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Áztassunk „Asszonydicséret" mosóporra!, utána mos-
sunk „Szarvas" szappannal. Igy kímélhetjük a fehér-
neműt, takaríthatunk munkát, igy lesz a ruha igazán 

kifogástalanul tiszta. 
a 

e-ĉ  

Ti tokx i t i s férf i holttestet 
találtak a Tissa egyik csatornájában. 

Bűntény vsgy öngyilkosság ? 
Csütörtökön délelőtt tiz őrakor jelentették a 

rendörségen, hogy a Boszorkány-szigetnél a 
Tiszába torkoló szemsyvizlevezeiő csatornában 
tgy férfi holttestéi fedezték fel a gyakorlatozd 
utdszkatonák. A rendőrségről Moldoványl László 
rendőrfogalmaző és dr. Léderer Dezső tiszti-
orvos szállottak ki a helyszínre. A rendőri bi-
zottságnál két utászőrmester jelentkezett, akik 
elmondották, hogy a reggeli órákban gyakorla-
tozás közben az egyik csónakkal a szennyvíz 
levezető csatornába hatoltak be, amikor a vlz 
felszínén egy mozdulatlan emberalaku tömegre 
leltek figyelmesek. Közelebb evezlek a víz fel-
színén megállott tömeghez és az evezőkkel fel-
fordítva megállapították, hogy az emberi holl-
test. A felfedezést a katonák azonnal jelentet-
ték felsőbb ha óságuknak és egyben a rendör-
ségnek, bejelentve mindazokat a gyanús körül-
ményeket, ahogyan a holttestet megtalálták. 

A rendőri bizottság a helyszíni szemle alap-
|áa megállapította a hullától, hogy az egy jól 

táplált 18-20 év kixiitl férfi holtteste. Mint-
egy 4—5 napja kerülhetett a vizbs, a hulla 
még egészen friss állapotban volt. Zsebeiben 
semmiféle igazolóirást nem találtak, ugy hogy 
sxeihilyazoaosságát megállapítani igy nem 
lehetett. Ruhájáról ifélve, kocsisféle ember lehe-
tett a vizbefult. Külsérülések nyomait nem 
találtak a hullán, azonban számos olyan gyanús 
körülmény támasztja alá a hulla felfedezésének 
körülményeit, hogy teljes biztonsággal nem 
lehetett megállapítani, hogy nem törléat-e bűn-
tény. 

Az ismeretlen hullát különben beszállították 
a törvényszék orvostani intézetébe, hogy bon-
colás utján állapítsák meg a haláleset pontos 
körülményeit. A nyomozás nagy eréllyel folyik 
a titokzatos hulla ügyében és a rendőrségen 
remélik, hogy péntek reggelre teljesen tisztázni 
fog|ák, hogy a hulla milyen körülmények kö-
zölt került a szennyvizlevezető csatornába. 

Dánép Béla Hir György vallomása után 
lemondott Windisohgraetx védelméről . 

Budapest, május 20. Dánér Béla, aki a frank- I 
pörben tudvalevően Windischgraetz herceg és 
Kovács Gáspár komornyik védelmét vállalta, Hir 
György vallomása után kedden hosszabb levélben 
bejelentette Windischgraetz hercegnek, hogy védőt 
megbízatását visszaadja. Az érdekes levélben 
töbek közt ezeket irja Dánér: 

„Hir Györgynek ma a kórházban történt kihall-
gatása alatt, amidőn azt mondottam Neked, Kegyel-
mes Uram, hogy nem tudom tovább nézni est a 
magyartalan aknamunkát, amely Téged pusztán 
eszközül használva fel, a Vázsonyi-iroda vezetésé-
vel és egynéhány gyűlölködő mágnás belevonásá-
val, hataloméhségétől és gyűlöletétől eivakitva a 
magyar név meghurcoiására tör, megérlelődött 
bennem az az elhatárolás, hogy visszateszem ke-
zedbe a védői megbízatást, bármennyire szeren-
csésnek éreztem is magamat, hogy a legtisztább 
hazafias lelkesedéstől vezetett cselekedeted miatt 
való megpróbáltatásodban melletted állhattam. 

Amidőn Ulatn Ferenc, akit én ajánlottam védő 
társamul, a hátam mögött Tőled kivett ügyvédi 
információt megkérdezésed nélkül Károlyi Imre 
grófnak adta oda, akt ennek alapján megírta 
ismert nyílt levelét, Téged akaratodon klvűl egy 
olyan csúnya és magyartalan politikai hajsza kö-
zéppontjába rángattak bele, amelynek piszkos 
hullámai a mai Hir'féle vallomás alatt érték el 

tetőpontjukat. Amidőn a leglelkiismeretlenebb mó-
don felhasználva egy jobb sorsra érdemes paraszt-
fiúnak, egy bűnvádi eljárás alatt álló, vagyonilag 
teljesen tönkrement embernek a mentő szalmaszál 
után is kapkodó kétségbeesését, „tanúnak" vonul-
tatták fel őt a magyar név meggyaíázására. 

Ea mindent megtettem, hogy ezt a lehetőséget 
megakadályozzam. Mindent megtettem, hogy meg-
akadályozzam a nagy munkával összegyűjtött szim-
pátiáknak, illetve azok egy részének a főtárgyalá-
son való elvesztegetését. Azonban az én taná-
csomra csak részben hallgattál és én mind kisebb 
és kisebb mértékben tudtam ellensúlyozni elhatá-
rozásaiában a Te rovásodra történő befolyásokat. 

