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Egy kiszombori legény 
öngyilhossána 
a nyilt uccán 

(A Délmagyarország munkatársától) Szombaton 

délelőtt Kiszombor főuccáján öngyilkosságot köve-

tett el Tóth Imre 21 éves legény. A fiatalember 

régebbi idő óta forgolódott B. Erzsébet nevü, csi-

nos leány körül, de ugy látszik, kevés szerencsé-

vel. Efölött való elkeseredésében szánta rá magát 

arra, hogy öngyilkosságot követ el. Tervét keresz-

tül is vitte. Revolvert szerzett és a nyilt uccán 

Jőbe lőtte magát. A golyó oly súlyos sebeket ejtett 

rajta, hogy segíteni nem lehetett, rövidesen meg-

halt. Tóth Imre öngyilkossága nagy feltűnést 

keltett Klszomborban, a derék fiatalembert sokan 

ismerték. 

M f l SSSS'Sr. Próféta-
it e r t h e l v i s é q h e n 

fővárosi miivéssek felléptével! 
Be épődij nincs! Kezdete 9 órakor! 

7 sor: nyilatkozat 
43 s o r : cenzúra 

Belgrád, julius 6. Macsek a zágrábi lapok tudó-
sítói előtt nyilatkozatot tett a kormány munka-
tervével kapcsolatban. Ez a nyilatkozat feltűnően 
rövid volt: mindössze, hét sorra terjedt. Csak este 
tudódott ki, hogy Macsek eredeti nyilatkozata 
ötven sornyi volt, azonban a törvények szerint 
még érvényben lévő előzetes cenzúra nem keve-
sebb, mint i3 sorát törölte. A törölt részben Ma-
csek különösen a Szfo/adinou/cs-kormánynak azo-
kat a tagjait támadta, akik a Jeffícs-kormányban 
is résztvettek, nevezetesen Vrbanicsot és Auert. 
Követelte, hogy ez a két miniszter is távozzék a 
kormányból. A mult kormány miniszterei közül 
Macsek egyedül magát Sztojadinovicsot fogadja 
el. 

A megmaradt hét sorban Macsek kijelenti, hogy 
3 Sztojadinovics-kormányt tetteiből fogja a hor-
vátság megítélni és egyelőre a várakozás állás-
pontján van. Sztojadinovicsnak az a kijelentése 
azonban, hogy erősen ragaszkodik az 1931-es al-
kotmányhoz, kételyeket váltott ki benne, mert ez 
azt bizonyítja, hogy a kormány nem kivánja ko-
molyan az alkotmányreformot, noha ismeri a 
nép elitélő véleményét erről az alkotmányról. 
Pedig csak az alkotmányreform vezethet a meg-
nyugváshoz. 

Szívbajosok, érelmeszesedés, ma-
gas vérnyomás, reuma, vese és hó-
lyag, májbajosok, idedrendszer, női 
bajok u. m. petefészek gyulladás, 
rendetlen vérzés stb. lábadozók és 
vérszegényeknek l egcsodásabb 

gyógyhatással bir a: 

u m r i R ö o 
(ARAD MELLETT) 

R á d i u m a h U v i t á s u s z e n s a v d u s , 

f a s a s , k é n e s e s a l k a l i k u s 

á s v á n u i o r r f t s a i . 

Modern uj szállodák, kényelmes 
szobák, elsőrangú dietikus konyha. 
Oradeai katonazenekar egész sze-
zonra koncertezik. Étlapszerinti há-
romszori étkezéssel és szoba 110 

Leitől naponta. 

Jó 
T a r l ó s 

Elegáns 
Olcsó 

Szíveskedjék áras 

elsőrendű anyagból Zsurkónál 
vásárolhat. A pénzéért teljes ér-
téket kan, csak az áruért fizet 
és nem a kfilső dekorációért, 

kirakataimat megtekinteni s olcsó áraimról meggyőződni. 

CIPŐT 
A. B. C. beszerzési forrás. Zsurkó J á n o s g M i . ' 1 " ,M0*""! 

