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Az asszony megdöbbentő feljelentése 
férfe ellen 

Gyilkossági kísérlettel vádolja a brutális férjét, aki példátlanul kinozta feleségét 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
Pécsről jelentik: Az ügyészség egy részletei-
ben igen érdekes gyilkossági kísérlet ügyében 
indított nyomozást. A Kásági csendörségnél 
feljelentést, tett Szántó Mihályné a férje el-
len gyilkosság kísérlete miatt. Az asszony el-
panaszolta. hogy férjével évek óta rossz vi-
szonyban él, mert az folyton ütötte-verte, kí-
nozta. November 7-én kicsalta a mecseki er-
dőbe, ott összekötözte, egy fához szijjazva ru. 
háját letépte és 27 gombostűt szúrt a mellébe. 
Délután 4 órától este 11 óráig kinozta igy, 
csak reggel felé oldotta fel kötelékeit, amikor 
hazavitte. 

Nem mert senkinek sem szólni, néhány 
nap, múlva azonban észrevette, hogy amig ő a 

konyhában járt, férje valamit beletett a le-
vesbe. Megkóstolta és azt rosszízűnek találta. 
17 éves leánya árulta el, hogy férje tényleg 
valamit belekevert a levesbe. Még mindig tar-
tózkodott a feljelentéstől, tegnapelőtt azon-
ban férje mezítelenre vetkőztette és majd fél-
holtra verte. A megszégyenítés azután any-
nyira elkeserítette, hogy feljelentést tett az 
ura ellen, akit a csendőrség előállitott. 

Szántó Mihály beismerte, hogy feleségével 
rosszul bánt, beismerte azt is, hogy, a mecseki 
erdőben a fához kötötte, beismerte, hogy meg-
szégyenítette, de ezt azért tette, úgymond, 
mert felesége füvei-fával megcsalta és meg 

. akarta büntetni. A brutális férjet letartóztat-
| ták. 

M főispán 
kineve&íe a Izisgyülés §ai tagját 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
közigazgatási törvény, amely nagymértékben 
kiterjeszti a főispánok hatáskörét, arra is 
jogot ad a főispánnak, hogy a törvényhatósági 
kisgyülésbe tagokat nevezzen ki, a közgyűlés 
által választható tagok számának egyharmad-
részét. Szegeden a közgyűlés, mint ismeretes, 
tizennyolc rendes tagot választott és igy, a fő-
ispán hatot nevezhetett ki. 

Ezért a hat helyért szenvedélyes harc indult 
meg közvetlenül a választások megejtése után 
és tartott egészen keddig, amikor a főispán 
aláirta a kinevezéseket. Főispáni kinevezés 
utján kerül igy a kisgyülésbe 

dr. Menyhárt Gáspár egyetemi tanár, 
dr. Dobay Gyula ügyvéd, Wimmer, 
Fülöp kamarai elnök, Körmendy Má-
tyás felsőházi tag, Petrik Antal in-
gat lanügynök és dr. Szivéssy Lehel 

ügyvéd. 

Hat póttagot is kinevezett a főispán. Ezek: 
Deák János, Karácsonyi Guidó, Erdélyi And-
rás, dr. Szécsényi István, Balogh Péter és 
Masa Miklós. A legnagyobb meglepetést való-
színűleg Petrik Antal kinevezése kelti. Emlé-

kezetes még, hogy közvetlenül a kisgyülési vá-
lasztások után milyen vehemenciával jelen-
tette be hivatalos lapjában »ellenzékbe való 
vonulását« és nemcsak azt jelentette be, hogy 
a szegedi városházán lesz ellenzék, hanem 
azt is, hogy ellenzéke lesz egyéni sérelme 
miatt a kormányzatnak Is. 

Egészen komoly tárgyalások indultak meg 
a főispán és Petrik kőzött és valószínű, hogy 
ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye az, 
hogy most Petrik Antal neve is rákerült a 
főispánilag kinevezett kisgyülési tagok listá-
jára. Igy tehát Petrik, aki zárt sorokban ve-
zette föl a külvárosi pártot a közgyűlésre és 
ott zárt sorokban szavaztatta le őket, de aki 
igen-igen leszorult a szavazás eredményének 
összeszámlálása alkalmával, a póttagok névso-
rának végefelé kapott csak helyet, most mégis 
bekerül a kisgyülésbe^ 

A kisgyűlés egyébként már csütörtökön meg-
tartja első ülését. A főispán szétküldette a 
meghívókat. Ennek a kisgyülésnek, amely csü-
törtökön délelőtt tiz órakor kezdődik, csak 
egy tárgypontja lesz, a hetedikén összeülő 
nagyközgyülés, a tisztújítás előkészítése. 

Megkezdődtek az előcsatározások 
a szombati tisztújításra 

Közelharcok várhatók egy-egy állás körül 

(A Délmagyarország munkatársától.) Minél 
közelebb fut az idő a liszlujitó közgyűlés nap-
jáig, annál feszültebbé válik az izgalom a 
pályázók, a jelöltek táborában. A városban 
lázasan folyik a kilincselés, azok a pályázók, 
akik nemcsak saját állásukra pályáznak, ha-
nem felsőbb régiókban is próbálkoznak, meg 
akik »kívülről« indítottak ostromot egy-egy 
városi tisztségért, szorgalmasan látogatják a 
közgyűlés tagjait és kérik az u j és régi város-
atyák voksban megnyilatkozó jóindulatát. 

