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— Rajnai Lóránt halála. Részletesen be-
számolt a Dilmaejatorszóg arról a hslálese'rő1, 
amely a szegedi szinház fiatal rendezőjét, 
Rajnai Lorántot érte. Az első percekben ille-
tékesek azt a fairt kolportállák a halálesettel 
kapcsolatban, hogy öngyilkosságról van szó, 
mig a mai napon teljesen tisztázódott a tragikus 
flgy. Minden kitséget kizáróan kiderüli, hogy 
nem öngyilkosságról van szó, hanem eiüszkö-
söditt terekgyalladás okozta a szerencsitlen 
sorsa fiatalember halálát. Amint a tragikus 
halál hétfőn hajnalban a klinikán bekövetkezett, 
azonnal értesitetiék a rendőrséget. A rendőrség 
megindította a nyomozást. A halálesel tisztá-
zásira természetesen megkérdezték Rajnai 
Lóránt kezelő orvosait is, akiknek egybehangzó 
véleménye az volt, hogy öngyilkosságról egy-
általán nem lehet szó. A megboldogult torok-
baja annyira elhatalmasodott, hogy ez okozta 
halálát. A szakoivosok véleménye az, hogy i t 
egy igen ritkán előforduló betegségről van szó, 
Rajnai Lóránt tulyos torokbaja üszkösödésbe 
ment át és b szerencsétlen fiatalember a leg-
gondosabb ápolás és kezelés ellenére nem volt 
megmenthető. A nyomozás során az is kid:-
rfllt, hogy az egyik kezelő szakorvos már az 
első vizsgálat során megállapította, hogy itt 
igen súlyos és gyógyíthatatlan betegségről van 
gzö. Amikor a rendőrség ezt megállapította, 
természe esen tisztában volt azzal, hogy a 
további nyomozás fölösleges. Az öngyilkosság-
ról és mérgezésről szóló hirek minden alapot 
nélkülöznek. így azután az első tervektől elté-
rően nem is rendelték el a tragikus sorsú 
fiatalember fölboccolását, hanem azonnal meg-
adták a temetési engedélyt. Értesü ésünk szerint 
Rajnai Lorán'ot szerdán düután három órakor 
temetik a belvárosi <emetö halottasházából. 
Hozzátartozóit a mai nap folyamán igen sokan 
keresték föl mély részvétükkel. 

.SxOktetéa a szerályból" opera ma este Berlinben 
rádión. Szöllös, Széchenyi tér 8. 

Rumot, teát egyszer próbáljon Mihályitól. 
— Szándékos emberölés kísérletének bün-

te.tében fölmentés. A szegedi törvényszék Juhász-
tanácsa kedden délelőit Márki Imre alsótanyai 
fiatal gazda fölött Ítélkezett, aki a vád szerint 
szándékos emberölés kisérietének bűntettét követte 
el. Márki Imre ugyanis Szeged határában a fekete-
széli tanyák között, még a múltév november havá-
ban ölést szándékból, de nem előre megfontolva 
lelőtte barátját, Varga Ferencet. A szerencsétlen 
áldozat hónapokon át nyomta az ágyat, de orvo-
sai megmentették az életnek. A keddi főtárgyalá-
son Márki Imre elmondta, hogy a jelzett alkalom-
mal a sértett társaságával találkozott. Szerinte a 
társaság tagjai fenyegetőleg léptek fel, mire ö félve, 
hogy megverik, futásnak eredt és leadott célozat-
lanul egy ijesztő lövést. Tettét Önvédelemből kö-
vette el, mivel Varga Ferenc társasága öt élet-
veszélyesen megfenyegette. A bíróság végű! is a 
kihallgatott tanuk vallomása alapján bebizonyítva 
látta az önvédelmet s ezért a vádlottat a vád és 
annak következményei alól fölmentette. 

Vanráa és mQhimzéai tanfolymai Singer varrógépen 
díjtalanul nyerhető, a Singer varrógép tészv. társ. újonnan 
megnyílt fióküzletében, Szeged, Kárász acca 1. szám. 

