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Huszpengős fogadásért a közúti hídról 
a Tiszába ugrott egy fiatalember 

(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-
nap este a közúti hidnak az Alsótiszapart felé 
eső oldaláról a vizbe vetette magát egy fiatal-
ember, Kivételesen nem öngyilkosságról volt 
szó, hanem fogadásról. A fiatalember barátai-
val fogadott, bog a híd legmagasabb pontjá-
ról leveti magát a Tiszába és kiúszik anélkül, 
hogy valami naja is esne. Husz pengő volt a 
tét, a fiatalember azonban vállalkozott a fel-
adatra. Mielőtt még beleugrott volna a vizbe, 
gyors kalkulációt csinált, hogy vájjon megéri-e 
a dolog abban az esetben, na a rendőr észre-
veszi az u^-ást és feljelenti? Kiderült, hogy az 
esetleges büntetés után is megmarad még olyan 
ősszeg, amelyért érdemes beleugrani a meg-
áradt Tiszába. 

— Különben is — mondotta —, ha a rendőr 

észrevesz, azt fogom mondani, hogy öngyilkos-
ságot akartam elkövetni.. . Remélem ebben az 
esetben meg sem büntetnek.. . 

A fiatalember nem sokat gondolkozott. Gyor-
san ledobálta magáról a ruhát és átmászott a 
korláton. Barátai még egyszer megkísérelték 
lebeszélni, de sikertelenül. A fiatalember me-
rész fejessel búcsúzott el a hidtól és a követ-
kező pillanatban már eltűnt a vízben. A hidon 
megrettenve figyelték a következményeket. A 
fiatalember csakhamar előbukkant. Kicsit küz-
dött a megdagadt Tiszával, ezután erős csa-
pásokkal kiúszott és megkapaszkodott a halász-
bárkákban. 

— Így kell keresni husz pengőt — mondotta 
vidáman, miközben felöltözött. 

Vakmerő betörés a Kárász~uccában 
(A Délmagyarország munkatársától.) Tegna-p 

délben vakmerő lopást követett el ismeretlen 
tettes a Kárász-ucciban lévő Vajda-féle opti-
kai üzletben. A déli órákban az üzletet bezár-
ták. Amikor azután ebédután a cégtulajdonos 
kinyitotta az üzletet, megdöbbenve állapította 
meg, hogy amíg az üzlet be volt zárva, tolvaj 
járt a kasszában és 192 pengőt ellopott. A rend-

'g mei 
álkulccsa 
ebben az 
uccán, n 

gállapitotta, hogy a vakmerő betörő 
l nyitotta ki az üzlet ajtaját és bár 
időpontban sokan jártak a Kárász-

odtan véghezvitte a lopást anélkül, 

őrséi 
ICCSi 
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hogy valakinek is feltűnt volna a dolog. A lo-
pás elkövetése után az ajtót bezárta és észre-
vétlenül eltávozott. A rendőrség keresi a tolvajt. 

Csanádit 
köszségeineK villamosítása 

Ufabb jelentős ajánlat 14 lcöxségnelc villamosenergiával 
való ellátására 

(A Délmamjarország makói tudósítójától.) 
Csanádmegyében évekkel ezelőtt, megindult a 
munka a vármegye községeinek villamosener-
giával való ellátására. Az előkészitő munkála-
tokat a vármegye végezte és 1929-ben eljutot-
tak addig, hogy kiirták jt versenytárgyalást a 
vármegye községeinek villamosítására. A ver-
senytárgyaláson a Magyar Altalános Kőszén-
bánya. a Felsődunántuíi Villamossági Rt., va-
lamint a Tóth Gőzmalom és Villamostelep Rt. 
közös ajánlatot teltek. Az azóta egyre sulyosodó 
gazdasági válság folytán a magánfogyasztásra 
alapított tervek ílluzóriusakká váltak és ez év 
elején az ajánlattevők óvadékaikat visszakap-
ták. 

Most u| fordulat kftvetkezett be a csanádme-
gyei községek villamosítása terén. A 
Tóth Gőzmalom és Villamostelep Rt. ajánlatot 
tett a vármegye U középfekvesü községének 
villamosítására és ajánlatát a kereskedelem-

ügyi minisztériumba is benyújtotta. A keres-
kedelmi miniszter leirt a vármegyéhez és 
hangsúlyozza leiratában, hogy a mai nehéz 
munkanélküliség mellett rendkívül fontosnak 
tartja ilyen nagyszabású munkaalkalom terem-
tését és azt a hatóságok részéről előmozditan-
dónak véli. Az ajánlatot, amely a községek 
közvilágítási áramfogyasztásán alapul, a vár-
megye villamossági szakértője, Verebély László 
műegyetemi tanár megvizsgálta és az annakide-
jén benyújtott első aiánlatlal szemben előnyö-
sebbnek találja. Az alispán véleménye szerint 
az a tehertöbblet, amely az érdekelt 14 község 
háztartására nehezedne, nem olyan nagy és 
nem annyira elviselhetetlen, hogy ezokból el 
ktllene ejt? ti a villamosítás fontos problémá-

" ját. A Tóth-malom ajánlata felett a miniszté-
rium és a törvénvhatóság a napokban megin-
dítja a tárgyalásokat 

Befejeződött Matuska kihallgatása 
Lef&tsz6k előtte a blatorb&gyi filmet 

Budapesl, julius 14. Felszeghy vizsgálóbíró 
idéki tö törvényszéken 

atásával. A dél-
pénteken végzett a pestvidé 
Matuska Szilveszter kihal lg 
előtti órákban már csak különböző részletkér-
dések kerültek szóba. Matuska elmondotta, hogy 
a robbanás technikájáról akkor szerzett alapo-
sabb ismereteket, amikor megvette a kőbányát 
és az osztrák hatóságoktól robbantási engedélyt 
kért. amelyet meg is kapott. Ugyanakkor egy 
szakkönyvet is rendelkezésére bocsátottak és 
ezt a legalaposabban áttanulmányozta. 

