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fizet a protekciós ^Halkozóknak. Amig vállal-
kozókat hűtlen kezelésre való rábírással, meg-
vesztegetéssel vádolják, addig • belfigymtalszlé-
rtuml tisztviselőt bűnsegédi bűnrészességgel és bűn-
pártolással gyanúsítják. 

A negyedik személy, akinek kihallgatására a 
legrövidebb időn belül sor kerül, egy ináslk mi-
nisztériumban dolgozik, elég magas állásiján. 

Amig az ügyészségen négy kihallgatásra készül-
nek az építkezési panamákkal kapcsolatban, az-
alatt a rendőri nyomozás ujabb szenzációs ügyet 
robbantott fel, 

I amelynek szálai a föídmivelésügyi mi-
nisztériumba vezetnek. 

Kiderült ugyanis, hogy Kelemen Aurél és Duray 
Gyula nemcsak a katonai zabszálliíások körül kö-
vettek e» szabálytalanságokat és visszaéléseket, ha-
nem a föídmivelésügyi minisztériummal is össze-
kötieést tartottak fenn. A Kelemen és Duray-
oég helyiségeiben tartott házkutatások alkalmával 
olyan adatokra bukkantak, amelyek alapossá tet-
ték a gyanút, hogy az állami méníelepeknek száf-
litott takarmány átvétele és kiűzetése körűi is 
visszaélések történtek. 

A bukarest—konstansai vonalon 
egymásba futott 

két petróleumszállitó vonat 
Négy vasutas meghalt 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenlése 

Bukarestből jelentik: Súlyos vasúti szeren-
csétlenség történt a bukarest—konstanzai 
vasútvonalon. Két petróleumot és olajat szál-
lító tehervonat Medgidia állomás bejárójánál 
összeütközött. Mindkét mozdony, valamint 20 
vagon pozdorjává zúzódott. A kisérő személy-
zetből négyen meghaltak, ketten súlyosan még-

sebesültek. A konstanza—bukaresti közleke-
dést csak átszállással lehet lebonyolítani. A 
vizsgálat megállapította, hogy az összeütkö-
zésnek egy Bratiann nevü forgalmi tiszt volt 
az okozója, aki az egyik vonatot elindította 
anélkül, hogy a másik befutott volna az állo-
másra. A kár meghaladja a 10 millió leit 

A budapesti tábla fentartotta 
Zavaros polgármester és Vargha főtanácsos 

vizsgálati fogságát 
Megkezdték Székesfehérvárott a városi pénzfárvizsgálatot 

Budapest, julius 29. Kedden déli tizenkét 
órakor ült össze az Ítélőtábla szüneti tanácsa, 
hogy döntsön Zavaros Aladár székesfehérvári 
-polgármester és Vargha Elemér műszaki fő-
tanácsos fogvatartásának kérdésében. A vád-
tanács tudvalevően szintén a fogvatartás mel-
lett döntött, de a védelem ezt a döntést meg-
fellebbezte az Ítélőtáblához. Zárt ülésen tár-
gyalta Zavaros Aladár ügyét a táblai tanács, 
amelyben dr. Keresztessy Gyula kúriai biró, 
táblai tanácselnök elnökölt Az ügyet dr. Mis-
kolczy Ágost táblabíró referálta, mig a sza-
vazóbirói széket dr. Ruber. József táblabíró 
foglalta el. 

A zárt tárgyaláson a tanács tagjain kivöl 
senki nem vehetett részt, igy hát Zavaros 
Aladár védője, dr. Halász Lajos, a folyosón 
várta az eredményt 

Több, mint kétórai tanácskozás után, két 
Óra után néhány perccel hozta meg a tábla 
döntését, amely 

elutasítja a védelem felfolyamodását 

és Zavaros Aladár polgármester, va-

lamint Vargha Elemér műszaki főtaná-

csos további fogvatartását rendeli el. 

A nagyérdekességü táblai döntés indoko-
lása egészen rövid, alig néhány mondatból 
áll és a hasonló végzések sablonjától nem tér 

el. Az ügy részleteibe egyáltalán nem bocsát-
. kőzik a táblai döntés indokolása, amely csak 
azt hangsúlyozza, hogy a tábla teljesen ma-
gáévá teszi a vádtanács álláspontját és a 
maga részéről is ugy látja, hogy Zavaros 
Aladár polgármester, valamint Vargha Ele-
mér műszaki tanácsos 

mindazokat a bűncselekményeket, 

amelyekkel vádoltatnak — el is kö-

vették. 

A büntetés várható súlyosságára való tekin-
tettel tehát szökésüktől tartani lehet 

Székesfehérvár, julius 29. Vargha Elemér, 
akit eddig sem a fogház, sem a bírói eljárás 
nem tört meg, az elmúlt éjszakát nyugtalanul 
töltötte s többizben hangosan siránkozott s 

. egész éjjel fel és alá járt cellájában. 

Dr. Vojhich Ferenc bajai polgármester, 
vizsgálóbiztos visszaérkezett Székesfehérvárra. 
Vele jöttek Puhalla Tibor bajai főszámvevő, 
dr. Binder Péter tanácsnok és Dittrich István 
helyettes főszámvevő. A bizottság egész nap 
pénztárvizsgálatot tartott a városházán, ame-
lyet holnap folytatnak. Délben a vizsgáló-
bíró és a detektívek a postahivatalban nyo-
moztak, hogy érkezett-e pénz a gyanúsítot-

taktól, kinek, mennyi és mikor. 

