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Egy fiatal leámy Holttestét 
íogiá.lk .Sri a Tiszából 

Vásárhelyen ugrott be a folyóba és négy-ö£ napig uszoíl 
Szegedig 

(A Délmagyarország munkatársától.') Ked-
öen délután jelentették a rendőrség ügyeleté-
nek, hogy a SzUE csónakháza előtt egy fia-
tal leány oszlásnak indult holttestét fogta 
ki a Tiszából a csónakház alkalmazottja. Dr. 
Vastagh Zoltán rendőrkapitány vezetésével bi-
zottság szállt ki a helyszínre, amely megálla-
pította, hogy a holttest 15—16 éves fiatal 
leányé és négy-öt nap óta lehet a vízben. 
!A leány holttestét beszállították a törvény-

széki orvostani intézetbe, a rendőrség pedig 
megindította a nyomozást a vizbefulladt leány 
személyazonosságának megállapítására. 

Más forrásból nyert értesülésünk szerint, a 
kifogott holttest Deák Rózsi vásárhelyi cseléd-
leánnyal azonos, aki a Deák Ferenc-uccában 
szolgált. Néhány nappal ezelőtt a kiscseléd 
eltűnt szolgálati helyéről és azóta nem ke-
rült elő. Valószínűnek tartják, hogy öngyil-
kossági szándékból ugrott a Tiszába. 

Háromévi fegyháira Ítélték 
az ujszegedi kendergyár tolvaját 
(A Délmagyarország munkatársától.) A nyáron 

tőrtént az ujszegedi kendergyárban, hogy az igaz-
gatóság arra jött rá, hogy a gyári termékeket 
lopkodják. A tólvajlás felderítésére házi nyomozást 
rendeltek el, amelynek során megállapították, hogy 
a gyári cikkeket nem a kapun vitték ki a tolva-
jok, hanem valószínűleg a gyár kerítésén csem-
pészték ki A gyár azonban nem elégedett meg 
ezzel az eredménnyel, hanem a tolvajlásokat je-
lentették a rendőrségre. A detektívek azután meg-
állapították, hogy a tolvaj Dobó János kender-
gyári munkás volt, aki a kész cikkeket részben 
eladta, részben pedig elzálogosította. "Dobó János 
1929 májusától julius 8-ig 203 szalvétát, ezer törül-
közül és 57 méter hosszú lepedőt topott el mint-

egy 1200 pengő értékben. 
A keddi főtárgyaláson Dobó csak részben ismerte 

be bűnösségét. Elmondotta, hogy ő a lopott cik-
kek nagyrészét csak értékesítésre vette át anélkül, 
hogy tudta volna, hogy azok lopásból származnak. 
Megnevezte bűntársait is, de azokról kiderült, 
hogy teljesen ártatlanok. 

Kihallgatták a főtárgyaláson Statler Hugó igaz-
gatót, aki részletesen elmondotta a kendergyári 
tolvajlások történetét. 

Dobó János személyi adatainak ismertetése al-
kalmával kitűnt, hogy lopás cimén már ötévi 
fegyházra volt büntetve. A törvényszék három-
évi fegyházra itélte a vádlottat, aki az Ítélet ellen 
felebbezést jelentett be. 

A polgármester koríesbeszédeknek minősül 
a külvárosi pár! támadásait 

Fegyverszöveiség és — támadás 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Külvárosi Párt Rókuson tartott legutóbbi kor-
fesgyülésén olyan éles támadások hangzottak 
el a város jelenlegi hatósága, de különösen 
« polgármester személye ellen, amelyek ki-
ütköznek még a meglehetősen elmérgesedett 
választási küzdelem csatazajából is. A legkü-
lönösebb az a dologban, hogy a váró» hatósá-
gát és polgármesterét az a párt támadja, 
amely 

a legszorosabb fegyverszövetsé-
qel Irötfttfe a jelenlegi rendszer 
és hatóság uraiménak alátá-
masztására törekvő Nagyszeged 

