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— Érdemeket akart szerezni a városházi tflz 
oltásánál, ezért gyújtotta 101 — mondják. Pa-
rancsnok akart lenni 

Bagi nagyon* csöndes, mintha nem i igalná 

semmi. A rejtélyt talán majd holnap oldja meg 
a birói Ítélet. Van-e bizonyíték, vagy csak 
gyanuokok vannak? 

Szentes pedig Ítéletei akar. v. gy. 

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

támogatása. 
M M M M M M W M M M l ^ ^ 

Egy őrült asszony vitriolos merénylete 
két városi hivatalnoknő ellen. 

Tegnap délután két őrskor, a városháza elölt 
rendkívül izgalmas jelenet csődítette össze az 
uccai járókelőket. Egy magából kikelt, egyszerű 
ruhás idősebb asszony hangos sikoliosással 
megtámadott két városi hivatalnoklányi, majd 
as egyiket leltlegesen bántalmazta és később 
vitriollal teli üveget dobott hozid. 

A kínos esetről a következő részleieket Jelent-
hetjük. A város két tisztviselőnője pontosan két 
órakor léptek ki a városháza kapuján. Hazafelé 
indultak, de alig tettek néhány lépést, egy előt-
tük ismeretlen, egzaltáltan viselkedő, idősebb 
asszony támadt rájuk. Az egyik hivatalnoknőt 
nevén szölitotta, majd a legdurvább, reprodu-
kálhstallan szidalmakkal halmozta el. A meg-
rettent leányok nem tudták mire vélni a fur-
csán viselkedő asszony durva támadását, mene-
külni akartsk, támadójuk azonban kikapta az 
egyik leány keiéből a napernyőjét és azzsl vad 
ordítozás közben ütlegelni kezdte. Az ernyő 
csakhamar kettétöri a dühöngő asszony kezé-
ben. 

— Oyertek csak a rendőrségre, majd ott meg-
tanítalak benneteket, — kiáltozta és kendője alól 
tiirtelen egy nsgyobb üveget rántott elő. Elő-
ször dugóját akarta kihúzni, mivel azonban ne-
hezen ment, az egész üveget a megtámadott 
hivatalnoknöhöz dobta. As üveg eltört és tar-
talma végigfolyt a leány kalapján, ruháján és 
ahol testét érte, azonnal maró fájdalmat 
érzett. A hivatalnoknő megborzadva konsta-
tálta. hogy támadója vitrióllal öntötte le. As 
ismeretlen asszonyt, aki akkor már valósággal 
dühöngött, az uccai járókelők lefogták. Előjöt-
tek a rendörök is és akkor derűit ki, hogy a 
támadó asszony egy rendőr felesége, aki két 
héttel ezelölt szabadult ki i z elmeklinikáról, 
ahol mint dühöngő őrültet kezelték. 

A szerencsétlen asszonyt természetesen a 
mentők azonnal beszállították ismét az elme-
klinikára. A városban pedig azon csodálkozik 
mindenki, hogy az elmeklinika hogyan enged-
hette szabadon egy közveszélyes őrült jét? 

Nyolc évi fegyházra Ítélték a Bugszinház-i gyilkos bolgár nőt. 
(iBudapesti tudósttónk teletenjelentése.) Bécsből 

jelentik: Mencia Karniclu bűnpSrében a bíró-
ság ma meghozta ítéletét. Az esküdtek két órai 
tanácskozás után nyolc szóval négy ellenében 
bűnösnek mondották ki Karnlclat gyilkosság 
bűnlettéten, akit a bíróság verdikijében nyolc 
évi fegyházra ítélt. Az Ítélethirdetés után az 

államügyész záróbeszédében megjegyezte, hogy 
az Uélet csak papíron van meg s nem valói-
szinü, hogy annak végrehajtása az elitélt súlyos 
egészségi állapotára való tekintettel lehető lesz. 
A vádlott sz itélet kihirdetését nyugodtan 
hallgatta. 