15.000 halottja van az olasz földrengésnek? 
London, julius 29. A Daily Herald külön tudó-

sítót küldött a délolaszországi földrengés színhe-
lyére. A laptudósító első távirati jelentése borzal-
mas képét nyújtja a földrengés-katasztrófának. Az 
ujságiró eddig 430 mérföld hosszú területsávot 
járt be s személyes tapasztalatai alapján azt távira-
tozza lapjának, hogy a földrengés-katasztrófa ha. 
láloa áldozatainak a száma legalább tizenötezerre 
tehető. Ezért a fantasztikusan hangzó adatért ter-
mészetesen minden felelősség a laptudósitót terheli. 
Az angol ujságiró azt írja, hogy információit a 
helyszínen szerezte és azok minden tekintetben 
megbízhatók. A halálos áldozatok számát hiva-
talosan kétezekétszázban állapították meg, ez a 
szám azonban csak azokat a halottakat foglal-
ja magában, akiket már kiástak a romok alól. A 

Budapest, julius 29. Mussolini olasz miniszter-
elnök Almássy Lászlónak, a képviselőház elnökének 
az olaszországi földrengés-katasztrófa alkalmiból 

alánlla minden időben friss csapolésu sörét, iz'etes , küldött részvéttáviratára a kővetkező táviratban 
zónáit. Kitűnő borok, SM V idék lek találkozója I I válaszolt: 

Korzó Söröző-Éfterem 

laptudósító szerint a halálos áldozatok 60—70 szá-
zaléka még mindig a romok alatt fekszik. Adatai 
különben csak arra a 430 mérföldes területre vo-
natkoznak, amelyet eddig beutazott 

Megkezdték az újjáépítési 
Róma, julius 29. Melfiben és Canosában teg-

nap megkezdték az u| házak építését. A többi 
helységekben ezeket a munkálatokat holnap kez-
dik meg. Holnap beszüntetik a húskonzervek ki-
osztását, mert már több mészárszéket megnyitot-
tak a katasztrófa által sújtott vidékeken. A ka-
tonai mentőcsapatokat lassankint visszavonják. 

Mussolini köszönete 

iA Délolaszországot ért fájdalmas csapás a!k»] 
mából kifejezésre juttató* együttérzés nyilván;' 
tásáért kérem Nagyméltóságodat, hogy a kén. 
viselőháznak ugy a magam, mint a kormány hálfe 
köszönetét tolmácsolni méltóztassék. Mussolini* 

Az R. 100 Angliából 
Kanadába repül 

London, julius 29. Az R 100 léghajó kedden 
hajnalban 3 óra 45 perckor a cardingtonj 
repülőtéren felszállott, hogy Kanádába repül, 
jön. A kormányozható léghajón negyvennégy 
ember tartózkodik. A tervezett ut 3242 mérföld 
hosszúságú. A léghajó először Birminghamon 
repül keresztül, majd Dublin felett e l repü l j 
az Atlanti-oceánon keresztül északi Uj-Found-
land felé veszi útját és a St.-Lorenz folyó men-
tén Quebec mellett elrepülve Montreálban 
száll le. Az R 100 léghajó 30 tonna üzem. 
anyagot visz magával. 

A léghajó vezetői arra számítanak, hogy 
az utazás nem fog tovább tartani három nap. 
nál, óvatosságból azonban öt napra való élei-
miszert vittek magukkal. 

A lapok hangoztatják, hogy az R 100 a világ 
leggyorsabb repülőjármüve. A léghajóra hat 
ujtipusu Rolls-Royce Condor motor van föl-
szerelve, amelyek együttesen 3900 lóerőt kép-
viselnek. 

Lord Thomson légügyi miniszter a léghajó 
parancsnokához intézett rádiótelefon bucsu-
üzenetében annak a reményének adott kifeje-
zést, hogy ez a repülőút uj fejezetet nyit a 
birodalom egyes részeit összekötő közlekedés 

terén. 

Londonból jelentik: Az R 100 léghajó dél-
után 4 órakor rádión jelentette, hogy az ip 
partoktól körülbelül 200 mérföldnyire repül 
az Atlanti-óceán felett csendes, de nagyon hi-
deg időben. 

A török kormány tiltakozik 
a kurdok betörése ellen 
London, julius 29. A török kormány elhatá-

rozta, hogy Perzsiához intézendő erélyes jegy-
zékben fog tiltakozni az ellen, hogy a knrdoK 
Perzsia területéről Törökországba betörjenek 

féregmentes butorkocsikban legolcsóbban Tállal 
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S T Y R I A é s 

T R I U M P H kerékpárok 

C S E P E l 
kerékpárokat nem kell már bizományosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész-
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban első kézből nálam lehet beszerezni. Srónl" 
Sándor gépkereskedö, Szeged, Kiss Dávid-palota. 

Kiss-ucca 2. szám. 32 

Léderer Lajo* és csalAdffájdalommal 
tudatja, hogy a legjobb feleség és anya 

L é d e r e r L a j o s n é 
sas. W o í f S z e r é n a 

54 éves korában 4 évi szenvedés nt&n elhunyt. Teme-
tése f. hó 30-én d. e. 10 érakor lesz a zeidó temető 
cin terméből. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerete* 
nővérünk 

Tápai Mária 
£. hó 29-én rövid szenvedés után elhunyt. 

A megboldogultat f. hó 31 én d. u. 3 óra-
kor a közkórház halottas házéból kiserjfl* 
örök nyugalomra a tókusi temetőbe. 

Oyászolják , 
Dobó Antika kisfia, Tápal J á n o s ea 
Antal testvérei, sógornői és unokatestvéréi. 


