
T934 novemEer T3: 0 C T M A G y A R O R S Z A" G 

Különös mepbizatásu 
terroristát tartóztattak le 

Bukarestben 
(Budapesti tudósítónk telefonjélentése.) Buta-

restből jelentik: A bukaresti rendőrség szenzá-
ciós letartóztatást foganatosított. A detektivek-
nek feltűnt egy gyanúsan viselkedő ember, akit 
igazolásra szólítottak fel. A detektívek megálla-
pították, hogy Luiba Andrejewel, Vanesa Mi-
hajlov. ismert maoedom terroristavezér bizalmas 
munkatársával azonos. A rendőrség azon a vé-
leményen volt, hogy Luiba a bolgár hatóságok 
elől menekült Romániába. 

Későbbi értesülésünk szerint Luiba a rendőr-
ségen kijelentette, hogy semmi köze nincsen a 
macedón terroristákhoz, hanem tagja egy titkos 
szervezetnek, amely különös megbízással küldte 

Romániába. Állítólag még néhány társa érkezett 

Romániába, ezeknek azonban nyomukveszett. A 
rendőrség lázasan keresi őket. 

November 16-án 
szünet lesz minden köz-
hivatalban és iskolában 

Budapest, november 12. A kormány rende-
letet adott ki, hogy Horthy Miklós kormányzó 
Budapestre való bevonulásának tizenötödik év-
fordulója alkalmából november 16-án az ösz-
szes állami, törvényhatósági és közigazgatási hiva-

talban szünnap tartassék. Ugyancsak iskolai szü-

netet tartanak ezen a napon a kultuszminiszté-
rium felügyelete alá tartozó összes tanintézetek. 

Felborult a brassói autóbusz — 
egy vaddisznótól 

(Budapesti tudósilónk telefonjelentése.) Bras-

sóból jelentik: A város egyik főútvonalán hétfőn 
délbein egy a közeli erdőből odavetődött vad-
disznó nagy felfordulást okozott. Egy arra ha-
ladó autóbusz eoffőrje a vad láttára elfordí-
totta a kormányt, a kocsi azonban felborult. Az 
autóbusz utasai közül többen súlyosan megsérül-
tek. A vaddisznót egy rendőr revolvergolyója 
teritette le. 

E z inas és a szobalány 
szerelmi drámája 

Győr, november 12. Hétfőn este 8 óra táj-
ban kettős halállal végződő szerelmi tragédia ját-
szódott le az Opitz-uccában. Holczer Sándor 22 
éves urasági inas féltékenységből agyonlőtte Ta-
lián Erzsébet 22 éves szobaleányt, azután pedig 

magái. Mindketten a helyszinen meghaltak. Bú-
csúlevelet nem hagytak hátra. 

Gyermektragédia 
a tömeglakásban 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nem-
régiben súlyos, halállal végződő szerencsétlen-
ség végződött Vásárhelyen. B é k é s i János 2 
éves kisgyermek beleesett egy forró vízzel telt 
fazékba és halálra forrázta magát. A szeren-
csétlenség miatt Olasz Eszter 45 éves vásárhe-
lyi napszámosasszony került hétfőn a szegedi 
törvényszék elé, mert ő tette le a lakás padló-
jára a forró vízzel telt edényt. A hétfői főtár-
gyaláson kiderült, hogy a szerencsétlenség egy 
úgynevezett tömeglakásban történt, ahol hat 
család lakott együtt. Tizenkét apró gyerek volt 
a lakásban, ezek állandóan ott csetlettek-bot-
lottak a felnőttek lábainál. így történt a kis 
Békés János szerencsétlensége is. Olasz Eszter 
azzal védekezett, hogy esak egy pillanatra tet-
te le az edényt a földre, de a kíváncsi kisfiú 
azonnal ott termett és megbotolva, belezuhant 
az edénybe- A bíróság Olasz Esztert gondat-
lanságból okozott emberölés vétségében mon-
dotta ki bűnösnek és ezért 14 napi fogházra 
ítélte, de az ítélet végrehajtását próbaidőre 
felfüggesztette. 

