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14 napi fogházra itélfék a gondatlan anyát, 
aki két gyermekének tűzhalálát okozta 

DéfíhayyarorseSg munkatársától.) Ezfv 
nfárcíusábsn megdöbbentő ' szerencsé tíénáég 
történt az egyik vásárhelyi munkáslskásban. 
*ucsl Pálné vásárhelyi asszony az egyik dél-

előtt, amig ő maga a városházára meilt Ínség-
segélyért, két gyermekét, a 4 esztendős Pált 
«és a 2 esztendős Ernőt felügyelet nélkül hagy-
ta a szobában Mielőtt elment; hogy a két 
gyttek ne fázzon, kukoricaszárat' tett a tűz-
helyre. Az ajtót azután rázárta a gyerekekre 
és elment az inségsegélyért Amig az anya 
távol »Volt a lakástői, addig szörnyű szeren-
csétlenség történt. A tűzhelyből szikra pat-
tant ki és lángrabbbantotta ex ágyai, ahol 
a két ygermek feküdt. A gyermekek menekül-
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oI Igyekeztek, de az ajtó zárva volt-A nagy 
füstben elveszítették eszméletüket, a földre 
rogytak, ahol azután porrá égtek, t 

Mocsi Pálné ellen a gondatlanságból oko-
zott kétrendbeli emberölés miatt megindult 
a bűnvádi eljárás. Az asszonyt kedden von-
ta felelősségié a szegedi törvényszéki VUdAa-
nácsa. Mucsi Pálné azzal védekezett, hogy 
nem számított arra, hogy ilyen következmé-
nyei lesznek annak, ha gyermekeit magukra 
hagyja. A bíróság az asszonyt íl napi fog-
házra tlélte. Enyhítő körülménynek vette a 

hogy Mucsi Pálné két gyermeke el-
:vel már eléggé megbűnhődött goadat-

lanságáért. Az Ítélet jogerős. 
s >i¿íj* > 
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A miskolci kereskedők és Iparosok 
kedden tUntetősztrájkot rendeztek 

Miskots, juü'js 11 Kedden délelőtt 10 őrskor 
lezárultak Miskolcon az üzletek és műhelyek redő-
nyei. Miskolc kereskedő- és iparostársadalma néma 
tűntetést rendezett annak demonstrálására, hogy 
gazdasági hajókat nem birja tovább elviselni A 
miskolci Kereskedelmi Testület és a Miskolc Ipar-
testület nagygyűlést tartott a Korona-szállóban. 

A kereskedők a gyűlés tartama alatt, az iparosok 
pedig egésznapi szünetet tartanak. Haraadféieáer 
kereskedő és iparos demonstratív nagygyűlése szö-
vegezte meg a tiz pontból' álló határozati Javas-
latot, amelyben felsorakoznak * kereskedők és 
iparosok kívánságai. Miskolecal egyidejűleg Diós-
győrött is bezártak a kereskedők és Iparosok 
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Nem kerülnek statáriális biróság elé 
a fantasztikus kommunista szervezkedés 

gyanusilolljai 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

kommunista szervezkedéssel gyanúsított Füs-
sy László, Dinnyés Ferenc és társai most már 
minden valószínűség szerint nem kerülnrk 
statáriális biróság elé. Az igazságflgyminisz-
Lerium döntése ugyan még nem érkezett meg, 
azonban illetékes helyen ugy tudják, hogy 
éppen a minisztériumi válasz késedelmessé-
sége mutatja azt, hogy a felsőbb fórumok 
nem tartják statáriális biróság hatáskörébe 
tartozónak az ügyet Ilyen körülmények kö-
zött most már egész bizonyos, hogy az Ogvet 
a rendes bűnvádi útra terelik, megindítják 
a vizsgálatot és ha a vizsgálat is ugy ta-
lálja, hogy a gyanúsítottak, épelméjüek, ak-
kor az ügyészség vádiratot ad ki ellenük. 

A márciusban leleplezett kommunista szer-
vezkedés ügye is rövidesen biróság elé kerül. 
Az ügyészség elkészült terjedelmes vádiratá-
val és valószínű, hogy már augusztus hó 
folyamán megtartják az ügyben a főtárgya-
lásL A vádlottak felett a Gőmőry-tanács fog 
Ítélkezni, a vádat dr. Balázs Sándor ügyész 
képviseli. i 

Egyébként az ügyben érdekes fordulatot vár-
nak. Dinnyés Ferenc felesége ugyanis be akar-
ja bizonyítani, hogy férjének az egész szer-
vezkedéshez semmi köze sem volt. A rend-

ség — mint ismeretes — arra alapította Dlny-
nyés Ferenc bűnösségét, hogy a festőművész 
valamilyen > 

fúrógépet konstruált, amelynek 
segítségével veszedelmes rob-
bantásokat lehet végrehajtani. 

Ennek a gépnek nemcsak a leírását találták 
meg a festőnél tartott házkutatás alkalmával, 
hanem a fúrógép összes vázlatait és pontos 
rajzait is. Dinnyés Ferencné most azt kí-
vánja igazolni, hogy férjének semmiféle bű-
nös szándéka nem volt a fúrógéppel; de nem 
is lehetett, mert hiszen azt 

még 1928 bon fela|&nlotto a vá-
rosnak megvételre. 

