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Palotát visájpollik m spanyolok Zitának. 
(Budapesti tudósítónk telefonjelmtése.) A 

Chicago Tribüné irja Madridba!, hogy Zita 
királynő spanyol bivei ré*óla eyöjletiek, hogy 
számára Ltqueiiiőban palotát vásároltassanak. 

Most Spanyolország egyik leggazdagabb em-
bere, Valdecilla márki a hiányzó szátezer pese• 
tát hozzáadta is igy lehetővé tette a terv meg-
valósítását. 

Prágában felmaatottak agy gyilkost. 
(Budapesti tudósitink lelefonjelentése) P/ágá-

ból (elemik: Az esküdtszék ma tírgyalta 
Schvanbera egyetemi tantr szolgájának, Halenká• 
nak bűnügyé', aki Prágában a professzor la-
kásán egy szabólegény!, aki hooo stexuílis 
űselmeiröi közismert volt és áki mindenkit 
megzsarolt, megölte. Hilenka a tárjyaláson 

azzal védekezett, bogy a szabólegény támadt 
reá, amikor nem akart neki pánzt adni éi ezért 
lény elen volt védekezni. Az esküdiszék Halenkái 
felmeatitte. A ballgafóiág, amely Prága vala-
mennyi beteges híjlamu alakjából állolt, az 
ítéletet zajosan megéljenezte. 
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„Most IssKámoliibk a csődért." 
[Egy szabadkai m i lom tulajdonol revolverei merénylett ügyvédje ellen. 
Sxnbadkoklóbír 29. Ma délelőtt a tbrvény-

szik előtt revolverrel rálőtt dr. Dtniirievlci 
Dragomil szatadkal ügyvédre RJci Gfirgy 
ráctopolyai mnlomtulajdonas. Rácr Öt lövést 
fett az ügyvédre, de csak az u olső lövés ejteti 
salyos sebet Dimürievics dok'oron, akit kór-
házba szál !i tol tik. 

Récx Qjrörgy ismeri és tiiz'e'eiben álló tagja 
a détvJdéM magjaraágnak. Bácsiopoiyán volt 
virágzó malomüzeme, amely sz utóbbi évek 
gazdzsigi viszonyai közepet e megrendült, ugy, 
bogy Rácz Qjrörgy ellen csődéi resdeltek el. 

Rácz Gjörgy dr. Dimifrieiics Drigomirt 
okozta anyagi romlásáért. Ma megvárta a tör-
vényszék eiötf a tárgyalásra siető ügytfédal, 
megszótüolta és igy kiáltott felé: 

— Most Itszámouni at egész csőiért l 
Eiután előrán otla revolverét és rálőtt ax 

igyvtdn. Diisiifriev.es Dragomir a lőrés pilla-
natában lehajolt, a golyó csak súrolta fc]ál, 
aenekülni igyekezett. Rics ezuíán még négy 
lövési tett, ameyek közül az utosé Megsebe-
sítette az ügyvédet. Rics Györgyöt !etariéz* 
atíák és a szabadkai iókupitányságra kisérték. 

Megvolt a villanyvilágitási premier Dorozsmán. 
„Soha nem jelent meg annyi hivő a templomban, mint a villany-

világitásos litánián." 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegnap 

reggel félkilenckor gyülekeztek össze dr. Pávó 
Ferenc tb. tanácsnok városbázi hivata helyisé-
gében a dorozsmai villanyvilágitási ás vezeték-
hálózatot felülvizsgáló bizottság tagjai. 

A feiül <isegéló bizottság elnöke a kereske-
delmi miniszter képzeletében Balogh József 
feisöipatiskolai tanár volt. A vasuii és aajá-
sísi felügyelőség képviseletében Neugebauer 
Viktor fe'ügyelö, osztálytanácsos, a pos'a ré-
széről Krammer Alajos postafJmirnük, Csong-
rád vármegye közönsége és a szentesi a l a n -
épitészeti hivatal résiéről vitéz Mérai József 
segédmérnök, a szegedi áliamépitésieli hivatal 
részéről Gergely Miksa főmérnök, a szegedi 
pos'a műszaki felügyelőség részéről Kiss Jenő 
műszaki tanácsos, az álamvasutak részéről 
Korai D Í Z S Ö filüeyelő és Poberai János távirda-
intéző, Sieged várói részéről Buócz Károly 
műszaki tanácsos, a dorozsmai tárás részéről 
dr. Dixta István főszolgabiri, Dorozama söiség 
résziről Zappe Péter főjegyző, Rácz Rudolt köz-
ségi főbiró, Farkas Anlal községi mérnök, a 
szegedi villamosvasút részéről Korányi J:nő 
igazgató és a szegedi gáz- és vilanytelep 
részéről Pongricz Aibsrt igazgató. 

