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Két letartóztatás a pozsonyi 
kofferes gyilkosság ügyében 

Prága, szeptember 4. Szombaton délelőtt Po-
zsonyban és Kassán a pályaudvaron a prága— 
pozsonyi, illetve prága—kassai személyvonaton 
egy-egy gazdátlan bőröndöt talállak. Az egyik-
ben két véres női láb és egy női kar, a másik-
ban egy női holttest törzse volt újságpapírba 
csomagolva. Megállapították, hogy a pozsonyi 
hullareszek a Kassán talált bőröndben levő 
holttesthez tartoznak. Azt is megállapították, 
hogy az áldozat barnahajú, világosbarna sze-
mű. 25—28 éves nő lehetett. A kofferben két 
újságot találtak, a prágai „Lidovc Noviny" és 
a hrünni „Proud" egyik lapját. Az utóbbin egy 
házassági hirdetés tintaceruzával volt megje-
lölve. Ezen a nyomon elindulva a pozsonyi 
rendőrség pozitív eredményre jutott 

Megállapították, hogy egy nevelőnő, akinek 
augusztus 31-én kellett volna Pozsonyban ál-
lásba lépnie, nem érkezett meg. Kinyomozták, 
hogy a nevelőnőnek pár nap előtt Prágából 
nyoma veszett Valószinű, hogy a gyilkos az 
újsághirdetés révén ismerkedett meg az áldo-
zattal, akit megölt, majd kirabolt 

A nő halálát fojlogatás okozta. A fejen ta-
lált két nagy sebből arra lehet következtetni, 
hogy a gyilkos olyan helyen követte el tettét, 
ahol tartania kellett, hogy a segélykiáltásokat 
meghall ják. Ezért a torkát összeszorítva, két 
csapást mért a fejére. Egy keskeny késsel, 
vagy tőrrel még hét szúrást ejtett a nő szivén. 

Prágában tegnap este letartóztattak két em-
bert, mert az a gyanú merült fel ellenük, hogy 
a gvilkosságot ők követték el. 

Néhány béttel ezelőtt hasonló gyilkosság tör-
tént A gyilkos akkor a szétdarabolt testrésze-
ket a vonatból dobta ki. A rendőrség most ab-
ban az irányban is nyomoz, hogv a két gyil-
kosságot esetleg ugyanaz a tettes követte el. 

Egy budapesti ügyvéd tragédiája 
Először agyonlőtte feleségéi, mafd ön-

gyilkosságot követeli el 
Budapest, szeptember 4. Megdöbbentő tragé-

dia játszódott le hétfőre virradó éjszaka a Ki-

rály-uccában. Dr. Pickler Mór ügyvéd agyon-
lőtte a feleségét, azután öngyilkosságot követett 

el. A szakácsnő reggel az előszoba kis asztal-

káján levelet talált, amelyben a szerencsétlen 

házaspár arra kérte, hogy ne lépjen be a szo-

bába, mert öngyilkosok lettek. Tettüknek oka 

— szólt tovább a levél — a kilátástalan helyzet. 

A rendőrség az 53 éves ügyvédet és feleségét 

a hálószobában találta meg. MegállapitoVák, 

hogy Picklerék már régebben foglalkoztak vég-

zetes tervükkel. Az éjszaka folyamán Pickler 

közvetlen közelről rálőtt feleségére, majd a ka-

rosszékben Frommer-pisztollyal halántékon 

lőtte magát. A rendőrségnek irt bucsulevé'ben 

bejelentették, hogy közös elhatározással men-

tek a halálba. A tragikusan elhunyt házaspár 

holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 

szállították. 

A SZENTESI SZELLEM 
(A Délmagyarorszáq munkatársától.) A szen-

tesi Felsőpárton hetek óta szellemjárásról sut-
togtak. A Rákóczi Ferenc-ucca 124. szám alatti 
házban tanyázott volna a „szellem", akiről most 
lerántották a leplet A felsőpártiak sokszor egész 
éjszakákat rááldoztak, hogy hallgathassák a 
szellem koppantásait. A kis szobában, lecsavart 
petróleumlámpa mellett összebújva lesték a 
túlvilági hcnaot. Néha megjelent a szellem is a 
falon. Fehér fénysáv villant meg a falon, majd 
a sugárból egv emberi fej körvonalai bontakoz-
tak ki. A szellem azt sem mulasztotta el, hogy 
port szőrien a babonás nézősereg szeme kö-
zé . . . Végre a rendőrség vette kezébe az ügyet 
és kiderítette a titokzatos szellemhistória hát-
terét 