Bécti diókoksz. K<lenbank. Telefon 66. 
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— Rónai Nándornén kitört az elmebaj. 
Budapestről jelentik: Hetekig tartotta izgalom 
ban Budapest közönségét az a nagyszabású 
bünügy, amelynek középpontjában Rónai Nán-
dorné állott. Rónainé, mint emlékezetes, a csa-
lások egész seregét követte el és a károsultak 
följelentései izerint hét és félmilliárd koronát 
szedett össze hiszékeny emberektől azon a cí-
men, hogy nagyszerű üzleteket tud számukra 
biztosítani. Még nincs két hete, hogy egy pol-
gári tárgyalásra vezették elő Rónai Nándornét. 
A vizsgálati fogságban levő Rónainé volt a 
korona anu, a bíró felött eleinte egészen nor-
málisan viselkedett, majd zavaros részleteket 
kezdett előadni, mire a bíró azzal az indok-
lással, hogy nem beszámítható, további kihall-
gatását abbahagyta es megesketését nem ren-
delte el. Amikor egy héttel ezelőtt a vizsgáló-
bíró újra ki akarta hallgatni, már egyetlen ép 
és összefüggő mondatot sem tudott elmondani. 
Az emiékeze e tökéletesen felmondja a szolgá-
latot, állandóan sirógörcse* vannak, családtag-
jaira sem emlékszik és amikor a vizsgálóbíró 
kihallgatta, egész érthetetlen mondatokat kez-
dett elmondani. Dr. Németh és dr. Minnich 
egyetemi orvosp ofesszorok megvizsgálták Rónai 
Nándornét és megállapították, hogy kitört rajta 
az elmebaj. Vizsgálatuk után azonnal gondos-
kodtak a törvényszéki »zakértök arról, hogy 
Rómi Nárdornét az Országos Megfigyelő 
Intézetbe szállítsák további kezelés végett. 

Bölache felolvas ma este Boroszlóban rádión. Szöl-
lös, Széchenyi tér 8. 

Mihályi vevői meg vannak elégedve. %« 
i IRádló legolcsóbban Szöllös, Széchenyi tér 8. 

— Az első Ltirer-pör a bíróság «lőtt. 
Budapestről jelentik: A meggyilkolt Leirer 
Amália ügyével kapcsolatban, mint ismeretes, 
Leirer Lőrinc, az apa, tömeges pört indított a 
budapesti lapok ellen azért, mert öt annak-
idején, mint lánya gyilkosát állították be. De 
pört indított a Leirer-család több tagia is — 
akiknek valóban semmi kapcsolatuk nem volt 
a Leirer Amália körül keletkezet ügyekkel — 
egy, az Esti Karir- ban megjelent cikk miatt, 
melyben a család taglait, bár megnevezés nél-
kül, súlyos kitételekkel illették. A cikk írója, 
Gál Imre ellen saj'ó utján elkövetett rágalma-
zás és becsületsértés dmén Indított a Ldrer-
család eljárást és ez az ügy ma kerüli tárgya-
lásra a Schadl tanács elé. Már a tárgyalás ele-
jén kijelentette a vádlott, hogy a cikknek a 
család tagjaira vonatkozó része téves infor-
mációkon alapult s éppen ezért hajlandó is 
elégtételt adni a család megsértett tagjainak. 
Dr. Kelemen Kornél, a Leirer-család jogi kép-
viselője a békés megegyezés reményében el-
fogadta ezt a nyilatkozatot addig is, mig annak 
hírlapi közzétételére megállapodás törlénik. Ez-
után Scbadl elnök a tárgyalást december 5-ére 
napolta el. 

A modern táncokbői magánórákat ad 
egyeseknek és csoportoknak Révész Béla lánc-
tanár, Tisza-szálló, L em. Megbeszélések na-
ponia d. a. 6 órától. 

Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre 
ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv. társ, 
újonnan megnyilt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz. 

Stranaa-operettek ma este Bécsben rádión. Szöllös, 
Sséchenyi-tér 8. 

Bokor Manő Szeged, mindenhova szállít paprikát. 

