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A düsseldorfi rém nyomában? 
Egyik áldozatával együtt egy vendéglőben állítólag lefényképezték 

( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k te 1 ef o n j el en-
íése. ) Düsseldorfból jelenük: A düsseldorfi nyo-
mozásban érdekes fordulat várható. A rendőrség 
megállapította, hogy az egyik áldozat, Hahn Má-
ria, néhány nappal a gyilkosság előtt kirándult egy 
ismeretlen fiatalemberrel Düsseldorf környékére. 
Egy vendéglőben voltak, ahol egy nagyobb tár-
saság — jobbára diákok és diákleányok — mu-
latoztak. Ennek a társaságnak a tagjai több fény-
képfelvételt készítettek a vendéglőben szórakozá-
sukról, többek közölt Hahn Máriáról és ismeretlen 
udvarlójáról is. A rendőrség most ezt a fény-

képező társaságot keresi és reméli, hogy a fény-
képek u'án megoldhatja a düsseldorfi rejtélyt. 

A rendőrség bejárta az egész várost és min-
denütt bemutatta Hahn Mária fényképét. Talállak 
is két fiatalembert, akik látták Hahn Máriát no-
vember 11-én, tehát a gyilkosságot megelőző na-
pon a Düsseldorf környéki vendéglőben egy 30—35 
év körüli ember társaságában, aki Harold Lloyd-
szerü szemüveget viselt. A leány és a fiatalem-
ber körülbelül négy órától hat óráig tartózkodtak 
a vendéglőben, azután a közeli erdő felé mentek, 
ahol később a leány holttestéi is megtalálták. 

JeleníReszeíi a - §alolí 
Tévesen agnosxkáltak egy Tiszából kifogott holttestet 

(A Délmayyarorszáy munkatársától.') Szep-

tember 6-án történt, hogy a tiszai mentők 

egy 15—16 évesnek látszó fin holttestét fog-

ták ki a Tiszából. Annak rendje és módja 

szerint megindult a nyomozás az ismeretlen 

holttest személyazonosságának megállapilásá-

ra. A holttestben a nyomozás során Nagy 
Lajos kiskundorozsmai 16 éves péksegédet 

¡vélték felismerni, aki szeptember elején tünt 

lel a községből. 

A mult napokban azulán beállított a rend-

őrségre egy Nagy Lajos nevü fiatalember, 

akinek valamilyen ügyes-bajos dolga akadt. 

Nagy Lajos a hivatali szobákban nagy meg-

döbbenéssel értesült arról, hogy 6 már nem él, 
annak dacára, hogy viruló egészségnek örvend 

iés nem volt soha semmi baja. Hamarosan 

kiderült a tévedés. Most már hivatalos meg-

iállapilást nyeri, hogy a szeptember 6-án ki-

fogott holttestet tévesen agnoszkálták. 

A rendőrség ezután újból megindította a 

nyomozást az ismeretlen halott személyazo-

nosságának felderítésére, a személyleirást 

megküldték a Tisza és a Maros mentén fekvő 

községek és városok elöljáróságaihoz. Hét-

főn reggel a megkeresés nyomán a szegedi 

rendőrségen jelentkezett Freund Dezső makói 

magánzó, aki bejelentette, hogy fia, Freund 
Antal, szeptember 4-é/i fürödni ment a Ma-
rosba és azóta eltűnt. Eltűnését be is jelen-

telte a makói rendőrségen, azonban fiát eddig 

nem találták meg. Azt hiszi, hogy a Szegeden 

szeptember G-án kifogott holttest a fiáé. A 

rendőrségen megmutatták a hul láró l felvett 

fényképeket, amelyekről, de a személyleirás-

ról és a felsorolt ruhadarabokról is Freund 

határozottan felismerte fiát. Most a szegedi 

rendőrség a »halott« Nagy Lajos anyakönyvé-

ben intézkedik arról, hogy öt újból az élők 
sorába felvegyék. 

A szegedi közönségnek már vásárfiára 
sincs pénze 

Csak az állatvásáron volt forgalom az andrásnapi országos vásáron 
(A Délmaggarország munkatársától.) Az andrás-

napi vásár érdekes és rendkívüli meglepetést ho-

zott. Hosszú esztendők óta ez volt az első vásáros 

nap, amely fölé aránylag derült ég borult, amelyik 

nem ázott el az ólmos esőben, pedig ha soha 

máskor, de most, november második felében nem 

is lett volna szenzáció az eső. A kirakodóvásár 

és az állatvásár éppen ezért igen frekventált volt 

A' kispénzű, vagy pénztelen emberek százai nyü-

zsögtek a sátorok és az állványok között, az árusok 

kétségbeesetten kínálgatták vérsben és prózában 

áruikat, de kereslet, érdemleges, kézzel fogható 

és számokkal fölmerhető kereslet csak az állat-

vásáron volt. 

A szegedi közönségnek már a filléres vásári 

portékára, a tradiciós vásárfiára sincs pénze. Mint-

ha elérte volna az agónia ezeket a kirakodóvásá-

rokat, amelyek ellen legutóbb vallási szempontok-

ból emeltek kifogást a város közgyűlésén. A jelek 

szerint nem lesz szükség sem ürügyekre, sem 

belügyminiszteri, vagy kereskedelmi miniszteri ren-

delkezésekre, a kirakodóvásárok meghalnak rövi-

desen önmaguktól. Megöli öket a pénztelenség, 

a nt/omoruság. 

