
-j<)30 augusztus f. Df iL lWAnYAncnsZAG 

Az elmúlt éjiel 
Szeged uccáit is elárasztották 

kommunista röpcédulákkal 
Az elszörí röpcédulákat reggelig összeszedték a rendőrök 

(A Délmagyarország munkatársától.") A 

kommunisták augusztus elsejére tervezett tün-
tetésének agitációja Szegedre is kiterjedt. 
Nemrég tartóztatták le Budapesten Tamás. 
Aladár irót, a 100°/o cimü folyóirat szerkesz-
tőjét, akinek a lakásáról kocsiszám vitték el 
a detektívek az augusztus elsejére tervezett 
tüntetés röpiratait 

Szerdáról csütörtökre virradó éjjel 

ugyanilyen szövegű röpiratok-
kal árasztották el a Kossuth La-
jos-sugárutat, a nagykörút egy 

részét és a Mars-teret. 

A nagy éjszakai zápor után, fél 12 óra-
kor jelentek meg a fehér cédulák az aszfalton. 
Wlas'its rendőrfelúgyelőhelyettes éjfél előtt, el-
lenőrző körútján vette észre a röpiratokat 
Azonnal jelentést tett a központi ügyeletre, 
ahonnan azt az utasítást kapta, hogy rend-
őrökkel szedesse össze valamennyi cédulát. 

Nemsokára rendőrök jelentek meg a cédulák-
kal elárasztott helyeken és hozzáfogtak a röp-
cédulák összegyűjtéséhez. Ez a munka sokáig 
tartott, mert a terjesztők 

többezer cédulát szórtak eL 

Még két óra tájban is lehetett látni az uccákon 

szorgalmasan hajolgató rendőröket, akik aztán 
az összegyűjtött cédulákat ölben a kerületi őr-
szobára szállították. Mire megvirradt, egyet-

len egy cédulát sem lehetett az uccákon ta-

lálni. A lázító tartalmú iratokat az őrszo-
báról a központi ügyeletre vitték, ahol hozzá-
láttak a tanulmányozásukhoz. A rendőrségen 
megállapították, hogy a cédulákat a Kommu-
nisták Magyarországi Pártja, a 111. Internacio-

nálé és a Kummunista Ifjúmunkások Magyar-

országi Szövetsége bocsájtotta ki. A röp-

cédulák a budapesti Mária Terézia-térre in-

vitálják augusztus elsejére a kommunistákat, 

hogy ott együttesen tüntessenek az imperia-

lista háború ellen. A röpcedulák küzdelmet 

hirdetnek a szovjetet elnyomni akaró fasizmus 

ellen és a szovjet támogatására szólitja fel a 
munkásságot 

A rendőrség még az éj folyamán megindí-
totta a nyomozást a cédulák terjesztőinek a 
kézrekeritésére. Detektívek, rendőrök kutatták 
az egész várost, mert a rendőrség azt hitte, 
hogy az éj folyamán másutt is kísérletezni 
fognak a röpiratok elszórásával. A rendőrség 
fáradozása azonban nem járt eredménnyel, 
mert ujabb röpiratok nem jelentek meg. 

A nyomozás erélyesen folyik tovább, egye-
lőre minden pozitív eredmény nélkül. 

Féltékenységi dráma 
a pusszíamérgesi bál uíán 

A féltékeny vőlegény bicskával föl&asitotta vetélytársa oldalát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán 

fcste Pusztamérges egyik kocsmájában bál volt 
A tánc alatt a legények a leányok miatt összevesz-
tek, de benn az ivóban verekedés nem történt, 
toert a rendőrök minduntalan közbeléptek. A ren-
dezőség tizenegy órakor feloszlatta a bálát és 
hazaküldötte a vendégeket. 