- M a k ó i Park Mozi— 
Kerthelyiségben 

szombaton és vasárnap 

A levegő királya 
(Dfrigibl) 

Fox világhiradó. Magyar Hiradó. 

Az anshachi mrényletre vonatkozólag elmon-
dotta, hogy a merénylettel kapcsolatban gon-
doskodott megfelelő alibiről. 

Matuska kijelentette, hogy a kommunisták-
hoz semmi köze nincs. Igáz, hogy Berlinben 
résztvett néhányszor kommunista összejövete-
leken, de csak azért, hogy az őt figyelő hatósági 
személyeket megtévessze. Végül felemiitette, 
hogy az addig tervezett amszterdami, párisi és 
wemingeni merényletterveken kivüí Kőzép-
európn, sőt egész Európa minden nagy városa 
közelében akart merényleteket elkövetni. 

A biatorbágyi merénylet színhelyén annak-
idején mczifelvételt készítettek, a rendőrség in-
tézkedésére azonban a filmből kicenzurazták 
azokat a részleteket, amelyeket a nyomozás ér-
dekében a nyilvánossággal közölni aggályos-
nak tartottak. Matuska ezekben a kicenzurázott 
részletekben sürün szerepel, mert a kiváncsíak 
tömegében elvegyülve, ő is állandóan ott tar-
tózkodott a közeiben. A vizsgálóbíró intézkedé-

sére most ezeket a kicenzurázott részleteket 
beleragasztják a filmbe és a teljes filmet le-
pergetik Matuska előtt. Matuska a film alap-
ján ismét el fogja magyarázni, hogy hol jár-
kált és hogyan készítette elő a merényletet. 

Pénfeken eltemették Maluskánéí 
Bécsből jelentik: Pénteken délben temették 

el a bécsi központi temetőben Matuska Szil-
veszternél. óriási tömeg jelent meg a ravatal-
nál. Csantavérről eljött a szerencsétlen asz-
szony édesapja és testvérbátyja. Matuska 13 
éves kislányát a merénylő bécsi védője kisérte 
ki a temetőbe. Az ügyvéd lesz valószínűleg a 
kislány gyámja. A kislány sápadtan, szótlanul 
borult édesanyja koporsójára, öriásí tömeg ki-
sérte ki a koporsót a sirhoz. 

Családi veszekedés után 
halálos lugkőmérgezés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken délelőtt a kőzkórházban meghalt Tóth 

Rozália 32 éves, Arva-ucca 7. szám alatt lakó 

gyári munkásnő. Tóth Rozália öngyilkossági 

szándékból marólúgot ivott. A maró folyadék 

összeégette a száját és a belső részeit, nem le-

hetett rajta segiteni. A rendőrség megállapí-

totta, hogy Tóth Rozália családi perpatvarból 

kifolyólag követte el az öngyilkosságot. Édes-

anyja elmondotta, hogy a lánya gyakran vesze-

kedett vele és ilyenkor meg is ütötte őt. Teg-

nap reggel is veszekedés volt közte és leánya 

között és a veszekedés hevében a lánya ismét 

tettleg bántalmazta ót. Erre ő a leányát kiuta-

sította a házból. Valószínű, hogy emiatt követte 

el Tóth Rozália az Öngyilkosságot. Holttestét 

beszállították a törvényszéki bonctani intézet-

be, ahol felboncolják. 
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Éjszakai verekedés után 
— gyilkossági feljelentés 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
rendőrség napokon keresztül nyomozott egy ál-
lítólagos, töbn esztendővel ezelőtt elkövetett 
gyilkosság ügyében. A mult hét elején bizal-
mas feljelentés érkezett a detektivosztályra ar-
ról, hogy három évvel ezelőtt gyilkosság tör-
tént a Somogyi-telepen és a gyilkos ma is Sze-
geden él. Á feljelentésnek érdekes előzménye 
volt. 

Egyik éjszaka vad verekedés verte fel a Ti-
sza Lajos-kőrut csendjét Az egyik kocsmából 
ittas társaság távozott és az uccán verekedést 
rendezett. Valakit nagyon megvertek és a meg-
vert ember kiabálni kezdett. Azt kiabálta a 
társaság egyik tagja felé, hogy tud arról a bizo-
nyos Somogyi-telepi gyilkosságról, amikor va-
lakit leszúrtak és a holttestet elrejtették. Más-
nap jelentést tettek a dologról a rendőrségnek. 
A nyomozás megindult és az első percben ugy 
látszott, hogy eredményre is vezet. Kiderült 
ugyanis, hogy a rendőrség három évvel ezelőtt-
ről több eltüntet tart számon. Ezeket sorban le-
nyomozták, majd előkerítették a gyilkosság ál-
lítólagos tettesét, aki kézzel-lábbal tiltakozott 
a súlyos vád ellen és azzal védekezett, hogy 
csak bosszúból vádolták meg őt a gyilkosság-
gal. Az eltűntek ügyében folytatott nyomozás 
sem járt eredménnyel, ugy, hogy az egész gyil-
kossági történet nem egyéb — mesénél. 

Mafc&a Kmzá Mozin 
Szombaton és vasárnap 

félh elvárakkal 

Sanghai bombázása 
izgalmas keleti kémdráma. 

Legújabb hangos Magyar Hiradó. 