Még szereacse, hogy Zadravecz püspök ur gyö-
nyörű vallomása visszabillentette a Nádosy kifo-
gástalan és mindenki által lelkesen dicsért és csak 
a magyar szempontokat szem előtt tartó viselke-
dése miatt az összehasonlítás közben rovásodra 
már-már nagyon elhajlott mérleget. 

Azonban a védelmednek azt a felépitését, amely 
Bőnis páter és Hir György adataira akar támasz-
kodni, becsületes nevemmel és magyar lelkiisme-
retemmel még passzív szerepemben se fedezhetem 
tovább." 

Ezt a levelet Dánér Béla Kovács Péter ügyész-
ségi alelnöknek sdta át szerdán déleiőtt. 

H ü r e l r 
l f / A f l Péntek, Rám. tat. Bob, András, f Pro-
• •• testútu Konstantin, biap fett 4 ira 17 jwrt-

Ior, nyugszik 19 óra 36 ptrtkor. 
SoKogyi-könyvtái nyitva d. a. 10—l-ig, d. u. í—7-ig. 

assenas nyitva d. a. 10—32-ig. 
Sgyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

syitva d. e. 8—l-ig, d. a. 3—7-ig. 
A színházi előadás este 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közfll szolgálatot tar-

tanak : Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáiy Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
•Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
tugárat '{telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
ál 7 órakor. 

— A husiparosok mégsem kapnak vacutl 
kedvezményt a kongresszusra. A szegedi hus-
iparosok — mint ismeretes — szerdin küldött-
légileg keresték fel dr. Aigner Károly főispint 
és felkélték, hogy interveniáljon a kormánynál, 
hogy a husipsti kongresszus résztvevői, legalább 
a távolabbi községeiből, vasúti kedvezményt 
kspjanak. A főispán telefonon lépett érintke-
zésbe a minisztergteöfcsíggel ebben az ügyben, 
azonban intervenciója eredménytelen maradt, 
azt a válsszt kapta ugyanis, hogy a kormány, 
a fennálló rendelkezések irtelmibso, a husipa-
rosok kérelmét nem teljesiihetl. Ez a rideg el-
zárkózás érthető megütközést keltett a szegedi 
husiparosok körében és csodálkozva találgstjik, 
hogy nemzetgazdasági szempontból mennyivel 
voli fontossbb esemény a kuiyaktdlUtás, amelyre 
ölvfmzása'ékos vssutí kedvezményt kaptak az 
érdeklődők, ®iat a husiparosok országos 
kongresszusa. 

— Szegeden és Váradon tárgyalnak a ketté-
választott vármegyék vagyoráról. Aradról jelen-
tik: Hosszabb ideje Aradon folyó magyar-román 
tárgyalások, amelyein a trianoni békeszerződés foly-
tán feettéválasaíott vármegyék vagyonának felosz-
tását célozták, Aradon befejeződtek. Fodor Viktor 
közigazgatási vezértelügyelő Aradra érkezett, hogy 
a tárgyalások anyagát magával vigye Bukarestbe. 
A kettős bizottság értékmegállapUása között jelen-
tékeny különbség áll fenn, ugy hogy a kérdés 
végleges rendezése döntőbíróságra vár, amely 
Nagyváradon és Szegeden ül össze és amelyen 
magyar részről dr. blaha Sándor helyettes állam-
titkár és román részről Varariu, a legfelsőbb köz-
igazgatási tanács tagja vesznek részt. 

— A város uj lakói lakbéileizállitfist kértek. 
A Gyerlyámos-uccai és a Templom-téri uj városi 
bérházak lakói közős beadványban a iulmagasra 
srófolt lakbitek leszállilását kérték a tanácstól. 
A tanács a kérelmet m m találta teljesíthetőnek. 
A lakók pedig értesülésünk szarint a közgyűlés-
hez felebbezlk meg a tanács elutssüó határozatát. 

— Blaha Lujza emlékmatiné. Pünkösdhétfőn 
délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében 
Blaha Lujza emlékmatinét rendeznek. A műsoron 
a következő számok szerepelnek: Pósa Lajos: 
Blahánénak, szavalja Molnár Lili; Blahánéról fel-
olvasást tart Herger Kazal Tihamér; B'aháné 
dalaiból énekelnek Károlyi Árpád zenekarának 
kísérete mellett Déry Rózsi és Fenyves Sándor. A 
matiné védnökségét dr. Aigner Károtyné és dr. 
Somogyi Szilveszterné váltatták el. Belépődíj nincs. 

— A város nem ad segélyt a szegedi 
mnnkásgyermekek nyarallatására. A Szegedi 
Munkások Gyermekbarát-Egyesülete — éppen 
ugy, mint az elmúlt évben —, az idén is 
biztosítani kívánja a szegedi munkásgyernekek 
nyaralialását. Beadvánnyal fordult a város ta-
nácsához és bejelentve, hogy egy nyaralő-
telepet kíván az egyesület épiteni, ahhoz meg-
felelő nagyságú telket kéri a városiil, vagy 
pedig húszmillió koronái. A tanács kimondotta, 
hogy csak akkor határoz, ha a gyermekbarát 
munkások pontos terveket és költségvetést mu-
tatnak be és bebizonyítják, hogy a telep fel-
építéséhez szükséges pénzük már együtt van. 

x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dil-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

Május 21., 22., 23-án, pénteken, szombaton és vasárnap 
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Jó Idő esetén az esti 9 óra i előadást a Horváth Mihály uccai n y á r i helyiségben tartjuk m e g ! 
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