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térségé idejében el is készült a kormány köz-
igazgatási reformtervezete, amely ugyan nem 
felelt meg a kívánalmaknak, de mégis demok-
ratikusabb volt, mint a régi törvény. A nem-
zetgyűlésnek nem volt ideje arra, hogy letár-
gyalja a Rakovszky-féle tervezetet, most pedig 
már nem is kerül sor arra, hogy a belügy-
miniszter beterjessze az országgyűlés elé. Az 
egységes párt ugyanis teljes egészében elejtette 
Rakovszky Iváji törvényjavaslatát. Értesülé-
sem szerint a kormány a közigazgatási re-
formot egy 

kétszakaszos törvénnyel 

kivánja elintéztetni. Ez a kurta törvény nem 
tartalmaz mást, mint a régi törvény megerősí-
tését és a választói jogosultság megszorítá-
sát. Az 1886. évi törvény két évi helybenlakás-
hoz kötötte a községi választójogot, az egy-
séges pártnak ezzel szemben az a kívánsága, 
hogy a választójog előfeltétele a hat évi hely-
benlakás legyen. 

— Hogy pontosan mit tartalmaz majd ez 
a kétszakaszos törvény, azt nem tudom, de 
a fővárosi törvény alapján nem nehéz kita-
lálni A reform elmarad és a lényeg az, hogy 

a vidéki városok uj törvéjiyhatósági bizott-
ságait ismét a régi törvény alapján állítják 
majd össze felerészben virilis és csak felerész-
ben választott tagokból, de. a hatévi helyben-
lakással alaposan megszigorított választójog-
gal. 

Hegymegi-Kiss Pál értesülése feltétlenül 
megbízható, mert — mint régi közigazgatási 
ember — állandóan érdeklődik a közigazga-
tási dolgok iránt és igen jó összeköttetései 
vannak a belügyminisztériumban. 

Hegymegi-Kiss Pál nyilatkozatának lénye-
gét közöltük hétfőn 

dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
terrel, 

aki ezzel kapcsolatban a következőket mon-
dotta: 

— Az 1886. évi törvény nagyon jó és alapos 
törvény volt, de ugy érzem, hogy a városatyák 
választására vonatkozó része ma már nem fe-
lel meg a viszonyoknak. Szerintem ezt a 
részt okvetlenül módosítani kell az általános 
választójog következtéijen, amely még is csak 
meg van valamilyen alakban. 

Tizenötszer rendőr vigyázott a berlini „acélsisakosok" felvonulására 
Nyolcszázhuszonöt embert igazoltattak le. 

Boriin, május 9. A tegnapi aeélsisakos tüntetés 
rendőri intézkedéseiről és az előfordult rendzava-
rásokról hivatalos jelentést adott ki a rendőrfő-
nökség. Mióta a német birodalmi rendőri intéz-
mény fennáll, nem volt ilyen nagy karhatalom 
talpon. 15 .ooo f ő n y i r e n d ő r s é g á l l o t t 
k é s z e n l é t b e n . 

Ennek a hatalmas erőnek tulajdonítható, hogy i 
az acélsisakos szervezet berlini nagy felvonulása ' 

nagyobb összeütközések nélkül zajlott le. A rend-
őrség szombaton és vasárnap összesen 8 23 em-
b e r t v e t t i g a z o l á s a lá, ezek közül Gti!) ha-
marosan szabadult, ma pedig 15t> emberrel vég-
zik el a kihallgatást. Csupán 15 tüntető ellen 
indult meg eddig a bünfenyitő eljárás súlyos testi-
sértés, közcsendháboritás és hasonló vétségek 
miatt. 

Elfoglak a trianoni határ mentén garázdálkodó 
rablóbandát. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Szabadkáról jelentik: A trianoni határ men-

tén már majdnem két esztendeje garázdálko-
dik egy rablóbanda, amelyet a jugoszláv csend-
őrség képtelen volt ártalmatlanná tenni. Ap-
rilis 10-én, mint azt a Délmagyarország je-
lezte, merényletet követtekí el a budapesti 
gyorsvonat ellen. Akkor elbocsájtott vasúti 
munkásokat gyanúsítottak, az ez irányban 
folytatott nyomozás azonban nem járt ered-
ménnyel, de ériékes adatokat szolgáltatott a 
határ mentén garázdálkodó banda tagjaira 
vonatkozólag. 

Megtudták, hogy a banda vezére egy Szalui 
György nevü volt vasúti munkás, aki Mihály 
és Sándor nevü öccsével, valamint több tár-
sával fosztogatja a Szabadka környéki tanyá-
kat. Megtudták azt is, hogy Szalai György 
szerelő je Kovács Mariska nevü, temesvári szár-, 
mazásu asszony, Szabadkán a külvárosban 
lakik, aki gyakran felkereste kedvesét, Szalai 
Györgyöt. Néhány napi megfigyelés után Ko-

vács Mariskát a szabadkai rendőrség letartóz-
tatta. Hosszas vallatás után elmondotta, hogy 
Szalai a kelebiai erdőben rejtőzködik. 

