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Veszelovszky Gyula, Wéber József, Baczoni 
István, Schláth Antal, Szegzárdy József, Miha-
lovits László, Farkas Ernő, Kováts János, 
Korzsényi Tibor, Kovács Kálmán, Lehel Pál , 
Csaplak Andor, Farkas Pál, Klukovits Lajos, 
*V§chter László tanulók. Különösen kitűntek 
A szereplők közül: Czeke Miklós (István ki-
rály) és Tóbiás Lóránd (Imre herceg). 

Ezután Csitri Dénes reáliskola VIII . osztályú 
tanuló csellószólója ragadta magával a kö-

zönséget. Davidoff A-moll koncert második té-
telét, azután Goens: Scherzo-ját adta elő. A 
zongorakiséretct Ketter Ernő látta el művészi 
alkalmazkodással. Keztyüs Imre, a reáliskola 
Vl-ik osztályú tanulója Sik Sándor: Dux Eme-
ricusát szavalta el nagy sikert aratva. A Jól 
összeválogatott műsort a reálgimnázium ének-
kara zárta le Radványi—Kőnig: Szent Imre-
himnusz eléneklésével. Az ünnepély ugy tar-
talomban, mint teljesítésben kiválót nyújtott. 
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Belvárosiban. 

A 19 éves szerelmesek 
halálos drámája Kiskundorozsmán 

Bakos János agyonlőtte Szalay Máriái, majd öngyilkosságot kövelel! el 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Véres szerelmi dráma játszódott le a csütörtök-
ről péntekre virradó éjjel Kiskundorozsmán. Egy 
fiatal szerelmes pár, 19 évesek mind a ketten, kö-
zös elhatározással akartak megválni az élettől. 
Előbb a férfi lőtte halántékon a leányt, azután 
magát lőtle fejbe. 

Szalui Mária és Bakos János hosszabb idő óta 
szerették egymást, de a fiatalok ismeretségét a 
szőlők nem nézték jő szemmel és megtiltották 
mindkettőnek, hogy továbbra is találkozzanak. 
Szalai Mária és Bakos János azonban nem hall-
gattak a tilalomra, továbbra is fentartották áz 
ismeretséget. Csütörtökön este is találkoztak egy 
dorozsmai tánciskolában, ahonnan a leány nem 
ment haza szülei lakására, hanem a legényt kö-
vette Basahid-ucca 19. szám alatti lakására. Éjfél-

után 1 órakor a házbelieket ké} lövé« riasztotta 
fel, kisiettek az udvarra, ahol a legény és a leány 
átlőít fejjel fekürt Mindkettőnek homlokából szi-
várgott a vér. alig volt bennük élet. Értesítették 
a rendőrség kirendeltségét és a szegedi mentőket, 
akik a két sebesültet a sebészeti klinikára szál-
lították. 

A rendőrség a szerelmi dráma ügyében nyomo-
zást indított' és megállapította, hogy Bakos János 
először Szalai Máriát lő'te fejbe, azután önmaga 
ellen forüi'0!(a a fegyvert Kihallgatták a szülő-
ket, akik egyértelinüleg azt vallották, hogy a leg-
határozottabban megtiltották a fiatalok találko-
zását. A dráma oka szerintük minden valószínűség 
szerint az, hogy a szerelmesek nem lehettek 
egymásé. 

Kecskeméti és budapesti letartóztatások 
a szegedi kommunista szervezkedés ügyében 

Sléhly Istvánt és Ladvánszky Józsefei szabadlábra helyezték 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
rendőrség a kommunistaszervezkedés ügyében to-
vábbi nyomozást folytat a kórnyéken, de a szegedi 
detektívek Kecskeméten is dolgoztak, ahol több 
kommunistasejtre bukkantak. A nyomozás során 
három kecskeméti lakóst vettek őrizetbe, ezek 
lakásán házkutatást tartottak és röpiratokat fog-
laltak 1«. A három őrizetbe vett ember fantasz-
tikus terveket szőtt. Állítólag a kecskeméti város-
háza felrobbantását is tervbe vették. Lakásukon 
megtalálták azoknak a szegedi kommunistáknak a 
névjegyzékét, akik itt sejtrendszer szerint szer-
vezkedtek. A három embert csütörtökön átszállí-
tották Szegedre, ahol a szegedi rendőrség is ki-
hallgatta őket, majd pénteken délután mindhár-
mukat visszakísérték Kecskemétre. 

A szegedi kommunistaüggyel összefüggésben még 
egy letartóztatás történt Budapesten. A rendőr-
ség elfogta azt az embert, aki a szegedi és a buda-
pesti kommunisták között az összeköttetést fenn-
tartotta. Erre az emberre már a nyomozás kez-
deti stádiumában terelődött a figyelem a szegedi 
letartóztatottak vallomásai alapján. A budapesti 
rendőrséget meg is kereste a szegedi, hogy fogják 
el Kelemen Imrét, azonban a budapesti rendőrség 

minden fáradozása hiábavalónak bizonyult, Kele-
men Imrét nem tudták kézrekeriteni. 

A budapesti rendőrség íi'iertelen nyomozása után 
a szegedi rendőrség Budapestre küldte Posztós és 
Gyólai delekliveket, akik két nap alatt elfogták Ke-
lemen Imrét és lehozták Szegedre. A rendőrség 
Kelemen Imrét kihallgatta, majd pénteken délelőtt 
átkísérték az ügyészségre. 