Párttal, 

a Külvárosi Párt. Petrik Antal, a Külvárosi 
Párt vezetője, formálisan hadat üzent beszé-
dében a polgármesternek, amikor kijelentette, 
hogy abban az esetben, ha a város hatósága 
nem deferál a külvárosiak követelései elölt, 
akár idegeneket is állítanak a város élére, 
mert annak, aki nem deferál, pusztulnia kell 
akkor is, ha a legmagasabb pozíciót tölti be. 
Nem tudni miért és milyen alapon bejelen-
tette Petrik Antal még azt is, hogy szükség 
esetén a munkanélküliek ezreit vezeti föl a 
városháza ellen. 

Ez a beszéd, de a rókusi gyűlésen elhang-
zott többi felszólalás is élénk konsíernációt 
¡keltett a városházán és a Nagyszeged Párt kö-
reiben. Sokan a heterogén elemekből össze-
állított pártalakulat biztos bomlására követ-
keztetnek belőle, mert a történtek után el-
képzelhetetlennek tartják a fegyverszövetség 
további fen tartását 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-
tézett Petrik támadásával kapcsolatosan dr. 
Somogyi Szilveszterhez, aki a következőket 
mondotta: 
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— Engem nem nagyon érdekel Petrik be-
széde. amely nyilvánvalóan kortesbeszéd volt. 
Ilyenkor ilyen beszédeket szoktak mondani. 
Na yon jól van ez így. Csak beszéljenek. Az, 
hogy a város vezci őségének működésével nin-
csenek megelégedve, nem lephet meg a mai 
helyzetben senkit sem. Talán a maguk szem-
pontjából igazuk is van. Kíváncsi vagyok 
azonban, hogy ezután miket mondanak majd, 
ha eddig ilyeneket mondtak, amikor már tud-
ják. hogy mikor lesz a választás. Nekem 
tulaiílonképen mindegy, hogy melyik párt 
mit mond, hiszen választás előtt állunk, ami-
kor minden párt megígér mindenkinek min-
dent hogy kínálja önmagát. Én nem avat-
kozhatom bele egyik párt küzdelmébe sem; 

nem azonosíthatom magam sem a Nagysze-
ged Párttal, sem a Külvárosi Párttal, sem a 
szociáldemokrata párttal, nekem kívülről és 
elfogulatlanul kel), szemlélnem a választási 
küzdelmet. Ezért nem érdekel és nem érint 
ez a támadás, amelyet a Külvárosi Párt ülé-
sén ellenem és a város hatósága ellen in-
téztek. 

Ezeket mondotta a polgármester, aki óva-
tosan vigyázott arra. nehogy szavaiból a meg-
bántódás leghalványabb árnyalata is érzékel-
hető legyen, de azért látszott rajta, érzett a 
beszédén, hogy igen kellemeilenül érinti ez 
a iámadás, amely tulajdonképen a támogatá-
sára hivatott Nagyszeged Párt részéről érte a 
város hatóságát. Nyilatkozatában arra töreke-
dett, hogy a szokatlanul éles beszédet kortes-
beszéddé enyhítse, de azt azért nem akarta, 
vagy nem tudta megmagyarázni, hogy a Kül-
városi Párt miféle titokzatos kortescélokat 
szolgált ezekkel a támadásokkal, hogy az el-
hangzott kortesbeszéd melyik ponton és mi-
lyeu mértékben erősi tették a Nagyszeged Párt 
pozícióját. Kiérzik a polgármester nyilntkoza-

tából az is, hogy a Külvárosi Párt részéről 
még hevesebb támadásokat vár. Erre enged 
következtetni nyilatkozatának az a része, 
amelyben arra kíváncsi, hogy miket monda-
nak ezután, amikor már tudják, hogy mikor 
lesz a választás. 