A szabadtéri játékok idegenforgalma 
A Szegedre érkézé idegenek megfelelő eltel ezése 

adványa a polgármesterhez 
PiCk Jenő be-

(A Délmagyar ország munkatársától) Pick Je-
nő kormányfőtanácsos, törvényhatósági biz -ági 
tag a szabadtéri játékokra érkező nagyszámú ide-
gen elhelyezése ügyében szombaton a kivetke-
ző igen figyelemre méltó beadványt intézte Pálfy 
polgármesterhez: 

„Méltpságos Uram! A város nagy előkészüle-
teket tesz az idiei szabadtéri játékokra, sze. ény 
megítélésem szerint fontos körülmény lenne az 
ideözönlő közönség szállodai elhelyezéséről az ed-
diginél nagyobb mértékben gondoskodni. Evég-
ből a következő tiszteletteljes előterjesztést te-
szem: 

Szeged állomáson egy nagy, 8—10 méteres 
táblát kellene elhelyezni, amelyen naponta fel 
lenne tüntetve, hogy hol és hány szoba áll rendel-
kezésre. A svájci nagy állomásokon ez a gyakor-
lat kitűnően bevált. 

Kívánatosnak tartanám, hogyha a vezetőség 
érintkezésbe lépne a Hálókocsi-Társasággal, hogy 
a szabadtéri játékok tartamára, augusztus 3 — 
18-ig, bocsássa tartalékkocsijait Szeged rendelke-
zésére, megállapítandó megfelelő díjazás mellett. 
A MFTR-rel is fel kellene venni az érintkezést 
avégből, hogy hajóiból engedjen át 1—2 személy-
szállítót ugyancsak é'szakai szállás céljain 
Ugyanezen célból ajánlom az ármentesítő társasá-
gokkal a tárgyalás felvételét, hogy a tanyahajó-
kat Szegedre összpontosítsák a játékok idejére, — 
ezek is kis költséggel ággyal lennének elláthatók s 
igy kitűnő lakóhelyül szolgálnának. 

Tekintve ama körülményt, hogy Szeged város 
iparosságának és kereskedőinek hasznát főképen 
azon látogatók szolgálják, akik hosszabb időt töl-
tenek városunkban, igen örülnék, hogyha Méltó-
ságod a felvetett ideát alkalmasnak tartaná arra, 
hogy azzal a város közönsége érdekében foglal-
kozzék. 

Végül szives figyelmébe ajánlom, hogy a ma-
gánlakásokat, amelyek az idegenek részére szállá-
si'J be vannak jelentve, kellő ellenőrzés irf bo-
csátanák csak a közönség rendelkezésére, fts be 
lyesnek tartanám, hogyha inkább magasrbb ösz-
szeg helyeztetnék kilátásba a szobákért, mert ez-
által sokkal nagyobb számú jelentkező lenne, 
mintha a szobák kiadása hil olcsón történik." 

Shvoy altábornagy levele 
(A Délmagyarország murk < rirsáól.) A város-

házán már régóta tudnak arról a levélről, ame-

lyet dr. vitéz Shvoy Kálmán nyugalmazott al-

tábornagy, országgyűlési képviselő intézeti dr. 

Pálfy József polgármesterhez, mint a szabad-

téri játékok rendezőbizottságának elnökéhez és be-

jelentette, hogy a bizottságban viselt -tagsagi tiszt-

ségéről lemond. A polgármester Shvoy altábor-

naggyal történt megállapodása értelmében füg-

gőben tartotta a levél publikálását, mivel való-

színűnek látszott, hogy a levél esetleg tárgyta-

lanná válik és Shvoy Kálmán továbbra is tagja 

marad a bizottságnak. 

Közben dr. Pálfy József polgármester meg-

kezdte nyári szabadságát, el is távozott a város-

ból, a közte és Shvoy Kálmán között megindult 

tárgyalások félbeszakadtak. Most fordulat követ-

kezett be az ügyben, helyesebben Shvoy altábor-

nagy szándéka, hogy kilép a bizottságból, elha-

tározássá ért. Az altábornagy szombaton a kora 

délelőtti órákban meglátogatta hivatalában dr. 