Megállapították, hogy a szellemjárta szoba 
menyezetet megfúrta a ház egyik lakója és 
azon a lyukon szórták a port a nézők szemébe. 
A kisértet képét pedig ugyanaz a lakó uev va-
rázsolta a falra, nogy betükrözött a szobába és 
a nézők fejei vetitődtek a falra. A lakónak 
ezzel a komédiával az volt a célja, hogy lakó-
társát kiüldözze a házbóL 
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(A Délmagyarország munkatársától.) Év-
ről-évre, minden nyár elején rendkívül elsza-
porodtak a Tiszában az állati tetemek, ugy 
hogy a fürdőzők szinte már féltek belemenni 
a vizbe. Az idén végre a város döghalászokat 
alkalmazott a Tiszán, az uszodák és a csónak-
házak terhére. Eleinte egy halász teljesített 
szolgálatot a Tisza partján, később kevésnek 
bizonyult és három döghalászt rendeltek ki a 

Eartra. A halászok három pengő napszámot 
aptak, a költségek nem a várost terhelték. 

Harminchét partfürdő és csónakház volt érde-
kelve a fizetésnél. A halászokat most beren-
delték a Tisza partjáról. 

Most, hogy letelt a Halászok megbízatása, 
statisztikát készítettek arról, hogy a nyár fo-

lyamán hány állati tetemet fogtak ki a Ti-
szából. A kimutatás szerint szeptemberig 819 
állathullát halásztak ki a Maros torkolatánál. 
A Tiszán úszkáló tetemek háromnegyedrésze 
a Marosból jött a Tiszába és a több mint nyolc-
száz tetem között kettőszázötven sertéshulla 
volt, amelyek a csanádmegyei sertésvész alkal J 

mával kerülhettek a vizbe. Kifogtak mintegy 
száz lovat, ugyanennyi tehenet, borjut, több-
száz kutyatetemet, végül arról számolnak be 
a halászok jelentésükben, hogy a nyár folya-
mán huszonhárom emberi hullát fogtak ki a 
Tiszából. Az elöljáróság elhatározta, hogy 
rendszeresiti ezt a rendszert — a tiszai strand-
fürdők és klubok költségére. 

Lord Grey haldoklik 
Londonból jelentik: A Presse Association je-

lenti, hogy Fallodonhan este 6 órakar Lord 

Grey állapota Igen veszélyesre fordult Dél-

előtt elvesztette eszméletét és azóta nem tért 

magához. Környezetében egyre nagyobb az ag-

godalom. 

A szegedi 
frontharcosok ünnepe 

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

sárnap délelőtt az Országos Frontharcos Szö-

vetség szegedi főcsoportja országos frontharcos 

napot tartott, amelynek keretében felavatta 

diszzászlóját Az ünnepi alkalomra Szegedre 

érkezett a szövetség vezetősége, amelynek tag-

jait az állomáson ünnepélyesen fogadták. A 

vidéki városokból is sokan jöttek Szegedre, 

hogy résztvegyenek az ünnepségen. 

Reggel 9 órakor a fogadalmi templomban ün-
nepi szentmise volt melyen teljes számmal 
résztvettek a frontharcosok. Dr. G l a t t f e l -
de r Gyula püspök megszentelte a frontharco-
sok selyemzászlóját, amelyet azután a felvo-
nuló csapat élén vittek a Széchenyi-térre. Dél-
előtt 11 órakor katonás rendben sorakoztak fel 
a frontharcosok. A csapatok felett B e n e d i c-
ty Imre országos főparancsnok tartott szemlét 
Ezután a sorra érkező zászlóanyákat és a ven-
dégeket fogadták. Megjelent az ünnepségen dr. 
vitéz S h v o y Kálmán altábornagy, vegyes-
dandárparancsnok a helyőrség tisztíkaranak 
élén, B r e i s a c h Béla püspöki helynök, az 
egybáz, dr. S o m o g y i Szilveszter polgármes-
ter a város képviseleteben, dr. L á n g-M i t i c z-
k y Ernő táblai elnök, dr. B u ó c z Béla főkapi-
tánvhelyettes és még sokan mások. Tárogató 
harsant fel, majd T o p o r c z y Károly nyugal-
mazott tábornok, a szegedi főcsoport elnöke 
mondott beszédet, melyben fogadalomtételre 
hivta fel a frontharcosokat, hogy a zászló 
mellett kitartanak mindaddig, amig a Kár-
pátok, az Adria ú jra magyar lesz. 