Megölte négy gyermekét 
mert el akarták árverezni tehenét 

Borzalmas gyermekirtás Nagykálióban 

Nagykálló, november 12. Megrendítő tragé-
dia történt Nagykálióban. R a j t István 38 
éves földműves, akinek tehenét 22 pengő ügy-
védi költség címén el akarták árverezni, elke-
seredésében meggyilkolta négy kis gyermekét. 
A szerencsétlen gazda a végrehajtató ügyvéd-
nek felajánlotta a háznál levő 7 pengő kész-
pénzt a 22 pengős tartozás törlesztésére, de azt 
nem fogadták el, hanem a tehenet elhajtották 
a községházára. 

Rajt István feleségét elküldte hazulról, majd 
13 éves fiát. Istvánt, fejszecsapással agyon-

verte, Mária nevű kislányát késsel szíven-
szúrta, a játszadozó 7 éves János és 2 éves Ju-
liska gyermekeit pedig késsel összeszurkálta. 
Ezután elment a községházára és elmondotta 
a főjegyzőnek, hogy igéretét beváltotta, négy 
gyermeke holtan fekszik odahaza. Majd a 
csendőrségre ment, jelentkezett. Azzal védeke-
zett, hogy nem akarta éheztetni a gyermekeit. 

A gyermekek holttesteit virágok között ra-
vatalozták fel. A szerencsétlen gyermekek te-
metési költségeit a község elöljárósága viseli. 

HireM 
Az idő 

A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 16.6, a legalacsonyabb 6.8 C. A barome-
ter adata nullfokra és tengerszintre redukál-
va reggel 754.5, este 751.0 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 92, délben 70 százalék. A szél 
iránya délkeleti, erőssége 4—6. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor Időjóslat: Borult, ködös idő, sok he-
lyen, főleg keleten és északon még eső, a be-
gyeken esetleg hó. Nyugat felől a hőmérsék-
let kissé csökken. 

S T f l U F F E R - V K J R T ÜSS mindenütt! 

— Az Egyetem Barátai Egyesülete termé-
szettudományi szakosztályának előadói szak-
ülése. A természettudományi szakosztály el-
nöksége ezúton értesíti tagjait és az érdeklődő-
ket, hogy e félévi 5. szakosztályi előadóülését 
szerdán délután 5 órakor tartja meg a II. szá-
mú vegytani intézet előadótermében a követ-
kező programmal: 1. K e d v e s Miklós: Isko-
lai graviációs készülék bemutatása (kísérletek-
kel), 2. Dr. B r u c k n e r Győző: Szintetikus 
kísérletek a papaverintipusu isochinolin-szár-
mazékok sorában, 3. dr. V a r g h a László: Az 
I-Xylose uj svntézise- Üléselnök: dr. BayZo l-
tán. Az előadásra vendégeket szívesen lát az 
elnökség. 

— Szeged képviselete a vérmezei díszszem-
lén. A kormányzó Budapestre történt bevonu-
lásának tizenötödik évfordulója alkalmából, 
november 16-án díszszemlét tart. Erre az ün-
nepélyes szemlére meghívták a törvényható-
ságok között Szegedet is. Szeged küldöttségét 
B a r a n v i Tibor főispán és dr. P á 1 f y Jó-
zsef polgármester vezeti a Vérmezőre. 

— Szakelőadás az ipartestületben. Szerdán 
este 8 órai kezdettel az ipartestület székházá-
ban D r e x l e r László gépészmérnök, iparos-
tanonciskolai tanár tart szakelőadást „A kéz-
műipari költségvetés és regie számításról" 

cimen- Az előadás diitalan és azon minden ér-
deklődőt szívesen lát a rendezőség. 

— Dr. Bertalan József nyugalmazott főreál-' 

iskolai tanár, aki 14 éve nyugdíjban van, nyugdí-

jaztatása óta különféle mérnöki munkákat vég-

zett, amelyeknek közhasznú voltáról a budapesti 

mérnöki kamara meggyőződvén, ezév juniusában 

a mérnöki nyilvántartásba és október 29-től kezd-

ve a mérnöki kamarába jegyezte be vegyészmér-

nöki cimmel és jogokkal. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége ügyve-
zető elnöki állásának betöltése. A Szegedi Ke-
reskedők Szövetségének ügyvezető elnöki 
tisztsége azóta betöltetlen, mióta V é r t e s 
Miksa kormánvfőtanácsost a kereskedelmi és 
iparkamara elnökének választották meg. Most 
I r i t z Béla, a tüzifaszakosztály helyettes el-
nöke beadványt intézett a szövetség vezetősé-
géhez és kéri, hogy az ügyvezető elnöki tiszt-
ség betöltéséről sürgősen intézkedjék, mivel 
ezt a fontos poziciót a szövetség nem hagyhat-
ja betöltetlenül. Azt javasolja Iritz. hogy rö-
vid időn belül nagytanácsi ülést és 2 héten be-
lül közgyűlést hivjon össze a szövetség. 

