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Botlka S á n d o r t • l h « l f « x i é k 
Si«g«di»ől é s boosztották a szombathelyi 

kör ülöli ffőkapitiiiysághax. 
A siegedi rendőrség uj vezetője: Buőcz Béia. 

(A Dilmagyarország muskotdrsdióí.) Kedden 
déltájban a legnagyobb meglepetést és meg-
döbbenést keltve terjedt el a városban a bir, 
bogy dr. Botlka Sindor rendőrfőtanáciost, a 
ssegedi kapitányéig veietöjéi a belügyminiszter 
áthelyezte Stostbatkelyre, %hel bmzieV.a szol-
gálattételre a kerületi főkopitáaystg központi 
hivatalához. Bot ka hat a*e van Seggeden és 
ezalatt ax idö aiat a isgsiélesebb köri isme 
relséftra és összeköttetésre, emellett nafy nép-
szerűségre le t sxert. Érthető tehát, ha g.h?lye-
zésétöl, amely egyúttal iegaihaiotlannl degra-
dálds » hivatali hatáskörben, igen sokat beszélnek. 
A belűiymi iszteri intézkedés a legnagyobb 
mértékben mígkpe'éwjerOea hatott azért is, 
mert hiszen Boüka roiat rendőrtötisztviseiö 
kitűnően bevált, aki rendet ludott tartani nafcéi 
ás kevésbbé nebée időkben egyaránt 

ia akinek ezt az itdemil ttbbszlr elismerte 
ia jutalmazta belügyminiszteri elismerés ti, 

amiben l«|uiőbb a kát hét előtti kormányzói 
látogatás alkalmával részesült Botíka, asikor 
szintén teljes fegyelmet és rendet tudott fen-
tartani az eiész vonalon. 

Bottka Sándornak kedden délelőtt kézbesí-
tették ki a lakására az áthelyezéstől a belügy-
miniszteri értesitist, mert tulyos niko inmér-
gezéiben napok óta beteg ét nem jár be h> 
va'aliba. Bo lka utída dr. Buicz Béla, aki 
eddig a kerületi főkapitányság nelyeftes veze-
tője volt tf ak t a kerületi főkapitány kedden 
mdr be is iktatott hivataldba, Délelőtt fis ára-
kor megjelent ugyanis a rendörfőkepitányságon 
dr. Szalay J zssf kerü'ei főkapitány dr. Buőcz 
Béla társasagában és Összehivatták a kapitány-
ság vezetőjének siobájába a referenseket, akik 
kOzüi megjelentek dr. Borbola Jenő, dr. Pet-
kóczy Lajos és dr. Schőn Károly rendőrt; ná-
csosok, továbbá Sipos Miklós felfigyel®. Szalay 
kerületi főkapiány bejelentette, hoiy a belügy-
miniszter szolgálati érdekből atheíyez e Bottka 
Sándort a szombathelyi kerületi főkapitányság 
központi hivatalához és a ssegedi főíapitány-
ság vezetésével Buőcz Bélá*, a szegedi kerületi 
fökapi'ányság vezetőjét bixta meg. Buőcz mind 
Járt el ia foglalta hivatalát. A teljesen váratlan 
személyi változás hire pillanatok alatt elterjedt 
a városházát) és a legnagyobb konsternációl 
keltelte. Természetesen megindultak a kombi-
nációk Bottka áthelyezésének okáról és ez tar-
tolt egész nap nemcsak a városházán, hanem 
a városban is mindenütt ott, ahol az áthelye-
zésről éitesültek. 

Ezek a kombinációk több tekintetben igen 
érdekesek. A legérdekesebb köztük, hogy 

Bottka áthelyezése kapcsolatos dlUtólag 
a közeli választással. 

Az egyéb kombinációk között szerepil, hogy 
Bottka a Teleki—Bírczv-file vdlatztat idején, 
amikor Bárczy István a Belvárosi Moiiban prog-
rambeszédét tartotta £s amikor az ébredők — mint 
emlékezetes — Schmldi mflhelyfónökkei az 
élükön meg akirták akadályozni a beszéd 
megtartását, a zavargókat kiveeetette és 
rendet teremtett az akkor igen hangoskodó 
egyetemi polgárok között is. Biztosította a RUR 
mindkét színházi előadását avatatlan beavatko-
zásokkal szemben. További kombinációk sze-
rint egyes szeiedi körök büaáOI rótták fel, hogy 
a munkásdalárdák pünkösdi országos verse-
nyén közreműködött abban az irányban, hogy 
a katonizanekar tésztvegyen a színházban tar-
tott kétnapos dalosversenyen és nem jó szem-
mel nézték, bogy meghiváiok folytán igen 
gyakran látogatta a tanyát, részlvelt záulű-
szentallseken i s beszédeket mondott. 

