
kivégezték 
a guillotine körül 

Hat óra múlt néhány perccel, amikor Gor-
gulov és kísérői ki jöttek a fogház kapuján. Gor-
gulov meg volt kötözve, a pribékek fogták kar-
jait. Amikor a vesztőhelyre értek, Gorgulovot 
a pópa és védői megcsókolták. 

Amikor Gorgulov meglátta a guillotinet, .ré-
mületében elordította magát, megtorpant és 
egy lépést sem akart tovább menni. Allalias 
hangon üvöltölt, dühöngött, aztán összecsuklott 
és hanyattvágódik, ha a hóhér és a pópa fel nem 
fogja. Szinte odahurcolták a pribékek a nyak« 
tilóhoz. 

A görögkeleti pap há t ra te t t s a két hóhérle-
gény vállon ragadta az elitéltet. A két pribék a 
vesztőhelyre cipelte Gorgulovot, térdre kénysze-
ritette, leszorította a fejét és leszijazta vállá, 
nál fogva. Ebben a percben Gorgulov még egy 
irtózatos üvöltéssel fel akart ugrani, de már le-
sújtott a bárd és a véres fej beleesett a fűrész-
poros kosárba. 

A kivégzés után koporsóba tették Gorgulov 
holttestét a levágott fejjel együtt és kivitték a 
temetőbe. 

A budapesti filmkölcsönzők bojkottja 
a szegedi mozik ellen 
KGzBs frontot alakítanak a vidéki mozisok 
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Gorgulovot 
Huszezies tömeg 

Párís. szeptember 14. Szerdán hajnalban a 
Santé-fogház előtt kivégezték Gorgulovot, Dou-
mer elnök gyilkosát. Olvan nagy volt az érdek-
lődés a nyilvános kivégzés iránt, hogy a kíván-
csiak már kedden éjjel 10 órától kezdtek gyű-
lt kezni a hatalmas téren. Reggel 6 órakor a 
rendőrség becslése szerint 20 ezer főnyi tömeg 
szorongott a nyaktiló körül. 

Gorgulov egvsz éijel nem aludt, politikai vég-
rendeletét h tn. amit kivégzése előtt átadott az 
ügyésznek, hogv hozza nyilvánosságra. Gor-
gulov a siralomházból nem akart addig elindul-
ni, amig feleségétől el nem hursuzott. Az asz-
szonyt azonban kimélni akarták ettól a találko-
zástól, mert a közeli hetekben anyai örömöket 
var. Gorgulov erre dühöngeni kezdett és Daib-
ler hóhér tigy húzta ki a cellából. 

Az utolsó percekben megérkezett Gillet a pá-
risi görögkeleti pópa, aki vigasztalni igyekezett 
a halálraítéltet. Gorgulov nem figyelt "a pópá-
ra. elfordult tőle és több izben elkiáltotta ma-
gM: 

— Nem vagyok sem monarchista, sem kom-
munista. Eszmémért halok meg! 

(A Délmaguarorszdg munkatársától.) A 
budapesti filmkölcsönzők legutóbb kimondot-
ták, hogy az újpesti és a szegedi moziknak 
addig nem adnak játszásra jVmeket, amig 
meg nem szüntették azt az idei sAezon ele/én 
kötött megállapodásukat, hogy a jövőben 
trösztszerüen, együttesen határozzák meg, 
hogy melyik mozi, mikor, mit fog játszani 
és hogy milyen árban veszik kölcsön a filme-
ket. Amint ismeretes. Szegeden a filmszín-
házak tulajdonosai elhatározták, hogv meg-
szüntetik az "éles versenyt és a szükséges 
filmek beszerzésére teljhatalmú felhatalma-
zást adtak megbízottjuknak. 

A pesti filmkölcsönzők bojkottja azt jelenti, 
hogy a kötcsőnzSk érdekkörébe tartozó film. 
gyárak termékeit nem >álSzhalják Szegeden, 
hacsak nem történik meg a mozisok és a köl-
csönzők között a békekötés. 

A Délmagifarország munkatársa beszélt az 
• ügyben ifj. Vogl Rezsővel, a Széchenyi Mozi 

üzletvezetőjévé1, aki a köve'.kezőket mondotta: 

— Az bizonvos, hogy a fflmkölcsönzŐknek 
érdekükben állott a bojkott kimondása, mert 
mi tehetetlenné tettük, illetve tesszük, hogy 
az úgynevezett tsalálafilmjeikelt rdnkkény-
szeritsék. A tHippolit c lakájt cimü filmre 
például annakidején ráfizettünk, mert kény-
szeritettek bennünket, hogv olyan filmet is 
átvegyünk mellé, amit nem is mertünk a kö-
zönség elé vinni. Nem akartuk tehát, hogy 
a pesti filmkölcsönzők• szabják meg azt, hogy 

mit játszanak a szegcdi mozik, ezért tőrtént 
meg a szegedi mozik tömörülése. 

