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— Ulain Ferenc védelmet vállalt az Erzsé-
betvárosi Kör elleni merénylet ügyében is. 
Budapestről jelentik: A bombamerényletek bün-
pörének egyik fővádlottja, Márffy József, mint kö-
zöltük, miután tudomást szerzett a csongrádi 
bombamerénylet fölmentő Ítéletéről, üzenetet kül-
dött a fogházból dr. Ulain Ferencnek, akit arra 
kért, hogy keresse őt fel, mert beszélni óhajtana 
vele. Dr. Ulain vasárnap meg is jelent az ügyész-
ségi fogházirodában, lehivatta Márffyt, akivel 
hosszabb időn át tárgyalt a kérdésről. Ulain kije-
lentette Márffynak, hogy a védelmét elvállalja. Itt 
emiitjük meg, hogy dr. Fayl Ivor törvényszéki biró, 
tanácselnök a bombapör 18-iki tárgyalására már 
szétküldte az idézéseket és sértettként idézte be 
az érdekelt külföldi követségeket, az áldozatok 
hozzátartozóit, a sebesülteket, továbbá dr. Rassay 
Károlyt és Miklós Andort is. 

Házasság . Kurucsev Sándor nagykereskedő 
f. hó 5-én házasságot kötött Dobó Ignác, a 
Magyar-Német-Svéd Biztosító r.-t. vezér itkárá-
nak leányával, Margittal. (Minden külön érte-
sítés heyelt.) 

Ivanovszky Sándor és Glauber Ilonka f. hó 
5 én Szegeden házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.) 
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— Temetések. Vasárnap délután óriási részvét 
mellett temették a zsidó templom udvaráról Hirschl 
Ábrahámot, a hitközség elhunyt veterán tagját. 
Dr. Löw Immánuel főrabbi emelkedett beszédben 
méltatta az elhunyt puritán életét. — Ugyancsak 
vasárnap délután kisérték utolsó útjára a fiatalon 
és váratlanul elhunyt Lusztig Imrénét. A temeté-
sen a kiterjedt rokonságon kívül a kereskedőtár-
sadalom is nagy számban vett részt. 

— Egy ébredő inzultálta a szolnoki ügyész-
ség elnökét. Budapestről jelentik: Csak most ju-
tott nyilvánosságra, hogy a csongrádi pörben ho-
zott ítélet kihirdetése napján egy szolnoki fiatal 
ébredő a város főutcáján brutális támadást inté-
zett Borsos József, a szolnoki kir. ügyészség el-
nöke ellen, aki a nagy pörben a vádat képviselte. 
Mint most megállapították, az inzultus igy folyt le: 
Borsos ügyészségi elnök dr. Füredi Ferenc bank-
igazgatóval beszélgetett a járda szélén, miközben 
arra hajtott egy fiatalember. Egészen közel jött 
hozzájuk kocsijával s rájuk kiáltott, hogy térjenek 
odébb. A bankigazgató visszaszólt, hogy a kocsiút 
12 méter széles, azon elférhet. A fiatalember erre 
ostorával az ügyészségi elnök és a bankigazgató 
felé sújtott, akiket csak azért nem talált az ostor-
csapás, mert a kocsi közben már odábbhaladt. 
Azonban eltalálta a kissé távolabb álló Fábián 
Ferenc törvényszéki irodaigazgatót, akinek majd-
nem kiütötte egyik szemét. A tömeg felháborodva 
állította meg a kocsit s rendőrt hívtak, aki igazol-
tatta a vakmerő fiatalembert. Ekkor kitűnt, hogy a 
támadó ifjabb Bagi Kálmán, egy szolnoki kisgazda 
fia, főiskolai hallgató, aki tagja a budapesti Le-
vente bajtársi egyesületnek és a szolnoki ébredők 
egyesületének. Igazolás után ifj. Bagit a rendőr 
elbocsátotta, de a szolnoki kapitányság, amely el-
járást indított ellene, később kerestette, de már 
ekkor nem tudták megtalálni. A városban a leg-
nagyobb felháborodást keltette az ébredő fiatal-
ember vakmerősége, aki a várq? társadalmának 
három kiváló tiszteletben álló tagja ellen ily bru-
tális támadást mert intézni. Követelik a sérelem 
megtorlását és nem tartják kielégítőnek, hogy a 
merénylőt a rendőrség — nem találja. 

