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Még mindig nem sikerlllt tis 
a síéregi gyilkosság résiln 

A lövési próba megslőisiSlte az eádioi feltevéseket 

'(A 'Délmagyar ország munkatársától:} A 
még mindig homályban lévő szőregi gyilkosság 
ügyében — mint ismeretes — a csendőrség sú-
lyos gyanuokok alapján őrizetbe vette Gyor-
gyevits Lázárt, az áldozat fiát. A Gyorgyevits 
fiút tagadása ellenére is heszállitották a sze-
gedi ügyészség fogházába. A gyanúsított fiu 
őrízetbevételére különösen az szolgáltatott 
okot, hogy a fiu apósának udvarában, a kút-
ban egy vadonatúj Styer-pisatolyt találtak. 
A gyanúsított fiu tagadta a gyilkosság elköve-
tését. Rokonságával alibit igazolt. Az igazolás 
közben azonban az egyik rokon kifecsegte, 
hogy a gyilkosság estéjén az após házánál 
nagy alkoholfogyasztás volt. Ez a rokon ugy 
emlékszik, mintba a Lázár eay időre eltűnt 
volna a házból. 

A csendőrök a nyomozás közben Gyorgyevits 
Leontin házának uccai ablaka előtt megtalál-
ták a halált okozó pisztoly kivetett töltényét. 
Ekkor támadt az egyik csendőrnek az az 
ötlete, hogy házkutatásokat tartsanak. A ház-
kutatások azonban eredménytelenek maradtak. 
'Átvizsgálták, illetőleg kiszivattyúzták ezután 
a kut vizét és az após házának udvarában 
lévő kútban találtak egy teljesen uj revolvert. 
A revolver eredetéről senki sem tudott számot 
adni. Senki sem tudta megmondani, hogy az uj 
revolver hogyan került a kútba. Gyorgyevits 

Lázár kijelentette, hogy a revolvert nem is-
meri és az nem volt az övé. A csendőrségi 
megállapítások szerint a gyilkosságot minden 
valószínűség szerint a kútból kihalászott re-
volverrel követték el és a. nyomozás most már 
ebben az irányban indult el. 

Dr. Balázs Saní ^- ügyész intézkedésére a 
kútban talált revolverrel lőpróbát tartottak. 
A próbát Jámbori Lajos törvényszéki szak-
értő tartotta meg, a lövési próba azonban 
nem várt eredménnyel végződött. Megállapí-
tották ugyanis, hogy az áldozat ablaka előtt 
talált revolvertöltény hosszú alakú Frommier-
ből való. A kútban talált revolver pedig Styer-
rendszerü, amelynek töltényhüvelye sokkal ki-
sebb, mint a Frommeré. A Styer-pisztolyba 
azután Frommer töltéseket helyeztek bele. A 
lövési próbák alkalmával azonban a Styer-
pisztoly nem adta ki a havelyeket és igy min-
den kétséget kizárólag megállapították, hogy 
az ablak alatt talált hüvelyt nem a kútban 
talált pisztolyból lőtték ki. 

A lövési próba eredménye tehát mondhatni 
teljesen megdöntötte a nyomozás eddigi ered-
ményeit, amiért is dr. Balázs Sándor ügyész 
szerdán ismét kiutazik Szóregre, hogy a nyo-
mozást uj irányba terelje. Gyorgyevits Lázár 
— értesülésünk szerint — az ujabb nyomozás 
befejezéséig őrizetbe marad. 

j f iKrefe 
V1S. Szerda. De la S. János. Protes-

táns Zsófia. Nap kél 4 óra 24 
perckor, nyugszik 7 óra 30 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—t-ig, dél-
atán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—í/ l̂-ig, 
délután zárra. 

— Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
•et) nyitva d. e, 8— l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
7770 Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Török Márton, Csongrádi sugárut 14* (Tel,: 
364. sz.) " " 

— A pünkösdi vasúti forgalom. Budapestről je-
lentik: A Máv. igazgatóságától kapott értesülés 
szerint a pünkösdi ünnepek alkalmával várható 
élénk utasforgalomra való tekintettel az ünnepek 
előtt és az ünnepek után közlekedő minden gyors-
és személyvonat szerelvényt megerősítenek. 