Tóth Béla polgármesterheíyettest, akit arra kórt 

fel, hogy a polgármesterhez intézett levelét publi-

kálja. K poIgármesterh«lyettefe Shvoy Kálmán kí-

vánsága alapján a következő hivatalos kommü-

nikét közölte a nyilvánossággalí 

— Vitéz dr. Shvov Kálmán ny. altábornagy, or-

szággyűlési képviselő még junius 23-án, teliál 
két héttel ezelőtt levelet irt dr. P á l f y József 
polgármesterhez, amelybon közölte, hogy a sza-
badtéri játékok rendezésének irányítására alakult 
bizottságban a továbbiakban nem vehet részt. 

— Egyben közölte azt is, hogy mint a város 
polgára és képviselője, ezután is készséggel áll 
rendelkezésre ott, ahol a játékok részére, valamint 
kieszközölni, vagy elöliiozditani kell. 

Villám csapott be 
Mussolini repülőgépébe 
Róma, julius 6. Miközben Mussolini /alernr óba 

repült, hogy szemlét tartson a Kelet-Afrikába in 
duló hadosztály felett, a villám belecsapott repü-
lőgépének antennájába. A repülőgépnek nem 
esett bjaa, a rádióstiszt a fülkében edájuK. 

Fordulat 
a kecskeméti nyilkosság 

ügyében 
Őrizetbe vették a fsjfylaltárus feleségét 

Kecskemét, julius 6. A kecskeméti gyilkosság 
ügyében a rendőrség nagy eréllyel nyomoz. Több 
tanú jelentkezett a rendőrségen, akik azt vallot-
ták, hogy Kreizinger János, a meggyilkolt fagylalt-
árus néhány héttel ezelőtt otthagyta feleségét a 
egy másik asszonyhoz költözött. Kreizingerné 
nem tudott belenyugodni a válásba. 

Az asszonyt beidézték a rendőrségre és több-
ször kihallgatták, majd őrizetbe vették. 

Még egy rablótámadás történt Kecskeméten-
Éjszaka 3 órakor a zsidótemető mellett Berger 
János 36 éves Örkényi sertéskereskedő kocsijának 
bakján szundikált. Arra ébredt, hogy valaki egy 
kemény tárggyal üti a fejét. Felkiáltott, mire a 
kocsi belsejében alvó felesége felébredt és ki-
nézett. A rabló az asszonyt megütötte, majd elme-
nekült. Berger János ugyanolyan személyleírás! 

1 adott a rablóról, mint a kioszk bérlőjének felesé-
ge a gyilkosról. Eszerint mindkettő 156—160 cm 
körüli, mezítlábas, szürke vászonnadrágot viselő, 
kopaszra nyirt fejű, bajusztalan, 30 év körüli fia-
talember volt. 

A kórház igazgatófőorvosa, aki megvizsgálta a 
sebesülteket, azt mondotta, hogy a sérülések 
csaknem egyformák és látszik róluk, hogv egy-
forma eszközzel sebesítették meg őket 

Délelőtt lehetett először kihallgatni Predl Ká-
roly 23 éves napszámost, aki Kreizinger segédje 
volt és a gyilkosság éjszakáján szintén megsebe-
sült a fején. Rendkívül különösen viselkedett ki-
hallgatása során. Egyáltalán nem akart vála-
szolni az eléje tárt kérdésekre s amikor nagvne-
hezen szólásra birták, olyan dolgokat mondott, 
amikről megállapította a rendőrség, hogy nem 
felelnék meg a valóságnak. 

NAGY*"™ g Készítek modern nrl 
és nfti clpfiVet mérték 
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1000 penitóiQ jutalmazom 
azt, aki egy nyugdíjas állást szerez. Délmagy*ror-
szá* fiók, Mars-tér 9. 5» 
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