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Uiatife feeisranro vallóinál 
a vérbíróság! gyilkosságok ügyében 

Mariin Lampel ifibb lövési adotl le Köhlerre 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) 
Breslauból jelentik: Bollwitz volt hadnagy, 

akit Mart in Lampellel együtt a felsősziléziai 

vérbirósági gyilkosságokkal kapcsolatban le-

tartóztattak, ma beismerte, hogy résztvett 
Köhler meggyilkolásában. Azt áll it j a, hogy. 

Lampellel együtt több lövést adott le Köhlerre. 

Ezzel szemben Lampel tagadja, hogy az 

egyik tettes ő lett volna és változatlanul azt 

állítja, hogy passzív szemlélője volt a gyil-

kosságnak. A tanúvallomások alapján a vizs-

gálóbíró most m á r kétségtelennek tartja, hoey 

Lampelnek része volt a gyilkosságban. 

1 EfeimweEirek b@leloft@ic 
a köztársaságot iinneplft szocialista munkásokba 

Egy munkás meghalt 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Bécsből jelentik: Csendesen telt el Bécsben a 

köztársaság kikiáltásának évfordulója, mig a 

Bécsújhely melletti Casseldorfban, az ünnep lő 

szociáldemokrata munkásokra Heimwehr-

tagok több revolverlövést adtak le. Az egyik 

golyó szíven talált egy szociáldemokrata mun-

kást, aki azonnal meghalt. Kilenc Heim-

wehristát letartóztattak. 

lm nap éta eltűnt 
Amerikából hasatért 

Többezer dollár volt nála — Bűncselekmény? 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) 
A budapesti rendőrség titokzatos eltűnési ügy-

ben nyomoz. November 2-án Budapestre ér-

kezett Gombás Margit 31 éves newyorki as.z-

szony, aki Veszprémmegyében lakó szülei lá-

togatására jött haza Amerikából. A 72-es szá-

m ú postahivatalból fel is adott egy sürgönyt 

szüleinek, hogy várják. Gombás Margit he-

lyett azonban csak a poggyásza érkezett meg, 
ő maga azóta nem adott életjelt magáról. Mi-

után többezer dollár készpénz volt nála, a 

rendőrség bűncselekményt sejt. 

A szegedi törvényszék elkobozol! 
egy oroszországi propaganda könyvel, 

de mini nyelvészeti ritkaságot megküldi a Nemzeti Muzeumnak 

Kölíségelmaraszíalás — in conlumaliam 

(A Délmagyarország munkatársátólKőnig 
Salamon szegedi nyomdászmester fia eszten-

dők óta az oroszországi Charkowban él, ahol 

egy nyomdavállalat igazgatója. A fiatalabb 

Kőnig több izben küldött haza, Szegedre 

nyomtatványokat. Az első küldeménynél ki-

derült — minden Oroszországból érkező le-

velet, csomagot átvizsgálnak —, hogy azok 

kommunista propagandairaLokat tartalmaz-

nak. Az ügyészség ezek után inditványozta, 

hogy a törvényszék rendelje el a nyomtatvá-
nyok elkobzását. A küldeményt ki is adták 

lefordítás végett a hites tolmácsnak, de az, 

mivel az iratok legnagyobbrészt ismeretien 

nyelvjáráson vannak irva. nem boldogult a 

fordítással. 

Amíg ez az eljárás folyt, Kőnig Salamon 

cimére ujabb küldemény érkezett. Ezt is lefog-

lalták és kiadták Stripszky Hümér buda-

pesti tolmácsnak, aki megállapította, hogy az 

érkezeit vaskos könyv az ukrajnai nyomda 
tízéves jubileumára készült, de tele van val-

lásellenes részletekkel, utasításokat kőzöl arra, 

hogy miképen lehet a kommunizmust a nép 

kő ié bevinni. Végeredményben tehát állam-
és nemzetellenes. Az ügyészség indítványozta, 

hogy ezt, az 1929 junius 6-án érkezett könv-

vet is kobozza el. 

Kedden tartotta meg az ügyben a főtárgya-

lás t a büntetőtörvényszék Gömöry-tanácsa. A 

tárgyaláson megjelent Kőnig Salamon is, aki 

elmondotta, hogy nem tart igényt a könyvre, 
bár érdekli, mert benne van a fia fényképe 

is. I f jnbb Kőnig egyébként csak azért küld-

hette a könyvet, mert föltételezte, hogy atyját, 

Novtmi-er 13 .ín. sze din 
16 éven telUltekneltt 

Belvúrost Mozi t е.. 532. 
16 éven felülieknek l 

A v n e z t e i e s i t á n c o s n ő . 
WLADIMIR GAIDAKOFF löwerepiésével és B u r l e s z h e k . 
Elflodások kezdete 5, 7, 9. vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, « órako' 

mint nyomdászt, érdekli a könyv kiállítása. 
A törvényszék ezek után ugy határozott, 

hogy elrendeli a könyv elkobzását, még pedig 

azért, mert kommunista propagandát tartal-

maz. Mivel a könyv szerzője ismeretlen, az 

ellen ítélet nem hozható. Az eljárási költségek 
megfizetésére, in conlumaliam, ifjabb Kőniget 
kötelezte. A tőrvényszék kimondotta továbbá, 

hogy az Ítéletet megküldi a belügyminiszté-

r iumnak abból a célból, hogy a minisztérium 

közölje az Ítéletet az összes magyar bíróságok-

kal és közigazgatási hatóságokkal. A könyvre 

nézve ugy rendelkezett a bíróság, hogy mint 
nyelvészeti érdekességet megküldi a Nemzeti 
Muzeumnak azzal, hogy csak szigorúan tudo-
mányos kutatások céljaira adható ki. 