Douglas Fairbanks 
ezidei első atlraVcióla: 

G a o c h é 
csütörtöktől K o r z ó 

nagy világ-
attrakció 

nasy világ-
hírű star 

í v á n M o s i o u k i n 
Brigttte ffelin és Ditta Parló 
Ufa attrakciója 

V é g i e t e s a s s z o n y 
csütörtöktől Belvárosi 

Ö t v e n e m b e r p u s z t u l t e l 

a V I I . f l a k o n - g ő z ö s s e l 
Berlin, október 8. A VII . Hakon norvég 

gőzös katasztrófája alkalmából legalább öt-
ven emberélet pusztult el. 

A norvég parti gőzös a katasztrófa idejeben 
dél felé haladt. Az idő ködös volt s metsző 
északi szél fu j t A parancsnoki hídon a fft-
kormányos állott. A katasztrófa után a hajó 
néhány pillanat alatt elsülyedt A tengerből 
csak a hajó orra áll ki. Az utasok hálóingben 
menekültek a kabinokból s így ugrottak a je-
ges vízbe, miután már annyi idő sem volt, 
hogy leeresszék a mentőcsónakokat Az uta-
sok egy része és néhány matróz egy közeli 
sziklára menekült, ahová még órák hosszat 
elhallatszott a jeges vízben küzködő utasok és 
matrózok kétségbeesett segélykiáltása. 

A sziklaszigetre menekült hajótörötteket egy 
véletlenül arra haladó gőzös vette fedélzetére. 
Ugyanez a gőzös a szerencsétlenség színhelyét 
is átkutatta. A hajó kiálló orrának kabinjai-
ban még 12 utast találtak, akiket szintén 
megmentettek. Megmenekült az elsülyedt hajó 
kapitánya és legtöbb tisztje is. A hajótöröt-
teket Florö kikötőjébe vitték, ahol többeteet 
közülük kórházba kellett szállítani. 

A szerencsétlenül járt VII. Hakon gőzös 
hat napja volt uton. Északról jött s legutóbb 
Drontheim kikötőjében vetett horgonyt, ahol 
több (Utast vett fedélzetére. Hozzávetőleges 
becslések szerint mintegy nyolcvanan voltak 
a hajón utasok, közöttük három külföldi ál-
lampolgár, egy német, egy svéd és egy angoL 
Az utasok pontos számát még nem tudták 
megállapítani, miután ae utasok jegyzéke el-
veszett. A matrózok közül tizennégyen vesztek 
a tengerbe. 

MaeeyarkagJzsín bujkál 

a Csüíagfeiiriitliöl megszökött 

¡fémet István 
(A Délmagyarország munkatársától.) A nyár 

folyamán történt, hogy a Csillagbörtön ujszegedi 
kertgazdaságából Német István volt rendőr és 
egy másik rabtársa megszökött. Mindkét rabnak 
már alig voít hátra néhány hét a büntetésből 
és ezért annál nagyobb meglepetést keltett szö-
késük. Német István volt rendőr kétévi fegyház 
büntetését töltötte a Csillagban* Büntetésének utolsó 
három hónapja alatt az ujszegedi kertgazdaság-
ban kellett dolgoznia. Német két hónapot már 
ledolgozott, amikor egy napon egyik rabtársával 
megszökött A szökés után a börtönőröket azonnal 
riadózták, de a szökevényeket nem tudták elfogni. 
A megállapítások szerint Német és társa szerb 
megszállott területre szökött á t Német István 
felesége a megszállott területi Magyarkanizsán la-
kott, Német ideszökött 

Német István tartózkodása a magyar hatóságok-
nak is tudomására jutott és — értesülésünk szerint 
— már intézkedések is történtek, hogy Németet 
a szerb hatóságok tartóztassák le. Letartóztatása 
után kiadatási eljárás indul meg ellene. 

Minden pénteken friss tiallms, paprikás és süllhsi! 

a K o r z ó - s ö r ö z ő b e n ! 
Pusztamérges! rizling! 264c Dréher sör! 

M é s z á r o s F e r e n c , t u l a f d o n o s . 