Itt jegyezzük meg, hogy a szervezkedéssel kap-
csolatban első cikkünkben azt irtuk, hogy a füze-
sekben gyülésezőkre a tápéi gátőr hivta fel a 
figyelmet. A rendőrségtől nyert információ alap-
ján a gátőrnek ebben az ügyben szerepe nem 
volt, hanem bizalmas levél utján hivták fel a 
figyelmet a füzesekben megtartott gyűlésről. 

A letartóztatott gyanúsítottak közül egyébként 
az ügyészség csütörtökön délután szabadlábra he. 
lyezte Stéhly Istvánt és Ladvánszky Józsefet. 

Mindketten napokon keresztül foglyai voltak az 
ügyészségi fogháznak. Csütörtök délután Stéhlyt 
és Ladvánszkyt értesítették, hogy elrendelték sza-
badonboisájtásukat és elhagyhatják a fogházat. 
Ez az intézkedés azt jelenti, hogy a vizsgálóbíró 
nem látta szükségességét a további figuatartásuk-
nak. Az eljárás azonban tovább folyik ellenük. 

A kiszombori 
vendéglős holtteste m Marosban 

Öngyilkosság, gyilkosság ? 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtök 
délután a Marosban fürdőző közönség egy idősebb 
férfi holttestére bukkant A holttest már régebbi 
idő óta lehetett a vizben, mert a rajta lévő ruha 
már foszladozni kezdett. A fürdőzők azonnal ér-
tesítették a kiszombori csendőrőrsöt. A csendőr-
ség megállapította, hogy azonos a napok óta 
eltűnt Varga József kiszombori kocsmárossal. Ér-
tesítették a kocsmáros hozzátartozóit, akik fel-
ismerték a kifogott holttestben Vargát. 

A csendőrség már régebbi idő óta kereste a kocs-
márost Varga József hozzátartozói még 22-én 
megjelentek a csendőrségen és előadták, hogy a 
kocsmáros 21-én eltávozott és azóta nem adott 
életjelt magáról. A csendőrség megindította a nyo-
mozást, de az nem vezetett eredményre. Felkutat-
ták a szomszédos községeket, de Varga nyomtala-
nul eltűnt Ez annál is inkább gyanús volt, mert 

köztudomás szerint Varga rendezett anya i körül-
mények között élő. jómódú ember hírében állott. 
A holttest, ugy látszott, világosságot d? it az ügyre. 
A kocsmáros eltűnése után egy ideig bujkált, az-
után beleölte magát a Marosba. Ezt a feltevést 
látszott alátámasztani az a körülmény is, hogy a 
holttesten semmiféle külerőszak nyomát nem lehe-
tett felfedezni. 

Még csütörtökön este váratlan fordulat történt 
az ügyben. A holttest megtalálása után a köz-
ségben sugdolózni kezdtek és arról beszéltek, hogy 
Varga József nem lett öngyilkos, hanem megölték. 
A szállongó hírek az okról is beszéltek. A kocsmá-
ros ugyanis rossz családi életet élt. Hozzátarto-
zóival hadilábon állott, gyakori volt közöttük a 
súrlódás, amely végül is a tragédiíhoz. vezetett. 
Ezek a hirek a csendőrség fülébe is eljutottak. 
A nyomozás azonnal megindult és már első pilla-

natban gganuokokat szolgáltatott. Megtudta ugyan-
is a csendőrség, hogy Varga és hozzátartozói kö-
zötti rossz viszony már régebbi keletű és az egész 
község tudott róla. Az elmúlt évben már odáig 
fajultak a dolgok, hogy a család egyik tagfa kés-
sel támadt a kocsmárosra és több helyen meg-
szúrta. 

Pénteken reggel a kiszombori csendőrség tele-
fonon jelentette az ügyet a szegedi ügyészségnek 
és útbaigazításokat kért A vizsgálóbíró, dr. Mt-
hályffy István ügyész és dr. Ács Sándor törvény-
széki orvosszakértő azonnal kiutazott a hely-
színre a nyomozás, illetve a boncolás megejtó-
sére. 

I l I I I U l l I I I I I l l i r i I I I i l I I l X 

Az egyedüli 
magyar gyártmányú 

Bembergselyem 

3"— 4-30 
4-50 5'50 
A legdivatosabb 

színárnyalatokba 
szavatosság mellet 

Gyári lerakat: 

Pollák Testvérekié 
Csekonics ucca és Széchenyi 
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Vigyázzon az egészségére!!! 
Megb í zha tó h e l y e n v í i soro l jon ! 

Valódi Gorlup gyümölcs ecet 1 liter . - "84 fillér 
Elsőrendű salálaolel kimérve 1 kiló . . 250 fillér 
Gyógy méz kitűnő illatos, kiérve 1 kiló 140 fillér 

A „ K O N Z U M " 19 
Kossuth La o» sugárul 1. »iám a'alti' Ötletében, 

Csillag borház 
árnyas kerthelyisége 

ma megnyilik! 
\ Polgári Serfőző közkedvelt 

söreinek állandó friss csapolása 

Qsznoviís István 
vendéglő 
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