— Természetesen az ő akciójukat mi sem 
nézzük tétlenül. Pécs, Ggőr, Sopron, Szóm-
bathely, Debrecen, Miskolc, Kaposvár és Sze-
ged mozisat most tanácskoznak Budapesten, 
hogy megalakítsák a filmkölcsönzők ellen a 
közös frontot. Mi tehát ugyanolyan fegyvert 
szegezünk nekik, mint ők nekünk. A vidéki 
mozisok frontja fog majd pressziót gyakorolni 
a filmkölcsönzőkre, hogy csak olyan filmeket 
adjanak, amilyeneket használni tudnak. 

— A bojkottot négy filmes mondotta ki: az 
Ufa, a Metró, a Paramount és a Pátria. Elő. 
reláthatőlag az fog történni, hogy beadják 
a derekukat, mert egyikük sem lesz hajlandó 
a bojkott következtében csak Szege-len 20—30 
ezer pengőt veszíteni. Addig is, amig a bojkott 
tart, Foxéktől és a Stylustól játszunk filme-
ket Mi szilárdan kitartunk elhatárolásunk 
mellett. 

^ idő 
A szegedi Meteorologíai Obszervatórium je-

lenti szeptember 14-én: Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 23.2 C. A legalacsonyabb 130 
C. A barométer adata nultfokra és tengerszint-
re redukálva reggel 763.0 mm, este 76C.7 mm. 
A levegő páratartalma reggel 80 százalék, dél-
ben 48 százalék. A szél iránya északi, erőssége 
2 - 1 . 

Időjóslat a Délvidékre: Változóan felhős, 
enyhe idő csapadékhajlammal. 

12 éves „titokzatos 
szellemei" fogott el 
a szenteli rendőrség 

(A Délmigyarország munkatársától.) Szentes 
lakosságát heteken keresztül izgalomban és ret-
tegésben tartottá egy titokzatos szellem. A város 
Felsőpart n.vfl részében tűnt fel a szellem, aki ál-
lt ndőan rémítgette a lakosságot Éjnek Idején ti-
tokzatos módon lécdarabok, kövek, téglák röpköd-
tek a házak udvarába. A röpülő kövek sok embert 
megsebesítettek, még több ablakot betörtek. Bár-
hogy kutattak is a kövek eredete után. a tiktoksatos 
szellemet megtalálni nem lehetett A lakosság es-
ténként rajokban özönlött Felsőpartra, hogy tanu-
ja legyen a szellem munkájának. Végre a rendőr-
sé,; is megsokallta a dolgot Esténként detektívek 
mentek Fel sfi partra és napokon keresztfii nyomoz-
tak a szellem útin, de eredménytelenül. A titokza-
tos szellem most még gúnyolódott is a detektivek-
kel. A cserépdarabokra üzeneteket firkált: 

— Nyomozzatok! 

— Szellemi 

A detektívek végül ls rájöttek, hogy a si«11«m 
azonos — egy 12 esztendős fiúval, aki szórakozását 
lelte az emberek félelmében." De a fta tagadta a 
dolgot. Ugy látszott hogy Igaza ls van, mert ami" 
kor a ftut a detektívek őrizetbe vették, a kMobá* 
lés njhól megindult és a köveken dnrva felírásokat 
találtak. Most raár mindenki megvolt győződve, 
hogy egy titokzatos tény a tettes D« csakhamar 
megoldódott a rejtély. A fin elmondotta, hogy a 
nagyapja, biztatására kezdett dobálni, aztán ami* 
kor látta, hogy az emberek félnek, kedvet kapott 
Amikor ő az uccára ment, addig 80 esztendő» nagy-
anyja dobálta a cserepeket, ugyancsak ö volt, aki 
az üzeneteket firkálta. 

A rendőrség az anyóka és a kisfiú ellen meg-
Indította az eljárást 

II Délmagyarország kBIcson-
könyvtárában az előfizetési díj: 
a Délmagyarország előfizetői részére havonkin 
1 peng?, munkáseittizelöknek hetenkint 16 fillér, 
mindenki más részére havonkint 1.60 pengft. 
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