A nagyváradi Ítélőtábla helybenhagyta 
Reinita büntetését. 

Budapest, október 1. Nagyváradról jelentik, 
hegy ott páratlan izgalom és érdeklődés kíséri a 
tömeggyilkos Reinitz Jakab ügyének táblai tárgya-
lását. Két esztendeje ül a börtönben Reinitz lakab, 
akit már életfogytiglani kényszermunkára Ítéltek, 
Grosz Hermán nagykárolyi lakos meggyilkolása 
és kirablása miatt. Reinitz felebbezése folytán ez 
az dgy került most a Tábla elé. 

A szatmári ügyészség fogházából Reinitz Jakabot 
minden bilincs és kötelék nélkül szállították Nagy-
váradra, közvetlenül a hosszunapi böjt után. A 
vonaton elolvasta a lapok róla szóló tudósításait, 
útközben több ujságiró akart vele beszélni, de 
elutasította őket, mert az újságírókra haragszik. A 
tábla tárgyalótermében rendkívüli izgalommal várta 
a közönség Reinitz megjelenését. A birák fehér-
szailagos fekete talárban jelentek meg, dr. Ille 
Andor táblai tanácselnök vezetésével. Reinitz nyu-
godtan lépett be, levetette felsőkabátját, amelyet 
szépen összehajtva egy székre tett és rendkívüli 
nyugalommal állt a bíróság elé Csakhamar kitűnt, 
hogy az egész tárgyaláson az összes jelenlévők 
között a legnyugodtabb ember maga a vádlott, a 
tömeggyilkos Reinitz, aki vérfagyasztó nyugalom-
mal védekezik. A személyi adatok felvétele után 
az elnök megkérdezte: 

— Tud románul? 
— Nem, felelte a vádlott s erre a további kér-

déseket az elnök magyarul intézte hozzá. Ezután 
elővették a Reinitz-ügy aktáit, amelynek súlya 56 
kilogram. A félmázsas aktacsomóból felolvasták a 
Grosz Hermán nagykárolyi lakos meggyilkolására 
vonatkozó megállapításokat. Majd kihallgatták 
Reinitz fakabot. 

— Bűnösnek érzi magát? — kérdezte az elnök. 
— Nem. 
Reinitz önmagáról mindig harmadik személyben 

beszél. A Orosznak — mondja — azért kellett a 
Reinitz az üzlethez, mert tudta, hogy a ReinHznek 
pénze van. Araikor Nagybányára bementünk, talál-
koztunk három emberrel, akik Grosz üzletfelei vol-
tak. Esett az eső s ezek valamennyien átáztak. 

Grosz kezében volt a Reinitz kézitáskája, kinyi-
totta s abból törülközőt adott az idegeneknek, 
hogy törüljék meg magukat. Grosz ugyanakkor ki-
vett a táskából egy gallért, a Reinitz gallérját és 
azt aáta oda az egyik urnák, mivel az övé elázott. 

Reinitz ezzel azt akarja bizonyitani, hogy a 
a Grosz hullája mellett talált gallér, amelyben 
Reinitz betűi voltak, így került egy idegenhez, aki 
— szerinte — a gyilkosságot elkövethette. 

— Miért használta a Schwartz nevet? — kér-
dezte az elnök. 

— Ez nincs bizonyítva — válaszol Reinitz. 
Reinitz kihallgatása után az ügyész kérte, hogy 

olvassák fel Reinitz bűntársának, Damjanovics 
Ferencnek vallomását, amelyet a kassai rendörsé-
gen, valamint a szatmári szembesítés alkalmával 
tett. A védő ez ellen tiltakozott. A táblai tanács 
hosszabb tanácskozás után elrendelte Damjano-
vics vallomásának felolvasását, azzal az ináoko-
lással, hogy a tettestárs vallomása bizonyítékul 
veendő. 

