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Súlyos szerencséílenség 
a FIóberNpuskával 

,. (A Délmagyarország munkatársátólCsü-
törtökön délben haldokolva szállították be a 
Utegedi közkórházba Kozma Anna 15 eszten-
tendős, Tápé 278. szám alatt lakó leányt A 
iiatal leányt állítólag egy véletlenül elsült 
Flóbert-puska golyója érte és a mellébe ha-
tolva, életveszélyes sebet ejtett rajta A vizs-
gálóbíró a rendőrség jelentése után azonnal 
kiszállott a kórházba, hogy a leányt kihall-
gassa. Kozma Anna azonban eszméletlen álla-
potban feküdt a kórházi ágyon, úgyhogy ki-
hallgatni nem lehetett. Állapota válságos. A 
tápéi csendőrség megindította a nyomozást 
az eset részleteinek kiderítésére. 

Az esti órákban szerzett információnk sze-
rint a szerencsétlenség Tápén az első uccá-
ban lévő szivattyuskutnál játszódott le. Itt 
álldogált Kozma Anna és Lele József 19 esz-
tendős legény, akinek a kezében egy 9-es 
Flóbert-puska volt. A legény a puska szer-
kezetét magyarázgatta a leánynak, azonban 
nem tudta, hogy fegyvere töltve van. Egyszerre 
a fegyver elsült és a golyó a leány halmellébe 
hatolt. Lele Józsefet őrizetbe vették. A nyo-
mozás folyák. 

Gyujiogiaiáséri 
kéíévi fegyház 
(A Délmagyarország munkatársától.) Ja-

nuár 31-én veszedelmes tűzvész pusztított a 
Szász és Basch-íéle ányási gazdaságban. A 
lángok pillanatok alatt elhamvasztották a kaz-
lakat, mentésről szó sem lehetett A' nyomo-
zás során megállapították, hogy gyújtogatás 
történt. Rövidesen letartóztatták a tettest, 
Martus András 31 esztendős sövényházai gaz-
dálkodó személyében, aki a csendőrök előtt 
olyan értelmű beismerő vallomást tett, hogy 
azért gyújtotta fel a kazlakat, hogy a tűzben 
gyönyörködjék. Különös izgalmat érez — val-
lotta —, ha látja a hatalmas lángnyelveket. 
Azon a délutánon nem tudott parancsolni ma-
gának, a kazlakhoz ment és egy szál gyufával 
lángralobbantotta azokat Elsietett a kazlak 
mellől és távolról gyönyörködött a tűzben. 

A gyujtogatás bűntettével vádolt Martus 
András a törvényszéken tagadta, hogy ő 
okozta volna a tüzet és azt mondotta, hogy 
a beismerő vallomás megtételére a csend-
őrök kényszeritették. A kihallgatott csendőrök 
azt vallották, hogy a lábnyomok vezették őket 
Martus nyomára. Ezek a nyomok a tűztől a 
Martus-tanyáig vezettek és Martus csizmái 
pontosan beleillettek a nyomokba. Tanuk val-
lották, hogy Martus András ugyanakkor a 
Szomszédos béresházakat is felgyújtani igyeke-
zett, de ebben a szándékában egy kisleány 
jelenléte zavarta meg. Efölötti dühében bal-
tát dobott a kisleány felé. A szembesítéskor 
a leány nem ismerte fel határozottan a vád-
lottban azt az embert, aki feléje a baltát 
dobta. Az orvosszakértők azt adták' elő, hogy 
megvizsgálták a vádlottat, nincsenek-e piro-
mánikus hajlamai, de erre nézve semmiféle 
támpontot nem találtak. A biróság Martus 
'Andrást kétcsztendei fegyházra Ítélte. 

Csütörtökön a tábla Kovács-tanácsa tár-
gyalta le az ügyet és rövid tárgyalás után 
helybenhagyta az elsőfokú biróság Ítéletét, 
mert ugy látta, hogy a biróság a főtárgyalás 
adataiból helye-en állapította meg a tényállást. 
A pirománikus gazdálkodó semmiségi panaszt 
jelentelt be 

Aranyat 
fischer Testvérek tltífíSS-

259 igen 
magas árban 
veszeh! 

ucca 10. 

INGYEN KAP 
22x28 cm. nagysága fényképnagyitást rámázva, üveg-
lappal, ha nálam f. hó 15, 16., vagy 17-én 6 darab 
művészi kivitali fényképlevelezölapot 5 pengőért ren-
del meg. Tessék sietni, mig az anyagkészletem tart. 
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Miss Magyarország 1931. 
Tasnády Fekete Mária 

és a szegedi Balaton Tündére választás győztesei tiszteletére 

n a g y í á n c e s í é l y 
a K a s s - k á v é h á Z b a n 
Tasnády Fekete Mária az estély keretében üdvözli a Balaton Tündére 

választás szegedi győzteseit. V 
) { J a z z B á n d ! C i g á n y z e n e ! 

