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— Karhatalommal oszlatták szét a buda-
pesti munkanélküliek gyűlését. Budapestről 
jelentik: A munkanélküli munkások vasárnap 
délután nagygyűlést tartottak a Főherceg Sán-
dor-utcsi regi képviselőház nagytermében. A 
gyűlésen minfegy háromezer ember jelent 
meg. A hangulat rendkívül izgatott volt 
és a rendőrség nagy készültséggel vonult fel. 
Amikor a rendőrség bevonult a terembe 
Kmetiy István rendőrkapitány vezetésével, szá-
mos felkiáltás hangzott el: „Éhezünk 1 Munkát 
kérünk! Kenyerei 1" Szilágyi Qyula megnyitó 
beszéde után Lukács Qyula a munkanélküliség-
ről tartott előadást, utána Vdgi István a lakbér-
kérdést ismertette. Az ügyeletes rendőrkapitány 
mindjárt a beszéd elején figyelmeztette a szóno-
kot, hogy ne izgasson társadalmi osztályok ellen, 
mert megvonja tőle a siót. Azután több 
alkalommal megismételte figyelmeztetését. A 
hangulat egyre feszültebb lett, éles közbe-
szólások hangzottak el, a szónok azonban 
tovább folytatta beszédét, amelynek során a 
következő kijelentést tette: ,Nem egyszer meg-
ígérte mára népjólétek nagyprépostja..." Tovább 
nem mondotta, mert a rendőrkapitány felugrott 
helyéről és az asztalra csapva rákiáltott a szó-
nokra: »A szót ezennel megvom, rögtön hagyja 
el az emelvényt I" Óriási zaj támsdt, szenve-
délyesen kiáltoztak a rendőrkapitány felé, aki 
behívatta a rendőröket és karhitt lommal ki-
üríttette a termet. A tömeg az uicán ismét 
csoportosul', a lovasrendőrök azonban Kmetty 
István rendőrkapitány perancsára szétoszlatták. 

Telmányi mai hangversenyére a jegyek nagy 
része elővételben elkelt. A rendezőség 40.000 ko-
ronás páholy üléseket és 50 ezer koronás oldal-
üléseket is kibocsát. Valamint 50 ezer koronás 
podiumüléseket. Az előjegyzett, de még el nem 
vitt jegyek 10 óránál tovább fent nem tarthatók. 
(Harmónia.) 

— A Szeged I. ker. »zociáId:mokrata 
pártszervezet november 19-én, szombaton este 
7 órakor nyilvános gyűlést tart a magántiszt-
viselők helyiségében (Templom-tér, régi gim- * 
náziumi épület I. em.) A napirenden a politikai 
helyzet és a községi politika szerepelnek. 

— L'pót főherceg egyik leánya Brazíliába 
azöhöít, de az olasz nagykövet segítségével 
visszahozták. Rómából jelentik: A Re d'Itaüa 
nevü gőzhajó Assunta főhercegnőt, Lipót fő-
herceg leányát Barcelon ban partraszálli;otta. A 
főhercegnő a Giulio Cesare nevü olasz gőzösön 
titokban Rio de Janeiroba akart bajózni, hogy 
ott Apácának álljon be. .Amikor a család a 
szökésről értesült, a Sientszékhez és Mussolini 
miniszterelnökhöz fordult azzal a kéréssel, hogy 
a f5herce;n5t azonnal szállíttassák vissza. En-
nek következtében Badoglio o asz nagykövet 
a főhercegnőt, amikor Rióba érkezett, Crize be 
vétette és elrendelte, hegy szállítsák vissza 
Olaszországba. 

— A Ferenc József-tudományegyetem Ba-
rátai Egyesületének Természettudományi Szak-
osztálya f. hó 19-én, szerdán d. u. 5 órakor a 
biologiai tanteremben (Természettudományi intéze-
tek épülete, volt főgimn. I. em. Tisza Lajos-körut 
6.) szakülést tart a következő tárgysorozattal: 1. 
Dr. Györffy István: Szeged környékéről növény-
teratologiai adatok. 2. Dr. Sümeghy József:Adatok 
a Mátra és Bükk hegységek geologiájához. A 
szakülésre érdeklődő vendégeket szívesen lát az 
elnökség. 