Női magas füzös c ipő Korona 250.000 
,Ha-Ha" cipőáruházban. 437 

— A szalámimunkások nem fogadják el a 
felajánlott béreket. Jelentettük vasárnap, hogy a 

; munkaadók a szalámigyári munkásoknak 1950 ko-
rona órabért kínáltak fel az indexszel és az 1000 
korona természetbeni megváltás árával. Ez az óra-
bér körülbelül 8000 koronára rúgna igy fel. A 
munkások taggyűlésükön foglalkoztak ezzel az 
ajánlattal, ahol az volt az egyöntetű vélemény, 
hogy ezt az ajánlatot semmiképen sem fogadják 
el és ragaszkodnak a teljes kőmüvesberekhez, 
amelyek 10.000 koronát tesznek ki. Ezt már tudo-
mására is hozták a munkaadóknak. A munkások 
kívánsága semmiképen sem olyan, hogy ezért ide-
gen munkásokat kelljen Szegedre hozni és ezzel is 
sok száz szegedi munkás elől venni el a kenyeret. 

— Agyonlőtte a felesége csábitóját. Deb-
recenből jelentik: A biharmegyei Sárrét köz-
ség nagyszállójában hélfón a vendéglő helyiség-
ben megjelent Katona Imre nyug. biharugrai fő-
jegyző, a cséfai kerület volt nemzelgyüléii kép-
viselője és magához hivatta Vargha Dénes taní-
tót, aki többedmagával űlt az egyik asztalnál. 
Vargha azonnal felkelt az asztal mellől és Katona 
Iuiréhez ment, aki ekkor hirtelen revolvert rán-
tott elő és e szavakkal: „Nesze te gazember, 
elcsábítottad a feleségemet l* — közvetlen kö-
zelről agyonlőtte. Katona tette után jelentkezelt 
a rendőrségen. 

Elveszett tegnap a délelőtti órákban a Somogyi-
utca 15. számtól a Bajza-utcán és Oroszlán-utcán 
keresztül az Endrényi-féle könyvkereskedésig egy 
ezüst retikül. Kérem az illetőt, aki megtalálta, hozza 
vissza az Endrényi könyvkereskedésbe, mert látták, 
hogy felvette. 

D l va t c i pő - kü lön legességek megérkeztek 
„Ha-Ha" cipőáruházbi. 437 

— Egy caeléd borotvával tef Jllkolta gazdáit. 
Megdöbbentően kegyetlen gyilkosság történt az elmúlt 
héten a győrmegyei Mecsér községben. Kóczián Má-
tyásné hosszú évek óta szolgált Kettinger Ferenc me-
cséri gazdálkodónál. Nemrégiben a gazdálkodó felmon-
dott Kócziánnénak. Az asszony annyira elkezeredett 
emiatt, hogy borzalmas tettre szánta el magát. Csü-
törtökön belopózott abba a szobába, ahol Kettingerék 
aludtak s először az alvó Kettinger Ferenc, majd Ket-
tingerné nyakát vágta ketté egy élesre fent borotvával. 
A gazdálkodó és felesége nyomban meghaltak. Ekkor 
Kócziánné a négy éves kis Kettinger Anna, majd a 
tizennégy hónapos kis Kettinger. Ferenc ellen fordult. 
A két kis gyermek szintén aludt s az asszony a gyer-
mekek nyakát is kettévágta. Kóczián Mátyásné ekkor 
megborzadva tettétől, irtózatosan elkezdett sikoltozni, 
de még mielőtt a felriadt szomszédok a házba értek 
volna, saját nyakát is elmetszette Ugy látszik, az asz-
szonynak a gazdálkodó és feleségének meggyilkolása 
után nem volt már elég ereje, mert a két kis gyerme-
ken ejtett vágás nem volt halálos. A két kisgyermeket 
Kócziánnéval égyütt azonnal ápolás alá vették, Kóczián 
Mátyásné azonb4n tövidesen meghalt. A nyomozás 
megállapította, hogy a szerencsétlen asszony, akit a 
faluban ugy sem tartottak teljesen épelméjünek, a gaz-
dájától ellopott borotvával követte el a rettenetes tö-
meggyilkosságot. A borzalmas eset az egész vármegyé-
ben nagy megdöbbenést és izgalmat keltett. 

Női hócipő Korona 180.000 „Ha-Ha" cipő-

áruházban. 437 

Savoir nagyszerű vígjátéka 

Kék Szakáll 
8-ik felesége 

Glória 
Swansonnal 

péntektől a Korzó Moziban. 
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