A Z O M W E hirei 
Csütörtök reggel a 6 óra 28 perces budapesti 

gyorsvonattal egy csoport utazik féláru vasúti 
jeggyel. Akik ehhez a csoporthoz csatlakozni 
akarnak, jelentkezzenek mielőbb, de legké-
sőbb szerda délután 3 óráig a D é l m a g y a r -
o r s z á g jegyirodájában. 

— Székelési zavarok, vastagbélhürut, puffadt-
ság, félelemérzés, bódultság, migrén és általá-
nos rosszullét esetén a rendkívül enyhén ható 
természetes »Ferenc József« keserüviz a gyo-
mor ós a bélmirigyek működését élénláti, a vér-
keringést előmozditja s tartós megkönnyebbü-
lést szerez. Gyomor- és belspecialisták a Fereno 
József vizet, ugy férfiaknál, mint nőknél és gyer-
mekeknél teljes eredménnyel alkalmazzák. 

Esterházy sonkák, fölszeltek, 
vaj, sajt, csemege Aruk, alkalmi M4jjp|f||e||jíl 
tálak és szendvicsek olcsó árakon I I IQ I II U 0 II01, 
Kígyó ucca I, 

A szövetkezett városi balpárt 
választási hirei 

A szövetkezett városi balpá't a törvényható-
sági bizottsági választásokra vonatkozó mm-5 

dennemü felvilágosítást az alábbi helyeken és 
időben készséggel nyújt: 

Felsővárosi csoport: Szilléri-sugárut 24. szara 
alatti helyiségben köznapokon 6—8-ig, vasár-
és ünnepnapokon délelőtt 9—I2-ig. 

Móravárosi csoport: Szél- és Remény-ucca sar-
kán lévő Sánta-vendéglőben köznapokon estei 
7—9-ig, vasárnaponként délelőtt 9—12-ig. 

Alsóvárosi csoport a Füzes-occa és Hattyas-
9or sarkán lévő Vecsernyés-vendéglőben közna-
pokon este 6—8-ig, vasárnaponként 9—12-ig. 

Belvárosi csoport: III- és IV- választókerü-
let az Épitőmunkásotthonban (Fodor-ucca 10). 
Hétköznapokon este 7—8-ig, vasárnapokon 
délelőtt 10— 12-lg-

A törvényhatósági választójogosultak figyel-
mébe. A szociáldemokrata párt titkári irodá-
jában (Munkásotthon, Hétvezér u- 9., II. eme-
let) délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és 
ünnepnapokon 9—1 óra között minden ellen-
zéki válaszlójogosult meggyőződést szerezhet, 
hogv fel van-e véve a választók névjegyzéké-
be. Ha pedig 1931 január 1-től lakást változ-
tatott, arra nézve is felvilágosítást adunk, 
hogy melyik körzet (kerület) névjegyzékében 
szerepel és tehát hol kell szavazati jogát gya-
korolnia. 

A Szociáldemokrata párt 
végrehajtó bizottsága. 

A szövetkezett városi balpárt 14-én, szerdán 
este fél 8 órakor a Sán ta-vendéglőben (Szél-
és Reménv-ucca sírok) válaszéi gyűlést tart. 
Előadók: L á j e r Dezső, dr. B e r k e s Pál, 
P a p d i György és dr. V a l e n t i n y Ágoston. 

A szövetkezelt városi balpárt VIII. választó-
kerülete 17-én, szombaton este 8 órakor a 
Csonka-vendéglőben (volt Turcsányi-vendég-
lő, Római-körut és Gál.ucca sarok) pártvacso-
rát rendez. Felszólalnak: P á s z t o r József, 
Lá j e r Dezső, dr. V a l e n t i n y Ágoston és 
I r i t z Béla. 