A bíróság határozata nagy meglepetést keltett 
a hallgatóság körében és a jogászközönség véle-
ménye szerint a vallomás felolvasásánakelrendelése 
perdöntő fordulatot jelent, mert a tettestárs ter-
helő vallomásának felolvastatása úgyszólván el-
dönti Reinitz sorsát. Damjanovics Ferenc felolva-
sott vallomásában elmondja, hogy 1922 tavaszán 
öt és Bodnár Gyula nevü sogorát Reinitz rávette, 
hogy menjenek a Kassa melletti bankói eráőbe, 
mert ott egy zsidót kell eltüntetni. Eszeriat Reinitz 
azzal csalta ki őket, hogv az áldozat sok pénzt 
fog hozni és azon megosztoztak. 

A tárgyalás első napja után az egyik ujságiró 
rövid beszélgetést folytatott Reinitz-cet, aki kije-
lentette, hogv teljesen ártatlannak érzi magát. 
Nyilatkozott Reinitz védője, dr. Simonka György 
nagyváradi ügyvéd is, aki a román koronarend 
tiszti kitüntetésével jelent meg a tárgyaláson s aki 
a következőket mondotta: 

— Kijelentem, hogy ezt az ügyet a legideéii-
sabs szempontból vállaltam. Meg vagyok győ-

ződve Reinitz ártatlanságáról és remélem, hogy 
rövidesen kiszabaditom fogságából. 

Ugyanilyen oDtimizmussal nyilatkozott Reinitz 
másik vődője, ifj. Bordiga Lajos dr. szatmári ügy-
véd is, aki kijelentette, hogy a vád semmiféle bí-
aonyitékot nem tud produkálni Reinitz bűnössé-
gére vonatkozóan, ellenben a védelemnek uj tanúi 
vannak. A tárgyalást folytatják. 

(Budapesti tudósttónk telefonjelentése.) Nagy-
váradról jelenük: A nagyváradi Ítélőtábla két 
napi tárgyalás után helybenhagyta Reinitz Ja-
kabnak, a lőmeggyílkos szatmári kereskedőnek 
életfogytiglani fegyházbüntetését. 

E l ő r e h a l a d a f r a n c i a o f f e n z í v a . 

(Budapesti tudósítónk teUfonjeleniése.) Páriá-
ból jelentik: A francia csapatok offenzívája 
Marokkóban tervszerűen folyik s a csapatok 
Aidirt három kilométernyire megkölelttették. 

Cáfol ják a kormánybe l i vá l lozásról szóló 
híreket. Budapestről jelentik: Azokat a híreket, 
amelyek szerint Bethlen külügyminiszter lesz és 
Vűss lesz az utódja, s hogy más tárcáknál is 
változások következnek be, félhivatalosan cáfol-
ják. A cáfolat szerint nem lesz változás. 

| Norma Talmadge! 
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í t é l a t e n g e r i 
hétfőtől a BELVÁROSI MOZIBAN. 
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földet, földbérletet, lakást, 
üzletet, pénzkölcsönt min-
denkor legelőnyösebben köz-
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M E G J E L E N I K A | 

MŰVÉSZETI S 
LEXIKON | 

Értesi tem 
mélyen tisztelt vevőimet, hogy kedvező s a | t v é f t l « l m 

folytán összes 

sajt-, vaj- és turóféléket 
mai naptól feltűnő 

olcsó árak mellett árusítom. 
Kérem kedves vevőimet erről meggyőződést szerezni. 

G L Ü C K L IPÓT csemegekereskedö 
419 Telefon OOl. 

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy szeretett édesatyánk 

Enyedi Ferenc 
ny. MÁV kalauz 

1925 szeptember hó 30-án este 

elhunyt. 

Drága halottunk htílt tetemeit 

október hó 2-án délután 4 óra-

kor kisérjük az Apáca ucca 21. 

szám alatti gyászházból az alsó-

városi temetőbe. 

Enyedi Etel és Árpád 
gyermekei. 

A gyermeket szeretni s érte áldozatot hozni: LlSgibb Jöjjön el a Gyermek-
barátok mulatságára. Október 3-án a Kass-vigadóba 