Tóth József 19 éves legény táncpartnerével, egy 
fiatat leánnyal, aki miatt az összetűzések voltak, 
indult hazafelé. A legényt az egyik sötét sarkon 
vetélytársai várták. Amikor Tóth József a leánnyal 
a legénycsoporthoz ért, a legények közül kivált 
Mucsi Kálmán és csukott bicskával a kezében fej-
besujtotta Tóthot. Az ütésre a legény fejéből 
kiserkent a vér. A leány tanácsára, hogy a sebet 
kimossák és a további verekedésnek elejét vegyék, 
Tóth József a leánnyal visszament a kocsma ud-
varára. A leány ruhát kerített és hozzáfogott a le-
gény sebének a kimosásához. Ugyanekkor a kocs-
ma udvarára vetődött egy Bezdán Sándor nevü 
legény is, aki vőlegénye volt a lánynak. Amikor 
Bezdán látta, hogy menyasszonya milyen gyöngé-
den és mennyi aggodalommal ápolja az idegen, 
vérző fejű legényt, elöntötte a düh. 

Előrántotta zsebéből bicskáját 
és a viz fölé hajoló, mit sem 

sejtő Tóth József oldalába döfte. 
De még ezzel sem elégedett meg, hanem a bics-
kát megjorgtüta, majd egy erős rántással fel» 
metszette  a legény oldalát. A leány sikoltozására 
újból Tóthra akart támadni, de ebben megakar 
dályozták az odasereglett emberek. 

Tóth József a borzalmas szúrás következtében 
összeesett és eszméletét vesztette. Telefonon azon-
nal értesítették a szegedi mentőket, akik még az 
éj folyamán beszállították Tóthot a sebészeti kli-
nikára. Az orvosok megállapitottík, hogy a kés 
teljesen megnyitotta a legény oldalát és kifor. 
ditotta a belső részeket. A legényt műtőasztalra 
tették és megoperálták. Szerencsére a szúrás neme-
sebb részeket nem érintett súlyosan, ugy, hogy 
remény van Tóth József felépüléséhez. 

A rendőrség az eset után azonnal őrizetbe vette 
Bezdán Sándort és Mucsi Kálmánt Bezdán ki-
hallgatása során elmondotta, hogy féltékenység-
ből követte el tettét. Amikor meglátta, hogy az 
ő hivatalos menyasszonya más legényt ápol és 
pedig annyi aggodalommal, ahogy azt menyasszo-
nya tette, annyira erőt vett rajta a féltékenység, 
hogy nem tudott magán uralkodni. 

A két legényt rövidesen beszállítják az ügyész-
ségi fogházba. 

Az állategészségügyi felügyelőség 
panasza a mészárosok ellen 

Három év után most feloldották az ebzárlafot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

gedi állategészségügyi felügyelőség átirt a pol-
gármesteri hivatalhoz, hogy a Valéria-téren 
a sátrakban áruló husárusok nem mindenben 
tartják be a közegészségügyi szabályokat. Ne-
mzetesen miniszteri rendelet van arról, hogy 
az ilyen husárus sátrakat mindkét oldalon 
vízmentes ponyvával kell ellátni, hogy a por, 
Piszok és a legyek ne érhessék a hust. A Va-
leria-téren levő sátrakról ezek a ponyvák hiá-
nyoznak, ezért az állategészségügyi felügyelő-
i g harminc husárust feljelentett és kérte 

ellenük a kihágási eljárás megindítását, to-

pábbá arra kérte a felügyelőség a polgármes-

teri hivatalt, hogy hívja fel a husárusokat a 
miniszteri rendelet betartására. 

A polgármesteri hivatal visszairt a felügye-
lőségnek, hogy talán a husárusok nehéz hely-

zetére való tekintettel egyelőre el lehetne te-

kinteni attól, hogy most lássák el sátraikat 

ilyen vízmentes ponyvákkal, azonban a fel-

ügyelőség a közegészségügyi szempontokra 
való hivatkozással ragaszkodik a miniszteri 
rendelet betartásához. 

Egy másik átiratában arra hivta fel az 
' állategészségügyi felügyelőség a polgármesteri 
hivatalt, hogy számos mészárszékben a hus-
fajtákat festik. A húsok festése bizonyos, mér-

s 

tékig ugyan megengedett dolog, de — amint 
az átirat mondja — a festéseket túlzásba vi-
szik és ez már az egészségre ártalmas. A fel-

ügyelőség kéri a polgármesteri hivatalt, hogy, 
tiltsa el a mészárosokat a túlzott husfestés-
től, mert ha az állategészségügyi felügyelőség 
a jövőben a szegedi mészárszékekben ilyes-
mit tapasztal, az illető mészárost közegészség-
ügyi kihágás miatt feljelenti. 

