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Rassay Károly 
szombaton délután Szegedre érkezik 
Résztvesz az ipari vásár megnyitóién, beszédet mond a liberális párl értekezletén 

és vacsoráján 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ras-

íogr Károly országgyűlési képviselő, aki a most 
meginduló képviselőválasztásokon is jelöltje 
a szegedi liberális pártnak, szombaton dél-
után autón Szegedre érkezik, hogy résztve-

gyen az iparosság szombati és vasárnapi ün-
nepén, a liberális, párt értekezletén és vacso-
ráján. 

Rassay mindjárt megérkezése után az ipari 
vásár megnyitására megv, majd 7 órakor 
kezdődik a Zöldfa-vendéglőben (Népbank-épü-
let, Kossuth Lajos-sugárut), a liberális párt 
értekezlete, amit 8 órakor pártvacsora követ, 
mindkettő természetesen Rassay Károly rész-
vételével és felszólalásával. Ugy az értekezle-
ten, mint a pártvacsorán Rassayn kivül má-
sok is felszólalnak. Az előjelek szerint a libe-

rális pártnak ez az első választási megnyi-
latkozása is lelkes hangulatu és lefolyású 
lesz. * 

Vasárnap tartja az Ipartestületek Országos 
Szövetségének déli kerülete gyűlését és érre 
a gyűlésre meghívták Rassayt is, aki a meg-
hívást elfogadta és a gyűlésen megjelenik. 
A gyűlés után küldöttségeket és magánosokat 
fogad Rassay, ma'jd a liberális párt vezér-
karával tart tanácskozást 

A liberális pártban a választás előkészí-
tése a legnagyobb tervszerűséggel folyik, a 
hangulat a legteljesebb mértékben lelkes és 
bizakodó. Itt emiitjük meg, hogy a párt ve-
zetősége a legutóbbi parlamenti szereplése al-
kalmából meleghangú táviratban üdvözölte 
Rassay Károlyt 

Lord Chilston angol követ Szegeden 
A kultuszminiszter bemutatta az egyetemi építkezéseket 

Délmagyarország munkatársától.") Pén-

teken hajnalban a budappesti személyvonat 
Szalonkocsijában Szegedre érkezett gróf Kle-
belsberg Kunó kultuszminiszter, lord Chilston 
angol követ és felesége, Marchese Rosalcs és 
Apponyi Mária grófnő társaságában.. A kül-
földi vendégeket és a kultuszminisztert dr. 
Glattfelder Gyula megyéspüspök villásregge-
livel várta. A pitepöki palotából a vendégek-
éi Templom-térre indultak, ahol dr. Aigner 
Károly főispán és dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester üdvözölte a Kultuszminisztert és 
a diplomatákat. Hosszabb időt töltöttek a té-

ren, megtekintették a Pantheont, a templom 
belsejét, meghallgatták a fogadalmi templom 
orgonáját, amelyen Antos Kálmán rögtönzött 
hangversenyt adott Végiglátogatták az egye-
temi klinikákat és a tudományos vitézeteket. 
Délben a püspök adott ebédet tiszteletükre, 
amelyen résztvett dr. Aigner Károly főis-
pán és dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
ter is. Délután a város autóin kirándultak 
Alsótanyára, ahol megnézték a Dobó-tanvát 
és a gazdasági szakiskolát A vendégek este 
utaztak vissza Budapestre. ' 

Borxalmas öngyilkosság 

Egy fiatal szíjgyártósegéd átmetszette ereit és átvágta torkát 

(A Délmaggarország munkatársától.) Borzalmas 
módon kövelett el öngyilkosságot egy életunt nyer-
gessegéd. Újszegeden a liget egyik félreeső helyén 
borotvával átmetszette torkát és mindkét karján 
felvágta az ereket. Mire rátaláltak, halott volt 

A reggeli órákban Újszegeden a járókelőknek 
feltűnt, hogy az egyik házikó ajtaja be van zárva. 
Miután az ajtó állandóan nyitva szokott állni, szól-
tak az őrszemes rendőrnek, aki azután felfeszitette 
az ajtót. A helyiség padlóján nagy vértócsában 
egy embert találtak, aki mozdulatlanul feküdt A 
nyakán szörnyű seb tátongott, torka egyetlen ha-
talmas vágással át volt metszve. Széttárt karjaiból 

még szivárgott a vér, amely szinte elöntötte a 
szük helyiséget és a szerencsétlen ember ruháit 
teljesen átitatta. 

Dr. Deák Ferenc rendőr fogalmazó vezetésével 
rendőri bizottság szállt ki a helyszínre és az 
öngyilkos ruháiban talált iratokból megállapította, 
hogy a szerencsétlen embert Lehotai Istvánnak 
hivják, 22 éves szíj gyártósegéd, aki az Alföldi-
ucca 51. számú házban szüleinél lakott és az 
állami kocsi és lószerszám üzemnél volt alkalma 
zásban. Lehotai mellett éles borotvát találtak, ami 
vei a szerencsétlen ember, a szörnyű tettét végre-
hajtotta. Lehotai előbb a karján vágta tel az 

ereit, azután a torkát metszette keresztút 
A rendőri nyomozás során nem lehetett megálla-

pítani, hogy Lehotai miért követte el a borzalmas 
öngyilkosságot. Zsebében semmiféle levelet nem 
találtak, amiből megállapíthatták volna az öngyil-
kosság okát 18 pengőt találtak ruhájában, vala-
mint egy ezüstórát. Az öngyilkos szijgyártósegéd 
holttestét beszállították a bonctani intézetbe, a 
rendőrség tovább folytatja a nyomozást, hogy a 
borzalmas öngyilkosság okát felderítse. 

Budapest, május 22. Hivatalosan közlik: A 
kormány tagjai ma délután minisztertanácsot 
tartottak, amelyen az ipartestületi központok-
ról szóló törvényjav aslattal foglalkoztak. A ja-
vaslat, amelyet Bud János kereskedelmi mi-
niszter terjesztett elő, honorálja a kisiparnak 
azt a kívánságát, hogy az ipartestületek meg-
reformáltassanak, másrészt, hogy központi 
szerv létesíttessék A második törvényjavas-
lat, amelyet ugyancsak Bud kereskedelmi mi-
niszter előadása alapján tárgyalt a minisz-
tertanács, a közmunkaváltságról szóló javas-
lat volt A törvényjavaslat irányelvül a kér-
dés országos rendezését fogadja el és intéz-
kedéseket tartalmaz az eddigi terhek mérsék-
léséről, főként a kisexisztenciák kíméléséről 
és ezzel kapcsolatban a terhek arányosításá-
ról és igazságosabb megosztásáról. Rendelke-
zik továbbá az útépítések jövőbeli biztosításá-
nak és a törvényhatóságok megsegítésének tár-

gyában is. 

San Remóban öngyilkos lett 
egy budapesti házaspár 

Budapest, május 22. Tanos Ferenc ismert buda-
pesti kereskedő és felesége San Remóban öngyil-
kosságot követett el. Tanos Ferenc régiségkeres, 
kedő a Rákóczi-ut 22. alatt lakott feleségével é* 
három fiával. A kereskedő üzletei az utóbbi idő-
ben nem sikerültek, ngy látszik, feje fölött össze-
csapott a gond és a szegénység hulláma. Monti-
ra rtóHa átadott, ott próbált pénzt szerezni ugy 
látszik, eredmény nélkül. Három hét előtt maga 
után hivta a feleségét is a Riviérára. Vasárnap 
az ismert régiségkereskedő és felesége a halálba 
menekült a gondok elől. 
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