Botlka Sándort már kedden igen sokan meg-
látogatták az áihelyeiős alkalmából él biztosí-
tották ragaszkodáiukról, meg rokonszenvükről. 
A Városi Párt kedd délu án tattotl ülésén dr. 
Pop Róbert azzal jelentette be az á helyezési, 
kegy a legnagyobb megdibbenéssel értesült róla. 
Nem tudom ezt as áthelyezést mire magyarázni, 
mondta Pap Róbert, hiszen Botlka mintrmdör 
kifogástalanul müsödött. Több népkír vezetője 
az áthelyezés hírére már kedden megbeszélést 
tar ott és elhatározták, hogy kü dottségileg ké-
rik fel Algaer Karoly főispánt az áthelyezés 
halál)tílaniiásáaak kieszkOzlésére, esetleg arra, 
vezesse fel deputf ciójukss Budapestre a btlögy-
minisiter ele. Szóbikerül az áthelyezés sxeraán 
a közgyűlésen, ahol Pap Róbert napirend előtt 
szólal lel ebben az ügyben. 

Bottka Sándor, mint már smliteítük, betegen 
tartózkodik a lakásán. A viszonyait jűlismcrők 
szerint az áihelyezés családi okok miatt is 
kinosaa érinti, mert kőt fia a pisrista gimná-
ziumba jár és Sterl természetesen mint kös-
fiiztvíseiő, aki nem dúskál a földi javakban, 
arra számifotf, hogy nem lesz anyaii akadálya 
annak, hogy liai a középiskola eivégiéie után 
beiratkozhassanak az egyetemre. Essél kap-
csolatosan arcé! ii beszilnsk, hogy 

Boüka nem taglója el szombathelyi 
hivatalát, hmm térni fog/a nyugdíja-
zását, szegedi lakos mtt»i és vagy 
tanácssoki állásra p iiyásik, vagy poli-
tikai szerep vdlhiáidval próbálkozik. 

A Dilmagyarország munkatársa maglátogatta 

kedden délután beletágyánál a főtanácsost. Egy 
régi ismerőse érkezett éppen, aki a következő 
szavakkal fordult hozzá: 

— Nem búcsúzni jöttem, Sándor, hanem 
jobbulást kivánni 1 

A látogatók mind annak a reménynek adlak 
kifejezést, hoiy Bo tka nem fog eltávozni Sze-
gtdrö'. 4 főtanácsos láztól giö'örve, fáradt 
mosollyal hallgat'a a szavakat. A sok kérdésre 
esik ennyit mondott a Dilmagyarország munka-
társinak: 

— Ma kaptam m*g a niniszteri rendeletet, 
amely sierint a szegedi kapitányság vezetésé-
től felmenteitek és a szombathelyi kerületi fő-
kapitánysághoz helyeztek át. Az áhelreiés 
szolgálni érdekből lönént. Siolgáíati mulasz-
tás; vagy s abálytil naágot nem tudok, amit 
(Elköveti* m volnt. Hogy mikor foglalom el u] 
beosztásomat, roott még nem tudo p, mert 
néhány nappal ezelőtt nigyon erís aikotia-
mirgazés vett le lábamról. Még ma is lázam 
vsn é* nem tudom, mikor ált helyre majd 
egészségem. 
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A k o c s i r u d j m á t t ö r t o a z a u l é a b l a k á t 

é s h a l á l r a s a b o z o t t o g y k i s l o á n y t . 
(Budapesti tudósítónk leitta*jeentise.) Ma 

estis 6 óra tájban a Budapest—kistarciai otazág-
uion auijos au óizeresciétleaség történt. Kimy 
Andor, a kistarcsai gépgyár igazgatója 15 évea 
Béby nevö leányával igyekezett Budapestre, 
kogy a leányi inié jelben helyezze el. Egy ut 

keresztezésénél egy pirasziizekárrel ütközött 
Otsze és a szekér raa/a az auíó obitkát be-
törte oly szerencsitlenil étié e leányka felét, 
hogy n kisleány iletveszélyes sitülisekei szen-
veastt. 

A osolédlány agyomvorto gazdiját, 
m a j d iovototto magát a Ili. omolotról. 

Szerelmi dráma — két halottal. 
Budapest, október 26. Kedden délben véres 

szerelmi dráma játszódott le a Práter-ucca 59. 
számu báibin, amely két halálos áldozatot kö-
vetelt. Ebben a bálban lakott Herz Márton 
ingatlanügynek feleségével. Négy évvel ezeiőlf 
került a házhoz mindenes cselédnek Sznkoloy 
Rozália. Herz két év óta szerelmi viszonyt foly-
taiéit vele. 

A lány igen ki|Jín3sen viselkedek, de a h íz-
ben nem tudlak a viszonyról, i§y Herz felesége 
sem. Az asszony azonbin tegnap felmondott a 
lánynak, amit azzal indokol', hogy nigyon 
rossml megy sorsuk, nem tudnak cselédet tar-
tani. A leány zokogva vei le tudomásul a fel-
mondást és 0ngyilko8iággal fenyegetőzött. 