A két átirattal kapcsolatban kérdést in-
téztünk az állategészségügyi felügyelőséghez, 
hogy általában milyen Szeged város állat-
egészségügyi helyzete. 

— Az állategészségügy — mondották a fel-
ügyelőségen — Szeged egész területén kedve-
zőnek mondható. Veszettség már hosszú he-
tek óta egyáltalában nem fordult elő, ugy, 
hogy a város területén az ebzárlatot fel is 
függesztették. Három évig egyfolytában volt 
most Szegeden ebzárlat és a zárlat megszün-
tetésére csak most, a viszonyok javulása után, 
kerülhetett sor. Sertésvész és sertésorbánc el-
vétve fordul elő. Az állategészségügyi viszo-
nyok olyan kedvezőek, mint már régen nem 
voltak. 

Elütötte egy autó 
Kálmán Imre feleségél 
Bécs, julius 31. Súlyos baleset érte szerdán 

este az ischli Esplanade-sétányon Kálmán 
Imre ismert zeneszerző feleségét. A fiatalasz-
szony néhány ismerősével a járda szélén ál-
lott amikor Stiassny bécsi kereskedő autója 
végigrobogott az Esplanadon. Stiassny előzni 
akart egy motorkerékpárost és közben súrolta 
a járdát. A sárhányó elkapta Kálmán Vera 
szoknyáját és magával rántotta az asszonyt. 
Az esernyő nyele beleszaladt Kálmán Vera 

szájába és súlyosan megsértette a gégét. A' 

fiatalasszony több foga is kitörött. Attól tar-
tanak, hogy a gégesérülés súlyos következmé-
nyekkel fog járni a hangszalagokra és hogy, 
Kálmán Vera asszony esetleg megnémul. 

Kifosztottak a szállóban 
egy ügynököt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kecs-

keméti Sándor budapesti ügynök szerdán este 
nagyobbszabásu lopási ügyben tett panaszt az 
ügyeletes rendőrtisztnél. Előadta, hogy néhány, 
nappal ezelőtt érkezett meg Szegedre és a Ga-
lamb-ucca sarkán lévő vendéglőben szállott 
meg. Szerdán elvégezte a dolgát és az esti 
gyorssal akart visszautazni Budapestre. Köz-
vetlen a vonatindulás előtt tért be a szállo-
dába, hogy összecsomagoljon. Kifizette szo-
báját és amikor az aktatáskájában lévő ira-
tokat nézegette, megdöbbenve tapasztalta, hogy 
a nyomtatványok és üzleti iratok közé tett 650 
pengő készpénz eltűnt. A tolvaj azonkívül ma-

gával vitte az éjjeli szekrényen hagyott ezüst-
órát az értékes aranylánccal együtt 

Az ügynök közölte a rendőrséggel azt a gya-
núját, hogy a lopást olyan valaki követhette 
el, aki halhatta, amint ő a városban többek 
előtt mondotta, hogy a szállóban hagyta a 
pénzét és az óráját 

A rendőrség a nyomozást azonnal meg-
indította. A detektiveknek csütörtökre sike-
rült olyan adatok birtokába jutniok, amelyek 
alapján remélik, hogy rövidesen kézrekerül a 
tettes. - - , 

Korzó Maxi Péntek. ez«mbat, vasárnap 

T O H M IX BiSSie Dowe 
főszereplésével: £ b a n ( ] j f ó l t F é l t t é . 

Előadások kezdete 5, 7. 9, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7, 9 órakor 
Jó idő esetén a 9 órai előadást a nyári hfllyiaégben tartjuk 

Nemreprizt Nemrepriz! 

a páxisiak legkedveltebb és legnagyobb komikusa a 

Párís gyermeket 
cimü Paramount nagy hangos attrakcióban 

és a ragyogó 
H a n g o s k í s é r ő m ű s o r 

péntek, szombat, vasárnap a Belvárosi Moziban. 