As előzetes megbeszélések után a búotfsig 
tagjai aulára üllek és a viilanygyártól kezdve a 
Damjanich uccán és Szatymas-uccán, rókusi 
állomáson, vasúti töltésen, budapesti orazáguion 
és a dorossmai u on keresztül és Dorozsma 
Btözségben vizsgálták felül a vezetékeket. A 
vizsgálat u>án a községházán felvették a Jegyző-
könyvei, mely alkalommal a posta képviselője 
kijelentette, bogy ntm járul htziá ax üzembe-
helyezéshez, msit e magasfeszültségű tdvveseték 
a dorozsmai országúton a iávieizilő-vettiikikhtz 
kixel fekszik és a legújabb tapasztalatok szerint 
ilyenkor a távbeszélő-vonalakban a kezelő-
személyzetre nézve veszélyes áramok kelet ke *-
hetnsk. A paslakincstár eiéit a tárbeszélő 
vonalakat lelenlaci helyűkről at fogj* épitani a 
vezetékek ői távolabbi helyre, de addig ia ne-
mogy — Dorozima az áramszolgáliatás meg-
kezdését már nagy türelmetlenséggel váiía — 
.1 nyugtUinkodls es okból még nagyobb legyen, 
a szegedi Villanytelep képviselőjének kérelmére 
a bizottság megengedte, hogy a távvezetékek 
ideiglenesen alacionjaob feszültségű árammal 
dolgozxaaak. A villanytelep igazgatja, Pongrdcx 
Albert azonnal gondoskodoti megfelelő transz-
formátor beállításáról és igy mír bt órakor 
sikerült ax áramszolgáltatóst migkezdeni. 

E.'sőnek a doroiamii templo n lillanykflrléi 

gyu'tak ki. Valósággal fényben uizott az öreg 
templom emeltet zsúfolásig megtöltöttek a hi-
vek. Sztricha Kálmán pébános októberi litániát 
tartott, ame yet áhítatos csendben hallgattak 
végig a bizottság tagjai is. A plébános szerint 
litánián még nemi voltak annyim, mint most 
4 - a villany vifágitásos templomban. Ezután be-
kapcsolták a plíbánia, a községháza, szolga-
b r í s l g i s magánházak vezetékeit és a lakos-
ság boldogan ujjongott, hogy végre valóra vált 
a régóta húzódó ői már megvalósíthatatlannak 
hitt err. Általánosnak azéri a dorozsmai villany-
világitási egyel re nem lehet mondani, meri a 
lakosság egyrészt bizalmatlan volt az oly ré-
gen beígéri villannyal szemben és nem vezet-
tette be addig, amig nem látta, hogy tényltg 
megvan, másrészt azo.ban sok helyütt még 
nem készült el a birendezée. Niey elismerés-
sel beszélnek Dorozsmán Fonyó Soma szegedi 
viil»nyszerelési vállalatáról, amey a templom, 
plébánia és sok magánház felsierelését és az 
egéaz község főveze ékét készítette és amelynek 
munkája a legszigorúbb biiálalot is í állta —, 
sőt poatosan el is készült a munkálatokkal. 

A litánia után vacsorára látta vendégül 
Dortzsaa kösség a bizottságot, amelyea több 
felköszCnlű hangzott cl, dicsérve a szeiedi 
villanytelep álaozatkéuséglt ás villaikozáii 
sieilemif, amely a nehés idők dicira rászánta 
magát erre a milliárdos beruházásra. 

A napközben Szegeden tartózkodó dorois 
maiak ualósíggal izgatottan siettek este haza 
és szorongva (esték as aulóbaszbéf, hogy mikor 
látjik meg a dorozsmai villanyvilágítást. Jti-
aokáig kellelt várakozniok, meit as első lámpa 
a piaciéren a templom előtt égett. Ezt aiutan 
nézték egész este, gyönyöraödtek benne, mintha 
nem is S.egedről mentek volna haza, s mintha 
ínég nem lattak volna villanyfény. 