— Tattnkbamcn múmiáját Kairóba azai-
Htják az aranykoporsó val együtt. Az Európa 
Press Jelentése szerint, bár az angoloknak 
eredetileg az volt a szándékuk, hogy Tuten-
khamen fölfedezett holttestét a pyramidban 
hagyják, ezzel szemben ma kijelentették az 
angol halóságok, hogy Tutenkhament átszál-
lítják Kairóba, azzal a célzattal, hogy az em-
berek és az idegen vándorlók által könnyeb-
ben hozzáférhető és megtekinthető legyen. A 
múmia átszállítását a napokban tervezik, ez 
előreláthatólag súlyos föladat lesz, mert a ne-
héz, hatalmas aranykoporsóval együtt kell 
átszállitaniok, amelyben a múmia eddig is fe-
küdt. A holttestet nem akarják kiemelni és ez-
által külön megbolygatni, nehogy a koporsó-
ban elhelyezett drágakövekben és kincsekben 
valamilyen kár essék. 

— A homokos hajósok szerencséje. A pénz-
ügyi palota előtti folyószakaszon, ahol a homokos 
hajók tanyáznak, nemmindennapi fogásra tettek 
szert a hajósok. Az egyik homokos hajó vasmacs-
kája a napokban ugyanis egy nagyértéket képviselő 
mintegy 12 méter hosszú és egy méter átmérőjű 
gerendát hozott ki a vízből. A többmillió értékű 
gerendának nagyon megörültek a hajósok és ver-
sengés is indult meg közöttük, hogy kinek a 
tulajdonát képezze. Szakértői vélemények szerint a 
faragott tölgyfa- gerenda mintegy 80—100 éve ke-
rülhetett a folyó fenekére, valószínűleg még a régi 
hajóépitkezések alkalmával. A gerenda teljesen 
használható állapotban került a hajósok birtokába. 

— Sorozatos sikkasztásokat követatt e1 

egy leány, mart szereti az édességakat. 
Budapestről jelentik: Pazár Mária kisegítő 
postát tisztviselőnőt Qsletszerüen elkövetett sik-
kasztás miatt vonta ma felelősségre a bíróság. 
Pazár Mária a bünt beismerte és azzal véde-
kezett, hogy nagyon szerette az édességeket és 
azért sikkasztott. A bíróság mintegy 30 tanút 
idézett be és igy a tárgyalás valószínűleg 1—2 
napig fog tartani. 

sVIavezatfk javítások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72. 

Szerencséje lesz 
ha M I K U L Á S R A 
k. hozzátartozójának szép és olcsó aján-
déktárgyat, u. m. órát ékszert ez alka-
lomra mélyen leszállilott árban vásárol 

Mülhoffer V. 
órás és ékszerésznél' 
KÁRÁSZ UCCA 2. SZÁM 

mert minden vevő 200 ooo koronát meg-
haladó vételnél ingyen kap egy drb lO.ooo 
koronás Községi Tisztviselő sorsjegyet. 

F ő n y e r e m é n y 
1 db 6 személyes automobil 
É» IOOO mA* értéle es nyereményt 
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Mindenki saját érdekében! 
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nézze meg a N e m z e t i Á r u h á z külföldről érkezett nagy férfi és női divatáru raktárát és kirakatjait, 

ahol vételkényszer nélkül meggyőződik, hogy mig ezen készlet tart legalább 2 0 % " a l o l c s ó b b a n 

vásárolhat. Ujabban érkeztek nagy mennyiségben flór és fátyol női harisnyák, férfi zoknik minden minő-

ségben, férfi és női keztyük, valódi nappa bőrkeztyük teveszőr béléssel, angol sportsapkák, 
divat kalapok, férfi és női ernyők, fehérnemük, selyem nyakkendők, nadrág- és harisnyatartók. I-a Zephir 
ingek 9 3 . 0 0 0 K, bokavédők 5 3 . 0 0 0 K, nehéz selyemsálak 4 5 . 0 0 0 K, hosszú 
köpper alsónadrág 5 5 . 0 0 0 K, bélelt trikó keztyíi 3 2 . 0 0 0 K, férfi és női kötött 
mellények és kabátok, téli alsó trikó ruhák, legfinomabb bőráruk, divatos redikülök, 

pénztárcák, ievéltárcák stb. cikkek legolcsóbb árban beszerezhetők. 

Fodor Mem^eíi Áruház, Kárász és Kölcsey ucca sarok. 


