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személyében s öl félre .akarták ál-
lit;, ni. 

3. Mert. mag«s®zárnyalás\í sze-
méllyel voltak elképzeléseik 

4. Mert feltételül szabták meg 
©* Imrédyvel való egyesült blokk 
ilukftósát. 

A kizárásokkal és kilé))ésekkel 

kape-olatban Csia testvér kijelen-

tette, hogy ,,kíméletlenül rendet kell 

csinálni", amit az események majd 

igazolnak. 

Zsidó összeköttetések?.. . 
A továbbiakban arról számol be 

a Pesti Újság, bogy a Hűség Há-
zának rég nem volt olyan mozgal-
mas időszaka, mint a mostani. A 
eyülések egymást érik s ezeken a 
tanácskozásokon a Szálasi-féle tiszt-
viselők és tagok sorra indokolja'*, a 
kizárásokat és kilépéseket. Öröm-
mel veszik tudomásul — írja a lap 

egy párttagnak kilépését. Egye-
sek kilépésével kapcsolatban pedig 
igen furcsa, eddig ismeretlen zsidó 
összeköttetésekről esik szó . . . Hogy 
mit hoz a jövő, arról egyelőre nem 
nyilatkoznak a gyűléseken a szóno-
kok. Az újság képtelenségnek minő-
síti azt a híresztelést, hogy a kilé-
pettek csoportja és a már rég"hben 
kilépettek csoportja esetleg az Ira-
édy-párttal ölelkeznének össze. Im. 

•éd.v ngyanis szintén nem hajlandó 
emondani — akáresnk Szálasi Fe-
renc — bizonyos vezéri ambíciók-
ról. Adva van tehát egv Pálfy-párt. 
egy Maróthy-Meízler—Szálasi párt. 
ffiibay—Ruszkay párt kilépők, ki-
tártak, kilépni akarók és kizáran-
,lók pártja — ki is győzné felsorol-
ni mlndahányát! — S végső összes-
ségben ők alkotják az egységes nyi-
laskeresztes pártot. 

Hit mond a szegedi vezető ? 

Hirt ad a bomlással kapcsolatban a 
Pesti Újság arról 1s. hogy az egyes 
városi és megyei szervezetek veze-
tői hitet tettek már Szálasi "mellett. 
Arnold Richárd. Csongrádmegye és 
Szeged propaganda vezetője (ilyen 
is vént) így nyilatkozott: ..Hubay 
Kálmán képviselője volt városunk-

nak. Bár fájdalmasan vettük tud-

ni á sut távozását, mozgalmunk hite 
d* egysége szilárd Szálasi Ferenc 

mellett: 1 Ebből az látszik". Hogy Sző-
ri Oéza képviselő esetleg mégis 
rizálnsi Ferenö mellett marad, mint 
•i.pvrtgbtolt Hnbny-ntód, 

Meg kell végül emlékeznünk ar-
ról. hogy Marófhy-Meizler Károly 
képviselő és PU.TSAG tulajdonos 

hosszabb cikkben méltatja a nyilas 
eseményeket. 

Alábli pedig a párt Hivatalos 
nyilatkozatában az áll hogy? „a 
Pesti fjjság tizenhét napos betiltása 
folytán a Nyilaskeresztes Párt nem 

• • • £ abban n helyzetben hogy vá-
iszolbasson a támadásokra — írja 

•i lap. Aztán azt írja egy helyen 
Miróthy-bmdor. bogy Hubayt és 
Ruszkayt. semmiféle elvi szempont 
nem vezette abban, hogv szakítsa-
nak a párttal. Később azonban meg-
állapítja Ugyanabban a Cikkben 
n V " ő . bogy ..elvi politikai és vi-
lágnézeti elleniét kell ahhoz, hogy 
valaki elhagyjon egy pártot." Hogy 
Jegyen nyilas egység, ha már Ma-
Téthy Károly, önmagát: Meizler 
Károly ©em é-ti meg és sokszor el-
lentmond önmagának! 

Egy érdekes beismerés . . . 

Re is ismer valami érdekes dol-
got Mnróthy-testvér, lehet, bogy eml" 
alt ki is zárja majd a pariból, vagy 
..szeretettel elbocsátja őt" Szálasi 
flrer. Azt ismeri be, hogy vei* 
szemben — nyilasokkal szemben — 
„ellenséges a közhangulat, ellensé-
ges a nyilvánosság. Egy szép és ért-
hető mondata így hangzik: „ártal-
mas és veszedelmes dolog volt . . . 
a botrányköveknek újabb és újabb 
bevezetése a közvélemény amúgy is 
könnyen ellenünk hullámzó vizébe.." 

Végül azt ajánlja Marólhy hűség-
inénycs, hogy „Bármily nehéz is.de 
vissza kell mindent t?sinálni! Hu-
bay és Ruszkay helye a 'pártban 
van. Ebben a pillanatban elmér-
gesedett a helyzet, de lesz ideje n 
mindent visszacsinálásnak." 

