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Megszakadt az életközösség 
az olasz trónörökös és felesége között 

egy angol filmszinésznő miatt 
Különös autókirándulások a Riviérán 

'(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') 
Párisból jelentik: A francia arisztokrata kö-
röknek szenzációs eseménye az a hir, hogy 
Umbertó olasz trónörökös, aki nemrégiben 
vette feleségül Jozefa belga királyi hercegnőt, 
válni készül feleségétől és a házastársak már 
nem ls élnek együtt. 

Az elterjedt hirek szerint a szakítás a 
Riviérán történt három héttel ezelőtt. A trőn-
őrököspár szigorú inkognitóban tartózkodott 
itt és Umbertó gyakran tett autón egyedül 
kirándulásokat. Feleségének feltűntek ezek a 
gyakori autóutak és érdeklődni kezdett. Nem-

sokára olyan hireket kapott, hogy a kirán-
dulások egy angol filmszinésznövel állanak 
összefüggésben, akit még házassága előtti éle-
téből ismert a trónörökös. 

A hercegnő a hirek hallatára nem volt haj-
landó férjével folytatni az életközösséget és 
három hét előtt állítólag meg is Dszakadt min-
den kapcsolat Jozefa és Umbertó között. 

Annak ellenére, hogy a házastársak válá-
sának hire már három hete szenzációja a 
francia arisztokrata köröknek, a sajtó csak 
most foglalkozik az üggyel. Hivatalos helyen 
nem erősítették meg a válásról szóló hireket. 

A §ásza&pár megolíe asz udvarlói 
M Délmagyarország munkatársától.) Teg-

nap a kora esti órákban borzalmas kegyetlen-
séggel elkövetett gyilkosság történt Nagy-
maflát községben. Berecz József gazdálkodó 
feleségével együtt megölte Török Sándor nagy-
majláti legényt. A gyilkosság felfedezése után 
megindított csendőri nyomozás során megál-
lapították, hogy Berecz József szerelemféltés-
ből ölte meg Török Sándort. 

A gazdálkodó, aki az esti órákban váratla-

nul érkezett haza, udvarában megpillantotta 
a feleségének udvarló Török Sándort, azonnal 
rávetette magát és fojtogatni kezdte, majd 
kenyérvágókéssel előbb hasba, majd hátba-
szurta. Török Sándor azonnal meghalt. 

A csendőri kihallgatás során Berecz József 
felesége beismerte, hogy férjének a tett elkö-
vetésénél ő is segédkezett. A csendőrség a két 
gyilkost letartóztatta és a bűnjelekkel együtt 
a szegedi ügyészség fogházába szállítja. 

T$bbhénspof várakozáf után 
végre kiutalták a közmunkasegélyt 

Megállapították a íölíési munkálatok sorrendiét 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kle-
bslsberg Kunó kultuszminiszter kedden délelőtt 
telefonon felhívta dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármestert, kivel közölte, hogy a miniszter-
tanács végre kiutalta a Szeged számára már 
régebben megállapított ötszázezerpengős köz-
munkasegély hátralékos részét, kétszázötven-
ezer pengőt. A pénzt most a város többhó-
napos várakozás és számos sürgetés után. ha 
a minisztertanács határozata megjárja az ille-
tékes minisztériumokat, egy-két héten belül 
megkaphatja. Arra kérte a kultuszminiszter 
a polgármestert, hogy miután a fedezet a 
város rendelkezésére áll, a töltési munkálato-
kat a lehető legnagyobb apparátussal végez-
tesse, állíttasson munkába minél több munka-
nélkülit, mert félős, hogy a tavasai áradás 
gyorsan bekövetkezik és akkor viz alá kerül-
nek a?ok a tiszai árterületek, amelyekből a 

töltéshez szükséges földet bányásszák. " " " " 
A polgármester részletesen tájékoztatta a 

minisztert a szükségmunkák jelenlegi állá-
sáról. Elmondotta, hogy a Mars-tér feltöltésén 
kétszáznegyven ember dolgozik, a szinéri töl-
tést száz munkással kezdték meg, százötven 
ember dolgozik a külterületi utakon és rövi-
desen megkezdik a Kisbuvártó töltését, ahol 
százhatvan munkáskézre van szükség. 