I T á n c - é s s z é p s é g v e r s e n y ! A győztesek fényképét közli a Színházi Elet! 

j Tánc-záróra reggel 4 órakor 

Petrik Antal 
levonja a választások tanulságait és lemond 

a „külvárosi vári" elnökségéről 
„Bizalmas jellegü megbeszélések /olvnak és a közeli napokban eldől a kérdés" 

— mondja Petrik 

(A Délmagyarország munkatársától.) Na-
pok óta városszerte beszélnek arról, hogy Pet-
rik Antal a képviselőválasztáson szenvedett 
kudarca után lemond a külvárosi párt elnök-
ségéről és a külvárosi nagybizottság elnöki 
tisztségéről, továbbá az egyes körökben el-
foglalt elnöki pozíciójáról is. Azt is beszélik 
városszerte, hogy Petrik után a külvárosi párt-
nak dr. Hunyadi Vass Gergely lesz az elnöke, 
aki a külvárosi párt listáján került be a 
közgyűlésbe és kezdettől fogva ennek a párt-
nak a tagja. Szükségesnek tartottuk az érde-
kes hirnek utána nézni és a legalaposabb 
munkát ugy véltük elvégezni, ha a közvet-
lenül érdekelt Petrik Antalhoz és dr. Hunyadi 
Vass Gergelyhez fordulunk. 

Petrik Antal 

nem volt hajlandó nyilatkozni, végül is a 
kővetkezőket mondotta: 

— A külvárosi párt elnökségéről nem mon-
dottam és nem is mondhattam le. A hely-

zet ugy alakul, hogy bizalmas jellegű meg-
beszéléseinkről a nyilvánosságot egyelőre 
nem tájékoztathatjuk. A' helyzet azonban meg-
oldásra érik és a közeli napokban feltétlenül 
eldől az egész kérdés, 

Dr. Hurypdi Vass Gergzlg, 

ezeket mondotta: 
— Arról, hogy a külvárosi pártban engem 

jelöltek volna elnöknek, még nem hallottam 
semmit Arról tudok, hogy a párt in-
tézőbizottságát szombatra összehívták, amelyen 
fontos és talán döntő jelentőségű, kérdések 
kerülnek megvitatásra. 

— Petrik lemondásáról már hallottam és 
lehet, hogy ez a kérdés a szombati intézőbizotl-
sági ülés elé kerül. A képviselőválasztás óta 
még nem ülésezett a bizottság és igy meg kell 
beszélni az uj helyzetet, ami azóta előállt 
Többféle kombinációról beszélnek az ügyvitelt 
illetőleg és arról is hallottam, hogy az elnök 
mellé esetleg elnöki tanácsot szerveznek. 

Ezer serlés pusziul! el 
a május óla larló serlésvészben 

Négy nap óla alig jelenlellek be u}abb megbetegedési — Szünőtélben 
van a járvány 

(A Délmagyarország munkatársától.) 
Évtizedek óta nem pusztított olyan vesze-
delmes sertésvész Szegeden, mint most 
május óta. Május legutolsó napjaiban lé-
pett fel a járvány és a vész első heteiben 
naponta 40—50 sertés hullott el. A vész 
juniusban és juliusban szinte szünet nél-
kül szedte áldozatait, de még augusztus 
első hetében is jelentékeny számú sertés 
pusztult el orbáncban és pestisben. A vá-
ros a sertésvészre való tekintettel szigorú 
zárlatot rendelt el, aminek következtében 
teljesen megbénult az állatvásárok for-
galma. 

A város gazdasági ügyosztálya most ar-
ról ad értesítést, hogy négy nap óta csök-
kent a sertésvész és a legutóbbi napokban 
az eddigi 40—50 helyett mindössze 2—3 
megbetegedést jelentettek be. A sertészár-
lat feloldására egyelőre azonban még nem 
kerülhet sor, mert még mindig nagy óva-
tosságra van, szükség 

Az ügyosztályban elkészült a statisztika 
az eddig elhullott állatokról. Eszerint má-
jus 30. és 31-én, két nap alatt 45 sertés 
hullott el. A juniusi elhullások száma 127 
volt, juliusban 436, augusztusban 360 ser-
tés pusztult el orbáncban és ' pestisben. 
Ez összesen 968 darab, de bizonyos, hogy 
legalább mégeyyszer ennyi sertés hullott 
el, mert a gazdák nagyon sokat nem jelen-
tettek be. 

A sertésvész érzékeny károkat okozott a 
gazdáknak, de a jószágvásárok is teljesen 
elnéptelenedtek, nem volt felhajtás, a vá-
sárok másfél óra hosszáig tartottak, mig 
máskor egész nap folyt az alku a vásár-
tereken. Nagy a panasz a hentesek és 
mészárosok körében is, mert a járvány ki-
törése óta a sertéshús fogyasztása a mi-
nimumra csökkent. Remélhető, hogy most 
má r teljesen megszűnik a vész és a nor-
mális forgalom rövidesen helyreáll. 