Beszéde után a megjelent frontharcosok le-
tették a fogadalmat, majd vitéz M á n d o k v 
Sándor tábori főesperes nagyszabású beszéd 
kíséretében felavatta az uj zászlót. Az avatás 
után dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester 
lépett a zászlóhoz és a város nevében koszorút 
belvezett el rajta. Elsőnek vitéz dr. S h v o y 
Kálmán altábornagy vert szeget a zászlórudba, 
a következő szavakkal: „Frontharcosok! Ne fe-
ledjétek el a Kárpátokat, az erdélyi havasokat 
és az Aldunát!" A szegedi helyőrség nevében 
szintén Shvoy altábornagy verte be a szeget. 
A polgármester a következő szavakkal lépett a 
zászlóhoz: ..Hass, alkoss, gyarapits és a Haza 
visszakerül!" 

A zászlószegek' beverése után K e r t é s z 
Elemér országos ügyvezető igazgató mondott 
beszédet, amelyben a megnemalkuvásról és 
a törhetetlen hazaszeretetről szólott. Az ünnep-
séget a leventezenekar Himnusza és a csapatok 
diszmenete zárta le. 

Délben 2 órakor az ujszegedi Vigadóban baj-
l társi ebéd volt a vendégek tiszteletére. 

Nagy siker jegyében 
nyilt meg 

a makói kiállítás 
(A Délmagyarország makói tudósítójától.') 

A makói árumintavásár és kiállítás, amely 
iránt széles körben nyilvánult meg nagy érdek-
lődés, vasárnap nyilt meg ünnepélyes keretek 
között. A szeptember 19-ig nyitva maradó ki-
állítás megnyitása valósággal lázba hoz«a a 
csendes várost, ezen a napon érkezett Makóra 
az első filléres vonat Budapestről, amely 570 
utast hozott. A környékbeli községekből ez-
rekre menő tömegek érkeztek az ünnepi díszt 
öltött városba. 

A megnyitáson megjelent a földművelésügyi 
minisztérium képviseletében dr. Plosz Béla ál-
lamtitkár, a honvédelmi minisztérium részéről 
vitéz Sibrik Sándor ezredes, vitéz Major Miklós 
a külkereskedelmi hivatal főfelügyelője, az 
OMGE képviseletében Thiringer Vilmos, a me-
zőhegyesi ménesbirtok főintézője, Wimmer Fü-
löp a szegedi kereskedelmi és iparkamara el-
nöke, Papp József, az IPOK elnöke, Staub Ele» 
mér ny. államtitkár, dr. Vaja Béla, a Duna—> 
Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara képviseleté-r 
ben, Kiss Tibor csongrádi gazdasági főfelügye-
lő, Piti Péter szentesi gazdasági tanácsnok és 
még számosan. Az ipartestületben és a körü-
lötte épült pavillonokban elhelyezett kiállításé 
délelőtt fél 11 órakor, a kiállítási park zenepa-
vilonjában nyitotta meg a földművelésügyi 
és kereskedelemügyi miniszterek képviselete-
ben Fáy István főispán. Antal József, az ipar-
testület ügyvezető-elnöke, a kiállítás elnöke fo-
gadta a vendégeket, Petrooies György ország-
gyűlési képviselő ünnepi beszédet mondott a 
megjelent vendégeket S. Bátint György üdvö-
zölte. 

A megnyitó meghivott közönsége és nyomá-
ban a nagyközönség, a legnagyobb érdeklődés-
sel járta végig a nagykiterjedésű és rendkívül 
?rizdag anyaga, egységes stílusban elrendezett 
kiállítást. Rendkívül sok és állandó nézője volt 
a lókiállitás gazdag tenyészanyagának. A ló-
és szarvasmarnakiállitás értékes díjazásán felül 
a földművelésügyi minisztérium képviselője. 
Thiringer Vilmos, mint az OMGE képviselője, 
külön dijat is adományozott. 

A kiállítást az első napon több mint 8000 
ember látogatta meg, a kiállítási park pavil-
lontáborában éjfélig tartott a zenekari hangver-
seny. majd jazzmuzsika mellett a tánc. 

Herriot Moszkvában 
Moszkva szeptember 4. Kalinin, a szövetségi 

végrehajtó bizottság elnöke hétfőn kihallgatá-
son fogadta Herriot volt francia miniszterelnö-
köt és a francia nagykövetet A megbeszélések 
több mint egy óra hosszat tartottak. 

Lusztlg Imre 
intézeti, iskolai ha-
risnuák, öuermeh 
kötött kabátok naöu 

választékban 
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