— Nagy riadalom a győii vonaton Grle-
ger képviselő rosszulléte miatt. Budapestről 
jelentik: Grieger Miklós nemzetgyűlési kép-
viselő, aki hétfőn reggel löbb képviselő társa-
ságában Győr felől Budapestre utazott, Komá-
romnál hirtelen rosszul lett. Régi szívbaja 
ujult ki. A vonat utasai közt nagy riadalom 
támadt és Mikes János gróf szombathelyi 
püspök, aki színién az utasok közt volt, vi-
gísztalásban is részesítette a betegei. Szeren-
csére a roham nem tartott sokáig s még a vo-
naton annyira magához téri, hogy a kelenföldi 
állomáson maga lábán szállt le a vonatról és 
lakására hajtatott, ahol a hamarosan megjelent 
orvos tanácsára ágyba feküdt, bár állapota ag-
godalomra okot már nem ad. 

Didereg? Részletfizetésre is kaphat jó 
meleg télikabátot, vagy hozzávaló szövetet 
Fodor Iittán Rászletárubázában, Iskola-utca 14. 
sz. alatt. gB0 

Gázvezetékét, gázfőzöjét tisztíttassa Havas-
nál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. 623 

Kedden kezdik a Márffy-féle bűnügyek tárgyalását. 
Halállal fenyegették a bombamerénylet egyik tanuját. 

Budapest, november 17. Kedden délelőtt 9 
órakor kezdődik a büntetőtörvényszék nagy 
esküdtszéki termében a bombamerényletek nyil-
vános fölárgyalása. Az ügyészség 8 rendbeli 
gyilkosság és 23 rendbeli gyilkosság kísérlete 
cimén emel vádat Márffy József, Szász József, 
Mtrossi Károly, Radó József, Horváth-Halas 
József és Varga Ferenc ellen. A főtárgyalás 
előreláthatóan 3—4 hé'ig fog tartani. A főtár-
gyalásra a vád és a védelem már eddig is 
száz tanút idéztetett be. 

Budapest, november 17. Ma reggel 9 órakor 
megje'ent a főkapitányságon Sebestyén Ferenc, 
az Erzsébe'városi Kör ellen elkövetett bomba-
merénylet egyik tanuja, aki Márffy Józsefet tár-
saival együtt bemenni látta a Dohány-utcai klub 

helyiségeibe. Sebes'yén elmondotta, hogy ma 
reggel, amikor lakásából elindult, két ismeret-
len ember megszólította és igy szólt rá: 

— Ha a főtárgyaláson Márffy ellen vall, je-
gyezze meg, hogy a halál fia. 

A megrettent ember szóhoz sem tudott jutni 
és eközben a támadói kerékpáron távoztak. A 
főkapitányságon azonnal megindították a nyomo-
zást és a rendőrségnek az a gyanúja, hogy 
ezen egész mentőakciónak a vezetője nem más, 
mint az egyik szabadon lévő vádlott, Drenka 
Béla, akinek az Erzsébetvárosi Kör elleni me-
rénylet és Márffy vértör vény széke körül volt 
szerepe A megtámadott Sebestyén pontos sze-
mélyleirást adott a két fiatalemberről és az 
egyik majdnem teljesen ráillik Drenkára. 
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E hé t en h o z z a m e g Í té le tét a t á b l a 
Mo lná r-Tó th é s t á r s a i ü gy ében . 

Budapest, november 17. Több hetes tárgyalás 
után ez év julius 7-én hirdette ki a pestvidéki 
királyi törvényszék, mint emlékezetes, Molnár Tóth 
József és társai rákosszentmihályi gyilkossága 
ügyében az Ítéletet. A pestvidéki törvényszék 
tudvalévőleg bűnösnek mondotta ki Molnár-Tóth 
Józsefet háromrendbeli gyilkosság bűntettében, 
mert Köves Lipótnét és Köves Gyulát browning-
pisztolyával megölte, özv. Lachmann Andrásáét pedig 
Kanozsai Dezsővel együtt egy nyakkendővel meg-
fojtotta. Bűnösnek mondotta ki továbbá kétrend-
beli rablás bűntettében, mert a meggyilkolt Köves 
Gyulától és Lachmann Andrásnétól különböző 
ruhanemüeket rabolt el és bűnösnek mondotta ki 
csalás és lopás bűntettében, amelyeket özvegy 
Lachmann Andrásné kárára követett el, továbbá 
orgazdaság bűntettében s végül csalás bűntetté-
ben. Mindezért a biróság Molnár-Tóth Józsefet 
kötél általi halálra és húszezer korona pénzbünte-
tésre itélte. Felmentette azonban a törvényszék 
Molnár-Tóth Józsefet a Lachmann András meg-
gyilkolása és Lachmann András kárára elkövetett 
rablás cimén ellene emelt vád alól. 