Kedden délelőtt egyébként ülést tartott dr. 
Pálfy József polgármesterhelyettes elnökleté-
vel a tizes bizottság, hogy ismét letárgyalja 
a töltési munkálatok sorrendjét A bizottság 
ugy határozott, hogy lényegileg fentartja ré-
gebbi határozatát, de a legközelebbi munká-
latok programjának összeállítását a követ-
kezőképen javasolja a város hatóságának: 
elsősorban javasolja az alsóvárosi Homok- és 
Nyil-uccák és az Alsónyomássor feltöltését, 

azután a mőravárosrészi Katona-, Móra- és 
Remény-uccák, majd a rókusi Hétvezér-, Or-
gona-, Pozsonyi Ignác- és Vasasszentpéter-
uccák feltöltését A felsővárosi uccákat a tizei 
bizottság azért nem állította be programter-
vezetébe, mert Felsővároson megkezdték a 
szilién töltéseket és a közelében levő mély 
uccák töltésének sorrendjét a mérnöki hiva-
tal a gazdaságosság szempontjának figye-
lembevételével könnyen megállapíthatja. 

Kimondotta a bizottság, hogy tulajdonké-
pen nem is kívánja a programba felvett mély-
fekvésü uccák feltöltését, mert ez a házak és 
telkek eltöltésével járna, csupán a mély uc-
carészek kiegyenlítését tartja szükségesnek" Ja-
vasolja a bizottság, hogy a város egyelőre, 
mellőzze a József főherceg-tér feltöltését, mert 
ez nem tartozik a legsürgősebb teendők közé, 
kéri tehát a polgármestert, hogy ezt a mun-
kát hagyassa abba és helyette fogadja el a 
tizes bizottság munkaprogramját 

Megállapította végül a bizottság, hogy a 
munka sorrendjének ilyen megállapítására a 
fuvaroshiány miatt is szükség van. A város 
a töltési munkálatokhoz mindössze harminc-
egy fuvarost kapott és ezeket nem lehet sok-
felé szétosztani. Körmendy Mátyás végül be-
jelentette, hogy a rókusi uccák feltöltésének 
nincsen akadálya, mert az ottani háztulaj-
donosok magukra vállalják a gyalogjárók 
rendbehozását. 

R Petőfi Társaság ui tagjai 
Budapest, március 3. A Petőfi Társaság kedden 

délután tartotta a Magyar Tudományos Akadémián 
tagválasztó ülését. Tiszteletbeli tagokká választot-
ták Négvessy Lászlót és Takáts Sándort, kültagok 
lettek Kis Ferenc, a Nemzeti Szinház művésze. 
Körösy Albin és Sllvlno Gtganto olasz író. A bí-
rom rendes tagsági hely jelöltjei: Londesz Elek, 
Palágyi Lajos, Harsányi Lajos, Harsánvi Zsoll. 
Földes Imre. Vályi Nagy Géza, Baja Mihály én 
Borsás Sándor közül rendes tagokká megválasz-
tották Harsányi Lajost, Harsányi Zsoltot és Baji 
Mihálvt. 

Petschauer győzött, Gondos 
kikapott a magyar-olasz vivő-

mérkőzésen 
Budapest, március 3. Ma este volt a Vigadóban 

a magyar—olasz vivómérkőzés. Eredmények: 
Gaudini—Doros 9:7, Gerevich—Pienotti 10:8- An 

selmi—Kalmár 8:4, Doros—Marzi 12:10, Kabos— 
Gaudini 8:5, Pignotti—Garai 8 6, Marzi—Gombo" 
8:6, Petschauer—Anselml 8:6. 

Meglepetés volt Gombosnak ,a kétszeres Európa-
bajnoknak veresége. Végeredményben az olasz-
magyar mérkőzés eldöntetlen maradt 

Antiquar könyvosztályt nyitottunk, 
melyből 50—75°/« anfledménnvel árusltunk! w 
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