— Tudományos előadások. A Ferenc József Tu-
dományegyetem Barátai Egyesületének természet-
tudományi szakosztálya csütörtökön délután 6 óra-
kor szakülést tart a következő tárgysorozattal: 1. 
Dr. Mátyá-s Jenő: Adatok Magyarország rassz-
beli összetételéhez combcsontdiaphysis-keresztmet-
szetek alapján. 2. Dr. M i h á 1 t z István: A dilu-
vium problémája nálunk és Németországban. 3. 
Dr. K o l o s v á ry Gábor: Válasz dr. Dudich End-
rének »Magyarországi kaszáspókok c cimü dolgoza-
tom kritikájára. 4. 6 b e r Zoltán: Turócvármegyei 
diatomák. Oléseinök: Dr. S z e n t p é t e r y Zsig-
mond. Vendégeket szívesen lát a szakosztály. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazon rokonoknak, 
jóbarátoknak és ismerősöknek, akik P á l f y Dezső 
műszaki főtanácsos, ármentesitő társulati igazgató-
főmérnök elhunyta alkalmából mélységes fájdal-
munk enyhítésére velünk érző részvétüket kifejez-
ték, hálás szívvel őszinte köszönetet mondunk. A 
g y á s z o l ó c s a l á d . 
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— A Stefánia-sétány rendezése. A Stefánia-sétány 
elhanyagolt, hepehupás útjait végre az idén rend-
behozták valahogy. Az utakon eddig ötvenöt vagon 
szentlőrinci kavjcsos homokot teritettek szét. Most 
kerül sor a szökőkút helyének rendezésére. Ezt a 
szökőkutat a mult évben eltávolították innen. A 
köröndszerü helyet most nyolcvan centiméter ma-
gas könyöklővel építik körül és a kör egyik oldalán 
időjelző bódét állítanak fel. A bekerített hely 
gyermekjátszótér tesz és alkalmas lesz nyári hang-
versenyek rendezésére is. 

x Megrendelésre mérték szerint készítünk divatos 
selyempuplin férfj ingeket. Lampel és Hegyi, Püs-
pökbazár-épület. 585 

— Külföldi paprika behozatala Magyarországba. 
Mindennemű paprikának feldolgozásáról és for-
galomba hozataláról az 1022. évből származó 83.000. 
számú föidmiuelésügyi miniszteri rendelet intéz-
kedik. Ez a rendelet többek között kimondja azt 
is, hogy külföldi eredetű paprikát csak előzetes 
szabályszerű állami minősítés után szabad forga-
lomba hozni és a csomagolás burkolatán a köte-
lező jelzéseken kivül a forgalomba hozatalért fe-
lelős belföldi vállalkozó nevét és telephelyét is 
fel kell tüntetni. Ennek az alaprendeletnek a 
végrehajtása tárgyában a földmivelésügyi minisz-
ter most 62.483—929. szám alatt ujabb rendeletet 
bocsátott ki, amely az ellenőrzés módját szabá-
lyozza és agy intézkedik, hogy a kereskedő már a 
külföldről való rendelés alkalmával tartozik a kör-
zetileg illetékes vegykisérleti állomásnál bejelen-
teni, hogy mily származású és mennyiségű papri-
kát kiván az ország területére behozni és melyik 
vámbelépő állomáson. A vámhivatal a megérkezés 
alkalmával értesítést küld a vegykisérleti állomás-
nak, amely a vegyvizsgálatot, a minősítést, az ál-
lami záró jeggyel való ellátást elvégzi. Külföldi ere-
detű paprikát magyar paprikával keverni semmi 
körülmények között sem szabad. A rendelet to-
vábbi része a mintavétel módjáról, a zárójegy és 
cimke formájáról és a minősítés díjazásáról in-
tézkedik. 

Ottománok, börbutorok Machniknál, Gizella-tér. 