Bűnösnek mondotta ki a biróság Kanozsai De-
zsőt gyilkosság bűntettében, mint bünsegédi bűn-
részest, mivel mult év januárjában a rákosszent-
mihályi villában segítségére volt Molnár-Tóth 
Józsefnek Köves Gyula megölésében és mivel 
mult év február 6-án segített Molnár-Tóth József-
nek özvegy Lachmann Andrásné megölésében, 
bűnösnek mondotta ki továbbá a biróság magán-
okirathamisitás és közokirathamisitás, továbbá bűn-
pártolás vétségében, melyeket az üggyel kapcso-
latban követett el, végül bűnösnek mondotta ki 
lopás vétségében és ezért összbüntetésül életfogy-
tiglani fegyházra itélte el, felmentette azonban a 

Köves Gyula és Lachmann Andrásné sérelmére 
elkövetett kétrendbeli rablás bűntettének vádja alól. 

Puskás Albert harmadrendű vádlottat egyrend-
beli rablás bűntettében mondotta ki bűnösnek a 
törvényszék, mint bünsegédi bűnrészest, mivel 
segített Köves Lipótné meggyilkolásában, bűnös-
nek mondotta ki továbbá csalás vétségében, ame-
lyet özv. Lachmann Andrásné kárára követett el 
és ezért az enyhitő szakasz alkalmazásával hat évi 
fegyházbüntetésre, valamint tízezer korona pénz-
büntetésre itélte el. 

Végül bűnösnek mondotta ki a biróság Szegi 
Máriát bűnpártolás bűntettében és ezért őt hat hó-
napi fogházbüntetésre itélte, ellenben felmentette 
a biróság Molnár-Tóth Józsefnét, Kanozsai De-
zsőnél, Puskás Albertnét, Boócz Istvánt és Böhm 
Imre vádlottakat. A három asszony, valamint 
Böhm Imre felmentése időközben jogerőssé vált, 
Puskás Albert pedig közben meghalt és ezért a 
vád és védelem által bejelentett felebbezés folytán 
a királyi Ítélőtáblán ma délelőtt megkezdődött a 
felebbviteli főtárgyalás csak Molnár Tóth József, 
Kanozsai Dezső, Boócz István és Szegi iMária 
ügyével foglalkozott. 

Délelőtt féltiz órakor nyitotta meg a felebbviteli 
; tárgyalást dr. Kállay Miklós kúriai biró alig né-

hány érdeklődő jelenlétében. 
Miután az elnök számbavette a megjelenteket, 

dr. Pogonyi Nándor táblabíró, mint előadó, azon-
nal hozzákezdett az ügy hatalmas aktacsomójának 
ismertetéséhez. Három napon keresztül egész dél-
előtt az elsőbiróságon felvett jegyzőkönyveket és 

! egyéb iratokat ismertetik és csak azután kerülhet 

Isor a perbeszédekre. ítélet valószínűleg a hét vé-
gén lesz. 

•— Országos havazás. Tegnapra a mpok 
őt« tartó hideg meghozta a havazást, amely az 
ország legnagyobb részére kiterjedt. A havazás 
mennyisége a gyors olvadás következtében nem 
jelentékeny. A havazás a jelek szerint erősödni 
fog és helyenkint még napokig eltarthat. 

Összes fémek, gépalkatrészek hegesz-
tését, alumínium, vas, réz stb. legújabb rend-
szerű készülékemmel Havas mérnök Fcdor-u. 2. 

— „Kiss Ferenc-erdő". A tanács elhatározta, hogy 
az Alsóásotthalmi erdőt .Kiss Ferenc erdő*-re keresz-
teli el a nyugalomba vonult Kiss Ferenc erdőfőtaná-
csos érdemeinek elismeréseképen. A tanács határoza-
tát jóváhagyás végett a novemberi közgyűlés elé 
terjeszti. 

Legszebb frizurák csak Gottschallnál. 833. 

Bőrbutort és mindennemű kárpitosmunkát 
készit, javít Winter, Szeged, Osztrovszky-u. 3. 
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November 18, 19-én, kedden és szerdán NAGY NEVETŐ ESTÉK ! 
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AKI MER AZ NYERI 

•g A szezon legnagyobb sikerű burleszk vígjátékaival gj 

Amerikai bohózat 7 felvonásban. „Ö" HAROLD LLOYD-dal. 

Égszakadás földindulás 
A legpazarabb burleszk 5 felvonásban, DICK-el a főszerepben. 

Előadások kezdele: 5, 7 és 9 árakor. A TEREM FŰTVE VAN I 
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