Nagyobb cscndőrosztag nyomult be a meg-
jelölt helyre. Szalai György már csak akkor 
vette észre a csendőröket, amikor azok rej-
tekhelyét körülvéve, néhány lépésre megkö-
zelítették. Szalai revolvert rántott, de golyója 
nem talált. Erre a csendőrség sortüzet adott 
le és Szalait a lábán megsebesítették. Amíg 
a csendőrök Német László és Szalai Sándor 
rabló társait lefegyverezték, Szalai maga ol-
len fordította a revolvert, de egy csendőr 
puskatussal kiütötte kezéből. Megvasalva szál-
lították a három haramiát Szabadkára. 

Szalai bevallotta, hogy betörésekből és rab-
lásokból élt, mert nem tudott munkához jutni. 
A zsákmányt rendszerint Magyarországon ér-
tékesítette. Annyi pénzt akart szerezni, ameny-
nyivel Amerikába mehetett volna és olt uj 
életet akart kezdeni. Vallomása alapján le-
tartóztatták másik öccsét is, Sándort. 

A záróra miatt bosszút akart állni a kocsmároson 
és a legjobb barátját lőtte le. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap éjszaka a rókusi Feketeiöldeken levő 
Zö/rf/'-féle vendéglőben véres legénydráma 
játszódott le, amelynek hevében Lippal Vince 
öthalnti lakos Tanács Szilveszter alsóvárosi 
legényt hasbalőtte. 

A véres kimenetelű kocsmai háború előz-
ményeihez tartozik, hogy a vendéglőben össze-
jött legények zárórakor nem akarták elhagyni 
a helyiséget. A kocsmáros hiába szólította tá-
vozásra a legényeket, nem engedtek a fel-
szólításnak, ugy, hogy ugy kellett kituszkolni 
őket a helyiségből. Legelőször Líppai Vince 
távozott, aki haragjában elhatározta, hogy 
valamiképen bosszút áll a vendéglősön. A 
kocsmából kijövet nem távozott el azonnal, 
hanem megvárta többi társát. Eközben tör-
tént, hogy Tanács Szilveszter, aki legutoljára 
jött ki a kocsmából, barátja Líppai Vince 
keresésére indult. 

Félhangosan kiáltotta nevét, amire Líppai 
azt gondolta, hogy a kocsmáros jött ki az 
uccára és az keresi. A sötétben az alakot 
nem látta pontosan, előrántotta revolverét és 
rálőtt a sötét alakra, akit a kocsmárosnak 
uélt. A lövés Tanács Szilvesztert találta, a 

szerencsétlen legény jajszó nélkül esett össze. 
Amikor azután odament a szerencsétlen 

áldozathoz, azonnal látta, hogy barátját lőtte 
meg. Segíteni azonban nem segített rajta, 
hanem félelmében elmenekült. A lövés zajára 
kiszaladó kocsmáros ezulán első segélyben 
részesítette Tanács Szilvesztert, akit később 
beszállítottak a közkórházba, ahol életveszé-
lyes sérülését azonnal bekötözték.* 

A megindult rendőri nyomozás során még 
az éjszaka elfogták Lippai Vincét, akit lakásán 
találtak meg. Lippai rövid tagadás után be-
ismerte tettét, de azzal védekezett, hogy nem 
a barátját, hanem a kocsmárost akarta le-
lőni. Lippait kihallgatása után az ügyészség 
fogházába kisérték át. 

Meggyilkolt négy kisleányt. Rómából jelen-
tik: A rendőrség letartóztatott egy embert, aki 
1924. juniusában és 1927. március 4-ike és már-
cius 22-ike között négy leányon vett erőszakot, 
akiket azután meggyilkolt. A meggyilkolt leányok 
hulláit a gyilkos a város külső részében rejtette 
el. A tettes, egy Girolinemo nevü ember, tagadja 
a gonosztettek elkövetését, azonban többen rá-
ismertek, akik látták, hogy a leányokat megszök-
tette. . t . ... „* ... w 

A szegedi tűzoltóság ünnepe. 
(4 Délmagyarország munkatártától.} A 

tűzoltók hagyományos Flórián-napi ünnepsé-
gével kapcsolatban ünnepelte vasárnap dél* 
előtt a szegedi tűzoltóság Papp Ferenc tüz-
oltófőparancsnok 25 éves szolgálati jubileumát, 
amely alkalommal Somogyi Szilveszter pol-
gármester a belügyminiszter emlékérmét és 
díszoklevelét nyújtotta ál a jubilánsnak. 