Agyvériódulás, szivszorongás, nehéz lég« 
zée, félelemérzés, idegesség, migrén, lehan-
goltság, álmatlanság a természetes „Ferenc 
József" keserűvíz használata állal rövidesen 
megszünlelhelók. Tudományos megállapítások 
megerősilib, hogy a Ferenc József víz a 
makacs székszorulás mindenféle jelenségeinél 
a legjobb szolgálatol teszi. Kapható gyógy-
szertárakban, drogériákban és íöszerüzle-
tekben. B.4 

— Film a Szentföldről. A Pro Palesztina Szö-
vetség előadást rendez Szegeden, bemutatja azt 
a változást, amelyen a Szentföld a legutóbbi évek-
ben átment. A film bemutatja az uj városok ke-
letkezését a terméketlen homokpartokon, a fal-
vak épülését a mocsarak helyén. A film cime 
»Tavasz Palesztinában«, amelynek bemutatója má-
jus 19-én. vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a 
Korzó Moziban. Prológust szaval T o r d a i Judit, 
ismertető előadást tart S zéke ly Béla. Jegyek a 
Korzó Mozi pénztáránál. 

x Legújabb nyári modell-kalapujdonságokkal 
megérkeztem. Goldgruber Irén, Somogyi-ucca 23. 

— Délmagyarország kölcsönkönyvtára. Megjelent 
és ksiphaté Blasco Ibanez: Mare Nostrum. 

x Szenzációs fürdőruhaujdonságok, köpenyek, 
piyamak meglepő olcsó árakon Lampel és Hegyi 
cégnél. 585 

— Halálra rúgta a ló- Karcagról jelentik: Bartha 
Gáspár malomfütőt, aki a lovak befogásánál se-
gédkezett, egy ló ugy homlokon rúgta, hogy ko-
ponyája kettérepedt. A kiérkezett mentők részesí-
tették első segélyben, majd a debreceni klinikára 
szállították, de még a mentőkocsiban meghalt. 

x Spanyoljárvány ellen egyedüli biztos védekezés 
a törv. védett Hyperdenttei való többszöri száj-
öblités, ezzel órákra fertőtleníti a száját. I 28 

Napernyők 
g y á r i á r a k o n 619 

B e m b e i g s e l y e m dlvoternyők 1»9-1Ö1 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 

— A volt tartalékos tisztek megalakulóban lévő 
smájus 7-i bajtársak szövetségéinek előkészítő bi-
zottsága kedden összejött és ez alkalommal elha-
tározta, hogy mindenekelőtt megállapítani kívánja, 
hogy a népfölkelő és tartalékos tisztek és az ön-
kéntesek közül a legyfegyverzés tényénél kik mű-
ködtek valóságosan közre. Ennek a pontos és hi-
teles megállapítása után ugy ezeket, valamint első-
sorban a lefegyverzés irányítását és vezetését esz-
közlő tényleges tiszteket, a már előzőleg megálla-
pított napra meghívja. A megtartandó juníus 7-iki 
összejövetel célja lesz a végleges megalakulás kér-
désében dönteni. 

— Törökországban csak az házasodfiatik, aki 
megtanulta az uj abc-t. Sztambuli jelentés szerint 
a jövőben nem kaphatnak házassági engedélyt 
azok. akik nem tudnak bizonyítványt felmutatni, 
hogy megtanulták az uj török abc-t. Ezenkívül 
pénz- és börtönbüntetés vár azokra a 16 és 40 
év közötti törökökre, akik ki akarják vonni ma-
gukat az ábécé megtanulása alól. 

x Az idei szezon divatslágere: a toya-cipő már 
látható Del-Ka kirakataiban, Kárász-ucca 14., (Dre-
her-sörőző mellett). 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a Dé lma-
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell Írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

Fiirtfö tril&ólc 
cipők, övek, sapkák 619 

c s o d a O l c s ó n óriási választékban 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 

É L M R G Y B R O R S Z á G uj és régi előfizetői 
kombinált kedvezményes á r o n rendelhetik meg 

S a legkülönbözőbb budapesti és külföldi folyóiratokat. 