Dinnyés kérelméhez akkor csatolta a gép 
vázlatait és leírását, a rendőrség által lefog-
lalt példányok pontos másodpéldányait A 
mérnöki hivatal át is tanulmányozta Dinnyés 
ajánlatát. A fúrógépet azonban a város nem 
vette meg, mert nem volt szüksége rá. 

Dinnyésné az erre vonatkozó aktákat ki 
is kerestette a levéltárban és most mindent 
elkövet, hogy a bizonyítékok alapján meg-
szüntessék férje ellen az eljárást. Azzal érvel, 
hogy ha a fúrógépet felajánlotta a város-
nak. nem lehetett bűnös szándéka vele. 

Gyermekkori emlékek 
a szegedi zsidótemplom 

tervezőjéről 
Kaptuk a következő levelet: Mélyen tisz-

telt Főszerkesztő Url Bocsásson meg, ha to-
raimmal alkalmatlankodom! B. lapjuk mai 
számában olvasom fóldimnek, volt ískolatár-
samnak, az országosliirű műépítésznek, Baum-
horn Lipótnak nekrológját Azt hiszem, hogy. 
a boldogult tekintélyét nem csorbítja, ha hely-
reigazítani óhajtanám* hogy a Győr-újvárosi 
monumentális zsinagógát nem ő tervezte. 
E zsinagóga felavatása a megye, a város min-
den előkelőségének és minden felekezet pap-
ságának részvételével nagy flnnepséjjek kere-
tében ment végne. Akkor boldogult Baumf-
born még a középiskola első osztályába Járt; 
aranyos, mindnyájunk által dédelgetett fin 
volt, ki még gyermekkorában fénykép után 
készített krétarajzokat a városi előkelőségek 
részére. Még az alsó osztályokba jártunk, mi-
kor megtudtuk, hogy egyik tanárunknak kis-
fia született. Baumhorn a táblára rajzolta 
a tanárt, mint örömteljeeen ölelgeti sEsőszű-
lőttjét A rajz művészies voltl Nem engedtük 
letörülni 1 Mikor belépett a tanár, boldo-tan 
nevelett és Klupák igazgatót hivta az osztály-
ba. Ezek az akkori jóságos tanárok az osz-
tály színe előtt dicsérték meg Baumhorut 
és buzdították, soha el nem nyomták, ha egy 
tárgyból gyengébb volt (Rostavizsga akkor 
nem volt. A tehetség utat törhetett magánaki) 

Baumhorn apja te neves ember volt, akko-
riban még nem igen voltak ovódák és Baum-
horn nyitotta meg Győrött már a 70-es évek 
előtt az első minden tekintetben modern pri-
vát ovódát, hova a város legelső polgárai 
szívesen kűldötték gyermekeiket! 

Breslau, Berlin, Dessan, Prága, Budapest, 
Bécs világhírű tudós papjai tartottak avató-
beszédeket, olt volt a nagynevű szegedi dr. 
Lőw Immánuel világhírű atyja is, dr. Löw 
Lipót, ki teljes diszmagyarban, feledhetetlen 
benyomást keltett nemcsak magyar ékesszó-
lásával, elragadtató patriárkális alakjával, oly-
annyira, hogy az »öregekc még ma is emlő-

. Tisztelettel: Perl Mihály. 

F e s t é k legolcsóbb érőn 
^ v i l & n v l festékkeraskedtfnél, 
O ^ l i a y j r i Dugonios tér 11. SS. Tel.: 11-07. 

Kerékpárosok! 
Egyik nsgy gyáramtót sikerült az alanti kerékpár 
gummikat és keH?*--* -* otesön megvásárolni: 

KBppway krr. h m í-SO-fi1— | K«rOe»«n« k»r. k. 1*0— ÍHO 
TBmlí . . 1«*>-1*0 Koprnsí.njrer.. . 6*30- T-JO 
Podil l l 1-S0-H0 SirrfdA . . 110- 2*40 
r«k I . 1-40-1-00 Lábu-pnaq* . . 1-90- 2*50 
Ltas ' . 1-50—I Boaoh áyutmi . . 16-30-17-.V5 
Kerékpárokból a világhírű »STYRIA«, .TRIITMPH« 
és »PUCH« gyártmányk raktáron. A magyar 
gyártmánvu »CSEPEL« kerékpár ná'am kapható. 
RADIŐ és VARRÓGÉPEKBEN vezető márkákat 
tartok. GYERMEKKOCSIKBÓL a legolcsóbbtól a j 
legdíszesebbig. Javítások olcsón, összes alkatré- ' 
szek raktáron. I74 ? 

S z á n t ó S á n d o r gépkereskedó 
Szeged, Kis? Dávid-palota, Kiss ucca 2. szám. 

Dr. Reiter Oszkárné 
kozmetikai intézete 

Szeged, Dugónk* tér « . L ea. TeMsnuási: » - 0 2 

Arcápoláo. Szépséghibák kezelése. Szőr-
szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása-
Fénykezelés. Olcsó bérleti rendszer. Tanít-
ványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek. 

Pou derek. 

Résztvesz a Délmagyarország takaré-
kossági akcióiéban 

Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 