Az ellentmondások tömkelege 
hemzseg a eikkekben. amelyeket 
méltón zár be a hivatalos nyilatko-
zat. Eszerint semmi sem felel meg 
a valóságnak, amit Szálasiról állí-
tanak Huhayék. Arról nincs szó, 
hogy végül is mi felel meg a való-
ságnak. 

Nő t a v a s z i k a b á t o k , kosztümök óriási választékban 
cé-né!' Széchcnv:-tér 17. 

- J I L y E , F ő r o s t á v a l szemben 

Rendőrkézre kerültek 
tolvajai a 

(A Délmagyarország munkatár-

sótól) Az utóbbi időben számos fel-
jelentés érkezett a szegedi rendőr-
ségre. bogy ismeretlen tettesek lop-
kodják a szállitócégeknek az utcán 

őrizetlenül hagyott kocsijairól az 

árát és magánosok kocsijait Is 

megdézsmálják. A feljelentésekből 
arra lehetett következtetni, bogy 
szervezett társaság rendszeresen 

fosztogatja ezeket a kocsikat. A 
rendőrség most végetvetett ezeknek 
a lopásoknak, amennyiben elfogta 
és őrizetbe vette a lopások tetteseit 
Katona József 2G éves foglalkozás-
nélküli szegedi lakos és Sánfa Tm-
re 40 éves büntetett előéletű szege-
di szobafestősegéd személyében. 

Katona József kihallgatása al-
kalmával elmondotta, hogy tavaly 
deeembevben szabadult ki a Csillag-
börtönből. ahol lopás miatt ült. Sza-
badulása ntán régi ismerősével Sán-
ta Tmrével hozta össze a sors. aki-
vel együtt elhatározták, bogv a jö-
vőben közösen' fognak „dolgozni". 

A munka, mint elhatározták abból 
áll. bogy az utcákon őrizetlenül ha-
gyott kocsikra fognak vadászul és 
amit tehet elemeinek azokról. Janu-
ár elején végre is hajtották első kö-
zös akciójukat, a Tisza-pályaudva-
ron egy kofsiról 30 kiló öröilpapri-

kát emeltek' el. Tnnon Szeged-pálya-
udvarra tették át működésük szín-
helyét. itt 10 kiló paprika volt a 
zsákmány. Az első sikerek után fel-
bátorodva a városban folytatták a 
vadászatot az utcán várakozó meg-
rakott kocsik' után s legelőször a 
Patzauer-eég kocsija került eléjük. 
Errő l 10 liter bort loptak el. A 

Bauer és Ungár szállítócég kocsija 
következett a soron, erről 10 liter 
rumot vittek el egy óvatlan pilla-
natbnn. Mikor együtt volt ez a te-
kintélyes mennyiségű zsákmány, fel-
keresték fíulman Pál Margit-utcai 
kereskedőt és a paprikát 2 pengőért 
kilónként, a bort 1 pengő 20 fillér-
ért literenként, a rttmot pedig 3 pen-
gőért literenként eladták neki. 

A lopások egész sorozata követ-
kezett ezután. A Boldogasszony-sn-
aárúton egy kocáiról 10 kg. papri-
kát. a Polgár-Utca 12 szám alatt, egy 
kocsiról 30 kg. rizst, a főposta épü-
let élői egy Csomagot loptak el, 
amelyben nagymennyiségű cérna és 
női fehérnemű volt. Ezeket a hol-

mikat ís Hulmanhoz vitték azzal a 
42 doboz bab és borsó konzervvel 

együtt, amit március 2-án a Taka-
réktár-litcáhan Bauer és Ungár ko-
csijáról loptak el. Utolsó közös 
„munkáik" még ezek: a Peternellv 

füszorkereskedés elől egy bicikliről 

leemellek egy szatyort, amelyben 

"cérna és 100 darab cigarcttastipkn 

volt. A Gróf Apponyi Albert utcá-

ban ugyancsak árúval telt szatyrot 

loptak a Wiesncr kereskedés elől, 

Ősszel sor kerül Tömörkény szobrának 
leleplezésére 

A prolefárifjuság problémája a Dugonics-Társaság felo'vaso 
ülésén 

ezt a Bajza-ideában egy hőkttlMt)| 
ban elrejtették. Ez lelt a vrszliikil 
mert a járókelők meglátlak, érteni 

tették a rendőrséget, és a detektívet 

lesbeálltak, hogy ha a kél tol raj ér-

te megy a zsákmányért, fii'öve síp 

jék ökif. Katona és Sánta nemsoká 

ra nug is jelent cs a detektivel 

mindkettöjükét elfogták. 

Sánta István bevallotta ezeukfi 
vül. hogy magánosan is követett el 

lopásokat. Az egyetemi klinikákról 
ellopott igásfélkiló vajat, a Kelő 
men-uetából két ízben 20—20 kiU 
paprikát. Ezeket a dolgokat a kul-
túrpalota mögött egy hóküpaeban 
rejtette el. A detektívek meg is ta* 
látták a jelzett helyen a paprikát 
és a vajat. A közös lopásokat úg j 
követték el -— mondották kihallgaí 
tésuk alkalmával —, hogy egyikiill 
„falazott", a másik ezalatt leemeli 
te a kocsiról a már előre kiszemeli 
csomagot. A lopott holmikat kivél 
tel nélkül Uiilman Pálnak adtál 
el. mert Katona tudta róla. bogj 
„vem jár el a szája." 