A' helyzet igen zavaros, jósolni nem igen 
lehet, mert senki sem tudhatja még csak 
megközelítőleg sem, hogy milyen szándék la-
kozik az u j városatyákban. A közgyűlés aka-
rata ismeretlen, nem forrt, mert nem is forr-
hatott még ki általánosnak mondható köz-

gyűlési hangulat, amelyből megközelítő pon-
tossággal lehetne következtetni a választás ki-
menetelére. Annyi azonban bizonyosnak lát-
szik, hogy egyik-másik állás körül nagy közel-
harcok fejlödnek ki. de hogy merre fordul a 
győzelem, azt nem lehet tudni. 

A polgármester, a főjegyző, az uj főügyész, 
a főpénztáros és a pénztáros helyzete biztos, 
nekik nem lesz ellenjelöltjük, de a többinek 
harcolnia kell, keményen, elszántan. 

Nagy harc ígérkezik a polgármesterhelyet-
tesi állás körül is. A polgárraesterhelyett est 
a közgyűlés pályázat nélkül választja meg a 
tanácsnokok és a főjegyző közül. A tanács 
tagjai hir szerint megállapodtak abban, hogy 
senki sem korteskedik. Ezt a megállapodást 
becsülettel be is tartiák valamennyien de a 
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városatyák körében észlelhetők bizonyos moz-
galmak. 

Erős harc lesz két tanácsnoki állásért is, 
mert mindkét külső pályázónak, ugy dr. Fluck 
Andrásnak, mint dr. Polgár Péternek tekintéi 
lyes pártja van és mindkettő mögött ott áll1 

harcrakészen a kaszinó. A tanácsnoki állá-' 
sok jelenlegi betöltőinek a helyzete azért egé-
szen biztató. 

Harc lesz, még pedig párharc, az árvaszéki 
elnöki állásért is, amelynek két pályázója van. 
Az egyik dr. Bárkányi Zoltán, a jelenleg? 
elnök, akinek teljes szolgálati idejéből még 
csak ötnegyed esztendő hiányzik és Hegedűs 
Antal tb. tanácsnok, a város egyik legöregebb 
aljegyzője. Mindkettőnek nagy a pártja, a 
jelekből következtetve néhány szavazaton mú-
lik majd az eredmény 

A régi szokáshoz hiven a város tisztikarának 
a tagjai kedden délelőtt megjelentek a főispán 
előtt és élőszóval is bejelentették, hogy állá-
saikra benyújtották a pályázatot. A főispán rö-
vid beszédet intézett hozzájuk. Kijelentette, 
hogy véleménye szerint a legjobban akkor 
járna a város, ha a közgyűlés ismét a réf* 
tisztikart választaná meg. Éppen ezért me* 
van győződve arról, hogy azok a városi tiszt-
viselők, akik magasabb állásért is pályáztak, 
ezt a pályázatukat visszavonják és ezzel meg-
erősítik a bennlévők pozícióját. Hangsúlyozta 
a főispán, hogy kijelentésének elvi álláspont 
az alapja, mert a külső pályázók pályázati 
kérvényeit még nem ismeri. 

van Hatvan 
az amerikai 

Newgork, december 3. Az Egyesült Államok 
északi tartományaiban ujabb fagyhullám lépett 
fel, amelynek eddig hotvan halottja van. Az onleyi 
vasúti katasztrófa, amelynél a hétfőre virradó 
éjszaka tiz utas életét vesztette, szintén az óriási 
hidegre vezethető vissza, amely megrepesztette a 
síneket. 

Az újfundlandi partvidéken dühöngő hózivatar 
a hajóforgalmat teljesen megbénította. Az utóbbi 
napokban nyolc kisebb hajó tünt el nyomtalanul 
a partvidéken. A nyolc hajónak hetvennégy főnyi 
legénysége volt. 

St. Johns kikötőjéből több hajót indítottak az 
eltűnt gőzösök felkutatására, a hajók azonban 
valamennyien eredmény nélkül térlek vissza. A 
nyolc eltűnt hajóról semmit sem tudnak. Ugy 
látszik, hogy a gőzösök nem tudtak megbirkózni 
a hózivatarral és elsülyedtek. A kiküldött segély-
hajók a uyolc keresett gőzös helyett három más 
hajóval találkoztak, amelyek a sziklás partvidéken 
zátonyra futottak. Mind a három hajó legénységét 
sikerűit megmenteni. * _ 

II fagyponthoz közeledik 
a hőmérséklet 

Budapest, december 3. Nem hiába mutat már 
decembert a naptár, az idő is jóval hidegebb lett. 
Míg tegnapelőtt általánosan tíz fok fölött állott a 
nappali hőmérséklet, addig tegnap legnagyobbrészt 
tiz fok alá sülyedt mindenfelé a hőmérő. Ma éjjrl 
és a reggeli órákban általánosan négy-öt fok körút 
mozogtak a hőmérsékletek és ahol a legmelegebb 
volt. Keszthelyen, csak hat fokot mértek. Kecske-
mét már igen közel járt a fagyponthoz, úgyszintén 
Turkeve is a három fokig sülyedt 1c. Budapesten 
éjszaka öt fok volt. A kontinensen Franciaország-
ban is, Németországban is melegebb van. 
Franciaországban Uz fok körül áll, Németország-
ban és a skandináv félszigeten egy kevéssé mele-
gedik az idő, ami főként annak a viharos angliai 
ciklonnak tulajdonitható, amely már néhány napja 
az angol partvidéken és Angliától északra tombol. 

Ma éjszaka sűrű. áthatolhatatlan köd jelentke-
zett, amely egész éjszaka megmaradt. A meteoro-
lógiai jelentésekből azt következtetjük, hogy ko-
molyabb és jelentősebb változásról egyelőre oení 
lehet szó. Néhány napig megmarad a maihoz ha-
sonló hűvösebb időjárás. 

A Meteorológiai Inlézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban a normálisnál jóval maga-