A 7000 
kalérlés pécsi tojásszén 

feljeten DCIOIIQ a kokszot, norosz-szenet. 
A pécsi binyík képviselete: 

Schön és Baiai Ktef'Jl: 

Az állatvásárokon azonban nagy volt a forga-

lom. Régen nem hajtottak föl annyi jószágot az 

állatvásártér korlátai közé és régen nem cserélt 

egytömegben ennyi jószág gazdát, mint szom-

baton és vasárnap. Szombaton, a rendes heti-

vásáron csak tapogatózás folyt, vasárnapra azon-

ban kifejlődtek a nagy vásár arányai. 

A szombati vásárra felhajtott három tehénből 

egy talált gazdát, a 35 borjúból 22, a 6 lóból 

egy sem, a 469 sertésből 417 és a 26 juhból 9. 

A vasárnapi nagy vásáron viszont 95 bikából 

40, 607 tehénből 502, 44 ökörből 39, 20 tinóból 

11, 120 borjúból 109, 2 bivalyból 1, 1638 lóból 

262, 21 csikóból 6, 174 sertésből 151, 130 juh-

ból 77 és 1 kecskéből mind az egy. 

A forgalom a reggeli órákban lanyhán indult, 

alig lézengett egy-két vevő a fölhajtott tömérdek 

jószág között. Az árak is alacsonyra szabódtak. 

Tizenegy óra után azonban, amikor megérkeztek 

a vidéki és a pesti vásárlók, hirtelen megélénkült 

(a vásár és felszöktek az árak. A vágni való lovak 

20—40 pengőért cseréltek gazdát, az igáslovak 100 

500 pengőig. Hátasló nem volt a vásáron és Így 

az 500 pengő volt a rekord. Az élő sertés kilója 

110—120 fillérért kelt, a vágni való marha 60—62 

fillérért. A fejőstehénért pedig 300—600 pengőt 

fizetlek. A járlatiróknak és a városi mázsaházak-

nak régen nem volt olyan nagy forgalmuk, miut 

most 

Rác? Wwm és Barval János 
továbbra Is t o p a maradnak 
Budapest november 25. Ismeretes, hogy az 

ügyészség néhány nappal ezelőtt nem ellenezte 
Rácz .Vilmosnak kétezer pengő óvadék ellenében 
szabadlábra helyezését. A védelem ezen az alapon 
kérelmet adott be a Krar/seM-tanács elé. és kérte Rácz 
Vilmos szabadlábra helyezését A tanács most dön-
tött az ügyben, amely szerint arra való tekintettel, 
hogy dr Rácz Vilmos és dr. Durvái János most 
jogerős büntetésüket töltik, a szabadlábra he-
lyezési kérelmet elutasította. Rácz Vilmost ugyan-
is korábban a törvényszék súlyos testi sértés 
rnialt hatheti fogházbüntetésre, dr. Darvai Jánost 
pedig egy hónapra Ítélte. A védelem a Krayzell-
tanács elutasító határozatát a táblához folyamodja 
meg és rövidesen döntés lesz az ügyben ott is, 
mert az ítéleti iratok már elkészültek és most 
kerültek fel az Ítélőtábla elá. 

A Liliom Belgrádban 
Belgrád, november 25. A belgrádi nemzeti szín-

ház kedden hozza először szinre Molnár Ferene 
Liliom-ját. 

Vita a főpolgármesteri állás körül 
B közigazgatási bizottság ütése 

Budapest, november 25. A képviselőház köz-
Igazgatási bizottsága RoUlik József elnőklésével 
hétfőn folytatta a fővárosi törvényjavaslat tárgya-
lását. A kormány részéről Scüovszkv Béla bel-
ügyminiszter vett részt az ülésen. Kozma Jenő, 
Györki Imre, Pla»Ihy György, Szilágyi Lajos, Éri 
Márton és Hegymegi-Kiss Pál szólallak fel. Sci-
tovszky Béla belügyminiszter hozzájárult ahoz, 
hogy a főpolgármesternek úgynevezett képvise-
leti átalánya a nyugdíjba ne legyen beszámít-
ható. Kiemelte ezután a miniszter azt a különb-
séget, amely a főispánok és a főpolgármester 
között fennáll, minthogy a főispánok nem tiszt-
viselő!;, hanem bizalmi állást töltenek be, bármi-
kor felmenthetők, nincsenek rangosztályba so-
rozva s velük szemben nincs helye fegyelmi el-
járásnak. Ezzel szemben a főpolgármestert az ál-
lamfő kijelölése alapján a közgyűlés választja, 
tehát szorosabb kapcsolatban van az autonómiá-
val s nemcsak a kormánynak, hanem a törvény-
hatóságnak a bizalmából is áll a helyén. A kép-
viseltetés nem az állam, hanem a főváros érde-
kében történik és azért az átalányt a fővárosnak 
kell viselnie, 

A bizottság a tanácskozást ezután félbeszakí-
totta és folytatását kedden délelőtt 10 órára 
tűzte ki. 

Kávéház megnyitásül 
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Tisztelettel van szerencsém bejelenteni, 

miszerint a 

Royai- kávéház vezetéséi 
átvettem és azt ulonnan 
átalakítva megnyitottam. 

M'i't az egykori Corzó-Kávéház voll tula|dono?a, 
régebbi szegedi működésem alatt sok kedves ven-
déggel, Jó baráttal és ismerőssel dicsekedhettem 
és ez azt hiszem, garancia arra Is, hogy a |6vőben 
is csak Igen tisztelt vendégeim megelégedésére 
pontos kiszolgálásra és a méltányos kávéházi árakra 
tOrekszem. 

Színházi vacsora. Elsőrendű cigányzene. 
Szives pártfogást kér 

221 Kovács József. 
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