Katonát, Sántát és orgazdájukat 
TTulman Pált előzetes letartózt- tásj 

ha helyezték 
ügyészségre. 

ós ma átkíséri' 

(A Délmagyarország munkatár-

sától) Vasárnap délután tartotta a 
Dugonics-Társaság felolvasó ülését 
az egyetem nagy előadó termében. A 
nagyszámban összegyűlt hallga-
tóság előtt Bonner János elnök be-
jelentette megnyitó beszédében, bogy 
a Dugonics-Társaság közelmúlt ju-
biláris ülésén elhatározták, bogy a 
társaság egykori főtitkárának. Tö-
mörkény Istvánnak szobrot emel. A 
szobor költségeit a társaság társa-
dalmi akció keretében látta alkal-
masnak előteremteni s ez az akció 
rövid idő alatt kitűnő eredményt 
hozott. A szobor elkészítéséhez szük-
séges pisszegnek háromnegyed része 
hetek alatt összegyűlt, a még szűk* 

ségos összeg gyűjtése folyamatban 
van s a jelek szerint rövidesen le is 
zárul. Tömörkény István szobrát az 
eddigi tervek szerint a muzeTim mel-
lett állítanák fel a lépesőzetnek Mó-
ra Ferenc szobrával ellentétes ol-
dalún. A másik terv szerint a tisza-
parti részen Klauzál-szobrával el-
lentétes oldalon állítanák fel Tö-
mörkény szobrát. A szoborleleplezé-
si ünnepségre az ősz folyamán ke-
rül sor. 

(Mikor k'eriil sor a Móra szobor 
leleplezésére!) 

A nagy tapssal fogadott elnöki 
bejelentés után Révay József tartot-
ta meg székfoglaló előadását a pro-
letárifjúság problémáiról. Őszinte és 
megindító képet festett előadásában 
a ,,talpasok otthonáról." Bonyolult 
lelki világba vezet ezeknek a prole-
tárifjaknak útja: sokszor egészen 
különálló és különélő világ, amely 
különböző okok miatt alig talál kö-
zösséget a körülötte történő világ-
gal. Az okok nagyrészt társadalmiak 
s ezeknek a társadalmi elválasztó 
okoknak' kiküszbölése a legfonto-
sabb feladata a nevelésnek. Mert 
nevelni, önmagunkhoz kell nevelni 
ezt az ifjúságot Gondoskodni kell 

róluk, azonban nem elég — sőt sok"® 
szor káros hatású — a pus/.t >té̂  
konykodW.akkor, ba bizonyo® lleni 
szolgáltatást nem helyezünk ktlá® 
tásba a segítségért. Fel kell emelni 
őket, sokszor nagyon is sivár éle-
tükbe napfényt kell belevinni. E»t » 
célt szolgálja a ..talpasok cserkére 
csapatának" működése, ingyenes tá-
borozás, kirándulás és játék az n< 
eszköz, amely kedélyt visz a pro® 
letárifjak éleiébe természetesen úgy} 
hogy emellett a ^megélhetés etapja-
it is előteremti számukra a társat 
dalom. A leventeotthonokat úgj 

kell berendezni, bog.v ezek f. 
- — * 

gény proletárifiaknak mosdá-i 'i-xl 
tálkodási lehetőséget nyújtsanak 1 
rendelkezésére álljon itt az ifj kn a 
megfelelő konyhahelyiség, műhely 
és éjjeli szállás. 

A nagy tetszéssel fogadott elől 
adás után Barfos Tmre dr. Ba rost 
Gábor gimnáziumi tanár olvasta fe! 
vitéz Mészáros György Klauzár (íáJ 
bor gimnáziumi tanár novelláit 
amelyek osztatlan tetszést arattak 4 
hallgatóság soraiban. 

Bartuez Lajos dr. professzor tr.d 
tolt, ezután nagy figyelemmel kisérj 
előadást arról, bogy „mit hoszéinei 
a sírok!" Előadásában vázolta, heg* 
a sírok feltárásának milyen nagj 
jelentősége van a történelmi hagyó® 
mányok, legendák, télelek és hipoí 
tézisek igazolásában. ,.Szakértéiért 
kell a csontokhoz": ez, az. elv. amel.0 
a történelmi kútforrásokhoz vpzetd 
úton vezéreli a kutató kezeket. A mai 
gyar föld rendkívül gazdag a sfvle* 
letekben s ezeknek kiaknázása cralá 
nem szünet nélkiil és igen nagtf 
eredményekkel folyik. Ismertetőit 41 
professzor előadásának további so© 
rán több híres sírfeltárási esetet. 

Végezetül Banner János dr. pro© 
fesszor mondott zárószavakat beje© 
lentvén. bogy a Dugonics Társaság 
legközelebbi ülését ájirilis ^ 12"M 
t a ttja. 