Az űzleiek jórészc még petróleummal, »a jy 
karbiddal van világilva, de most már teljes 
erővel megindul az átalakítás vilanyra. Misrói 
ucm is igen beazéinek a községben, Mint az ő 
* Hiányuktól, amely szerintük sokkal féiyesebb. 
szebb, mint bárhol egyebütt. Végre is 1926 
öizén Kiskundorozsaán is kigyutak a villany-
lámpák. 

Dinamittal robbantanak f«I *gy ameri-
kai wiakifózdéi, Ntw/orkból jelenlik: Az al-
koholellenes randőfsig tegnap Atlantic-Cítyben 
ti kos főidét fedezett fel, amelyben naponta 
1000 liter wiikit gyártottak. A szeszfőzdéi a 
napjkban dinaraitrobbantással pusziit]ák el. 

Miért járt Amerikában 
a román királyné. 

Budapest, október 29. Newyorfci jelentés sze-
rint az egyik amerikai fap azt irja, hogy Méria 
rot>án ki ályné azért jtrt Amerikában, hogy 
100 mllliá dolláros kölcsönt szerezzen Romá-
niának. 

A második kerületi 
függetlenségi népkör és a 

Kossuth-eszmék. 
( A Dilmagyarorsxág munkatársától.) A má-

sodik kerületi függetlenségi népkör a nekünk 
beküldött kommüniké ezsrint pinteken választ-
mányi ülést tartott, amelyen foglalkoztak RJS-
say Károly szegedi zászlóbontásával. A választ-
mány kimondta, hogy aem csatlakoxik Rassay 
Károly zászlója ald és a pártalakitásban aem 
vesz részt, meri a sészlóboniók politikai múltja 
<és egyénisége, neakQlö«bin politikai programja 
nem biztosítja a kört arról, hogy a kör év-
tizedeken át láp ált és a sokai szenvedett ma-
gyar népnek igazi megváltását hirdető Kassáik-
mmékít diadalra jutlaljik. 

A második fceiűleti függetlenségi népkör vá-
lasztmányának teljesen igaza van. A zászlóbon-
ték politikai %u!f]a,. programja és egyénisége 
inmogiban vilóbaa nem biztosíték arr>, hogy 
képesek lesznek diadalra juttatni a Kossutü-
<iszméket. De ha például a második kerületi 
függetlecségi népkör és általában a független-
ségi népkörök valamennyien hűséggel viseltet-
nének és a kunus hat keseives esztendeje alatt 
mindig következetesen hűséggel viselteitek volna 
KOÍSU h nagy eszméi iránt, akker bizony a 
iizezcdi zászlóbonték diadalra tudnák vinni 
elveiket, ameiyek 

elvei voltak Kosmlhnrk, elvei voltak 
Szécbenylne'r, elvsi voltak Diáknak és 
elvst volUk e sokai sxtnvedsii magyar 

nemzet minden nagy fiának. 
Ha aiorbin a i&ásodik kerületi függelleatégl 

népkör választmánya azt hiszi, hogy akker lesz 
mélló Kossuth esszéihez, ha Glmbls Gyula, 
Eckhnrdl T.bor, vagy Zsirkai Jinos és nem 
Rtssay Károly zászlaja alá sorakozik, á a Itgyen 
az ő (őriéneiftíozófiáje, gusztusa és belfttáu 
szerint. De akkor ne ciodslkozzék, ha sem a 
jelenkor, sem Sieged monográfiáiénak majdan 
megírandó további ftöfelei azokat a népköröket, 
amelyek magukat függetlenségieknek nevezik, 
nem fogja átok kőié a iesiflle ek kőié sorolni, 
amelyek jé és rossz időkben kitartó, köretke-
zetea és bátor záezlóhordjzéi voüa* Kossuth 
ntgy tsxmélsek 
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s a j á t k é s z í t m é n y e i m l e g k i v á l ó b b m i n B a é g b e n 
igen jutányos áron kaphatók ós megrendelhetők, 

Mindenféle s z ő n y e g e k 
J a v í t á s é i o l c s ó n v á l l a l o m . 

„ G Á B O R " 
szőnyegipar Szeged, Szt István tér 6. Telefon 9-74. 

Mig a készlet tart 
MMMMMWMMMAMMfMVVMMMMM 

Svéd nöi sárcipö K 9 5 gZ6f 
Wimpassing f é r f i sárcipö „ 1 2 0 „ 
Francia női hócipő y j 1 6 0 ,. 

Tretorn nöi hócipő y 9 1 8 0 „ 

Garantált legjobb minőség! 

S a n d b e r g Henrik 
33 Szeged, Széchenyi-tér 16. 