A Flórián-napi tüzoltóünnepség a rókusi 
templomban szentmisével kezdődött, amelyet 
fényes papi segédlettel Breisach Béla kano-
nok celebrált. A tulajdonképeni ünnepség a 
laktanya udvarában kezdődött, amikor is Fo-
dor Jenő tanácsnok az egybegyűlt ünneplő 
közönség jelenlétében a Tűzoltó Szövetség 
érmeit tűzte fel a kitüntetett Horváth István, 
Kopasz Lajos parancsnokoknak és Annau 
József, Lovas Ferenc, Jenooay István, Károlyi 
István, GyőrJ/y Mihály, Tóth Imre, ifj. Van-
nay József és Csanádi István tűzoltóknak. 

A kitüntetési ünnepség után dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester üdvözölte a jubiláns 
főparancsnokot, átadva neki a belügyminisz-
ter emlékérmét és díszoklevelét. A polgár-
mester beszédében kiemelte Papp Ferenc 
munkásságát, amellyel a szegedi tűzoltóságot 
magas nivóra emelte. Papp Ferenc neve — 
mondolla — ma már fogalom a magyar tűz-
oltóság történetében és reá méltán lehet 
büszke városa, amikor az általa kiépített tűz-
oltóság az első az országban. 

A különböző üdvözlések után a tűzoltó-
testület villásreggelivel kedveskedett az egybe-
gyűlteknek. 

Gazdagyülés Alsótanyán 
a vadvizekről. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár-
nap délelőtt Alsóközponton az ollani Mező-
gazdasági Egyesület helyiségében a társulat 
vezetősége Bokor Pál helyettes polgármester 
elnökkel az élén nagy közönség előtt ismer-
tette a vadvizek rendezésének szükségessé-
gét. Az elnökön kívül felszólaltak II. Pap 
István főmérnök, Herke Sándor fővegyész, az 
agrokémiai állomás vezetője és Korom Mihály 
gazdasági tanácsos. 

A tanyai gazdák részéről elsőnek dr. Fajka 
Lajos szólalt fel, aki megkapó kéjx-t festett 
a tanyavilág vadvizes helyzetéről. Engi Lajos 
többedmagával a lecsapohls ellen érvelt, inert 
szerinte, ha a felsőmérgesi, öttömösi stb. vize-
ket elzárják, Alsótanya, hála a kisvasul ér-
dekében lett lecsajjolásoknak, a vadvizektől 
megszabadul. A halóságtól várja a kérdés 
megoldását. 

Számos röszkei gazda felszólalásában a 
rendszeres lecsajiolásl követelte. 

Végül Magyar Péter egyesületi elnök felszó-
lalásában megköszönte az előadók fáradozását, 
egyben a gazdagyülés határozatilag kimon-
dotta, hogy a vadvizkérdést nem kivánja napi-
rendről levenni, hanem ellenkezőleg az összes 
köröket felölelőleg több tagból álló bizottságot 
fog kiküldeni, hogy a szegedi ármentesitő 
társulat vezetőségével az érintkezést fenlartva, 
a kérdés részleteit behatóan megismerhesse 
és annak mielőbbi, mindenkit kielégítő meg-
oldását lehetővé tehesse. 

Elsőrangú ínternátusok és 
nevelőintézetek. Fiuk és leánvok részére. 

Franciaország : Saint Rafa&l a fran-
cia Riviérán az örök tavasz országának e mese-
szép városkájában, Nizza mellett, közvetlen a ten-
gerparton. Európa legenyhébb és legegészségesebb 
klímája 

Svájc: Causanne és Montreux, a 
vi'ághirü nevelővárosokban a genfi tó partján, 
900 m magasságban. Klimatikus gyógyhelyek, k 
hirneves sportcentrumok középpontjában. (A lau-
sannei hires egyetem.) 

Ausztria: Wien, az osztrák főváros gyö-
nyörű nyaraló telepén. 

Magyarország: Budapest és Hűvös-
völgy, modernül felszereli tanulóotthonok. 

Felvétetnek mindenütt egyetemi hallgatók és bár-
mily intézetbeli tanúi k. Intenzív sportélet. Szigorú 
felügyelet. Bennlakó orfosok. Napi ötszöri kitűnő 
étkezés Internálusi dij (tandíjjal együtt) külföldön 
(leányok részére) havi 120 P, Bpesten 100 P, a fiuk 
részére 110 P, ill 90 P, köztisztviselőknek, egye-
temi hallgatóknak kedvezmény. — Külföldre olcsó 
tanuló jegyek. 324 

Nyaraló csoportok jut. aug hónapokban. 
Lausanne, Balaton. Hűvösvölgy. Havi dij 140 P. 
Felvilágosítás, prospektus (válaszbélyeg) 
P e s t a l o z z i I n t e r n á t u s I r o d a 
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