Kőnig Salamon az elkobzást tudomásul 

vette. 

Felhős, esős Idői jósolnak 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: 

Hazánkban az idő borult és igen enyhe. Eső 
a nap folyamán azonban alig fordult elő. Prognó-
zis: Többnyire felhős idő. nyugati légáramlással, 
némi hősülyedéssel és sokhelyütt esővel. 

Jlliechiit 15 és fél, BoyoíjiÉov 

9 és fel 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n - ! 

tése.) Amsterdamból jelentik: A sakkvilágbaj-
nokságért folyó küzdelem véget ért. Győzött 
Aljeehfn, aki 25 játszmából 15Vt egységet, mig 
Bogoljubov 91/3-t 

Korzó Most Tel. 11-85. Nov. 13, H. szerel.In, rsOtOr Skón 

Hans JunkermannCarmen Boni 
vigiátéka: A. f a r s a n g l e á n y a . 

Azonkívül: A v e n l u m p Jean Harshóit főszereplésére!. 

Előadások kezdete 5. 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

— 11 fok volt kedden Szegeden. A szegedi 
egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszer« 
vatóriuma jelenti, hogy kedden Szegeden a hő-
mérő legmagasabb állása 11.6 fok Celsius, leg-
alacsonyabb 9.2 fok Celsius, a barometer adata 
0 fokra és tengerszinre redukálva, reggel 762.1 
mm., este 758.1 mm., a levegő relatív páratartalma 
reggel 90.0 százalék, délben 75.0 százalék volt., 
A szél iránya reggel délkeleti, este keleti, erős« 
sége 1—3. 

— Radics szive. Zágrábból jelentik: Zágrábban 
a Szövetkezeti Bank páncélszekrényében tegnap 
megtalálták Radics Istvánnak művésziesen prepa-
rált agyát és szivét.. A leletet a feloszlatott horvát 
parasztpárt vezérének, M a c s e k n e k adták át. 

— A Jövő évben nem engedélyeznek tisztviselői 
nyugdíjazási. Budapestről jelentik: Az 1930—31. 
költségvetési idő alatt egyetlen állami tisztviselő 
nyugdíjazását sem engedélyezi a kormány. Ez az 
intézkedés a személyi kiadások csökkentése ér-
dekében történik s maga után vonja az uj ki-
nevezések számának csökkentését is. 

—•' A Makkoserdő-sor és a Nádas-ucca feltöltéset 
és csatornázása. A közgyűlés határozata értel-
mében a polgármester versenytárgyalást hirdetett 
a Makoserdő-sor és a Nádas-ucca csatornázására 
és kövezésére. A versenytárgyalás határideje ked-
den járt le és négy vállalkozó nyújtotta be rá az 
ajánlatát. Pályázott a munkára Halasi Sándor és 
Méder Dániel (szegediek), a budapesti Fundamen-
tum rt. és a Hódmezővásárhelyi Földmunkások 
Szövetkezete. Az ajánlatok szerint a munka 
38—40.000 pengőbe fog kerülni. Az ajánlatokat 
most a mérnöki hivatalnak és a számvevőségnek 
adták ki átszámítás végett, az átszámítás alapján 
fogja azután kiadni a munkát a polgármester. 

— Házasság. S z e n d r ő i Sándor (Kiskőrös) és 
S z ű c s Lilly (Szeged) házasságot kötöttek. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

— Féláru vasúti jegy a budapesti nemzetközi 
baromfikiáilitásra. A Baromfitenyésztők Országos 
Egyesülete december 5—8-ig Budapesten, az Or-
szágos Tenyészállatvásártelepen nemzetközi barom» 
fikiállitást rendez. Galambok s házinyulak is ke-
rülnek bemutatásra, az utóbbiak osztályának ren-
dezése a Házinyultenvésztők Országos Egyesületé-
vel karöltve történik. Sok díj áll rendelkezésre. 
A kiállítással kapcsolatban értékes előadások lesz-
nek. A kiállítás megtekintése féiáru menetdij-
kedvezmény áll rendelkezésre. Igazolványok kap-
hatók a rendezőségnél: Budapest IX., Ültői-ut 
25. I. 10. Egy igazolvány ára 1.30 pengő. Az iga-
zolványok érvényesek december 2-től 10-ig. A 
rendezőség különféle kedvezményekről gondosko-
dott a felutazó közönség részére. 

x Bach — fa, szén, koksz — a régi szolid cég. 
— Vllézl összejövetel. November 16-án, szom-

baton este 8 órakor a Mars-téri laktanya zene-
termében vitézi összejövetelt tart a székkapitány, 
melyre a megbeszélendő ügyek fontosságára való 
tekintettel a vitézek teljes létszámú megjelenése 
szükséges. 

x SOO-as autó-taxinál vonjon le 2 0 °/«-ot. 

x Csoda Jó fürdőkádak 32.— pengőtől Eogei Edé-
nél, Takaréktár-ucca 8. " « 


