Horgászati CÍM 
Gsűnaft-laHarű p o n y u a 
V a r g a M i h á l y cégnél, Araúi-u. 4. 