Ma reggel Herzné elment barnító', Herz még 
ágyban feküdt. A leány ezalatt baltát ragadott 

és az ágyban fekvő Herzet össze vissza vag«• 
dalta. M.jd kirohant a folyosóra, nagyo sikol-
tod és hatalmas lendülettel — ugy, bogv a 
keramit beszakadt alatta — levetette magát a 
negyedik emeletről az udvarra. Azonnal meg-
hat'. 

Amikor Henné visszatért, azt hitte, hogy 
csak a lány lett Öngyilkos és csak akkor tudia 
meg a történteket, amikor bement a siobába* 
hogy a rendőrnek átadja a cseléd bejelentő-
lapját. 

E y levelet is faláítak Herz mellett. A lány 
irta: 

— Két évig vollam a szeretőd, ennek vége-
szakad, Megdöglöm én is, de velem együtt te ts. 

Herz Márton nemsokára a Rókus-sorházban 
meghalt. 

A Városi Párt elnöko é s alalnöke lemondott, 
(A Dilmagyarország munkatársától.) A Vároii 

Párt ma déután hat árakor tartotta meg a 
Hági különtermében rendes közgyűlést előkiszitö 
értekezletét dr. Jidlicska Béli ügyvrzeiőelnök 
elnökletével. A közgyűlési tárgysorozat ismer-
tetése nigyon rövid ide'g tartott, hiszen nem 
igen van tárgyalni való rajta. Az üléien n 
idő két érdekes dolog tárgyalásával lelt el. Az 
egyik dr. Bottka Sándor meglepetést keltő el-
helyezése (amelytől lapunk mas helyén szá-
molunk be), a másik Várhelyi fézssf is dr. 
Tóik Imre lemondása volt. 

fsdlicskn Béla bejelentette, hogy dr. Tóth 
Imrétől, a Városi Párt aicínökéfö! levelet kapóit. 
Levelében közli, hogy alelnökké történt meg-
választásáról, amely febtuárbin történt, ciak 
most értesítették és igy ciak most köaOlbeli, 
hogy a választást nem fogaáhaifa el és nem is 
kiván tagi a lenni a pártnek. 

— Elleni — kiáltotta a pírt egtit tigja. 
Jtdllcska Béla ezután azt a levelet olvasta 

fel, amelyet Várhelyi József pápai prelá ustől, 
a pári elnökitől kapott. Várhelyi Jóistf közli 
levelében, hogy ciaa most van alkalma m*g-
köszönai az) a bizalmat, amelyet a Vároii Párt 
elnökké való megválasztásával iránta tanúsí-
tóit, de sajnálattal jelenti be, hogy a tisztségei 
nem fogadhatta el, meri neki, akinek hivst 
szabidon csatlakozhatnak minden párthoz, ha 
meg akarja őrizni teljes cseiekvist szabadságét, 
egy pirihoz sem tariozhatik, igy a Városi Párt-
hoz sem, mert nem vetheti magát iiá a párt-
fegyelem parancsainak. 

Várhelyi lemondása kínos meglepetést keltett 
a páriérlekexleien. Megáll pi o'ták, hogy a le-
mondott elnök érvel nem helytállók, v lóiti ü-
leg azérl, mert nem ismeri a párt alapszabá-
lyait. Az alipszabáiyok ugyanis a pírt tagjiit 

nem kötelezik a pártértekezlet határozatainak, 
illetve állásfoglalásának re>peklálására, tehát a 
párt minden tagja megőrizheti cselekvési sza-
badságát. Elhatározták az érteketfeten, hogy 
megkísérlik Várhelyit elhatározásának megmá-
szására bírni, mert a pád számára as 0 le-
mondása feltetlenül veszteiéget jelent. 

Az elnök és az alelnök lemondásának igazi 
okit többféleképpen kommentálják. Egyes vér-
z i k sietittt dr. Tóth Inre lemondásának in-
di ő oka dr. Fajka Lajosnak abban a meg-
jegyzésében rejlik, amely a felsővárosi függet-
lenségi pártkör tiszt újító közgyűlésén hangxott 
el. Fajka Lijos azt kifogásolta, hogy Tóth Imre, 
a Városi Párt alelnöke egyetlenegyszer sem 
jelent meg még a Városi Párt ülésén. 

Dr. Tóth Imrének, a Ka o ikus Kör elnöké-
nek és Várhelyi József lemondáia közölt sokan 
szoros összefüggést Iáinak és a hátiérben fele-
kezeti szempontokat sejtenek. A Vírosi Pártban 
ugyanis — nem lehet politizálni és tagja lehet 
a páttntk párlpoli ikai álláspontra és felekezetre 
való tekintet nülkűl minden városatya, 

A Városi Párt keddi értekezletén egyébként 
szó volt a párt kiegészítéséről és elhatározták, 
hogy a város ügyei iránt érdeklődő azikembi-
reket felkérik a szikbiiottságban való köire-
műkwdésry. 

IJANNINGS m i n t MEPHISTÓf 
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