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Izgalmas zárt tárgyalás után 
másfélévi börtönre ítélték 
a féltékeny péksegédet 

A felesége tanúkihallgatás után, Lúgos Józsei az Ítélethirdetéskor 
áfult el — Az itélet jogerős 

Szombaton mond le 
Massaryk 

Prága, december 13. A parlamentben elter-
jedt hirek szerint M a s s a r y k köztársasági 
elnök, a miniszterelnök, valamint a képviselő-
ház és a szenátus elnöke előtt legkésőbb holnap 
délig ünnepélyesen lemond tisztségéről. Az u'| 
elnök megválasztására december 18-án, szer-
dán kerül sor. A baloldal jelöltje B e n e s kül-
ügyminiszter, a jobboldalé H o d z s a Milán 
lesz. 

Manyarorszáu 
külkereskedelmi forgalma 

Budapest, december 13. Novemberben a be-
hozatal értéke 43.5 millió pengő volt, (előző év 
november hónapjában 33.8 millió pengő), a 
kivitel értéke pedig 54 millió pengő (az előző 
évben 42.3 millió pengő volt. Az e havi külke-
reskedelmi mérleg tehát 10.5 (8.5) millió pen-
gő aktívummal zárult. 

1935. év első 11 hónapjában a behozatal érté-
ke 350.1 (314) millió pengő, a kivitel értéke pe-
dig 406.5 (358.6) millió pengő lett. A külkeres-
kedelmi mérleg az 1934. év január—november 
hónapjainak 14.6 millió pengő aktívumával 
szemben a folyó év megfelelő időszakában 56.4 
millió pengő kiviteli többlet mutatkozik. 

Ismét megalakult 
a magyarbarát angol 
képvisePők parlamenti 

csoportja 
London, december 13. Az angol alsóházban az 

angol—magyar csoport újból megalakult, Sir 
Róbert G o w e r képviselő elnökletével. Sir Ro-
ber Gower kijelentette, hogv az u j parlament-
ben éppen ugy, mint az előzőben, a képviselők 
többsegének az a meggyőződése, hogy a tria-
noni békeszerződést módosítani keíl oly mó-
don, hogv visszaadják Magyarországnak a ma-

1 gvarlakta területeket. 

^Sesszíintefeft 
felsCIiázi mandátum 

Budapest, december 13. A felsőház igazság-
ügyi bizottsága ma délelőtt R a k o v s z k v En-
dre elnökletével T o m c s á n v i Móric előadá-
sában foglalkozott a hozzá benyújtott ujabb 
igazolási ügyekkel és ezek során dr. V e r é -
bé 1 v Jenő felsőházi tagságának kérdésével. A 
bízottság megállapította, hogy a közigazgatási 
bíróság ítéletének Verebélv Jenő személyére 
vonatkozó rendelkezése folytán, Verebélv Jenő 
felsőházi tagságát az 1926. évi 22. tc. 25., ill. 3. 
szakaszában foglaltakra tekintettel megszün-
tette. Ehhez képest a bizottság azt a javaslatot 
(erjeszti a felsőház elé, hogy Verebélv Jenő fel-
sőházi tagsága töröltessék. Verebélv Jenő poli-
tikai jogait mint ismeretes, választási szabály-
talanságok miatt függesztette fel a közigazga-
tási bíróság. 

(I spanyol kormányválság 
Madrid, december 13. C h a p a p p r i e t a. 

akit a köztársasági elnök megbízott az u j kor-
mány megalakításával, ma délelőtt visszaadta 
a megbízatást. 

Be város i Mozi Ma és mindennap 

AZ ELSŐ NAGY MAGYAR FILM! 

ElnOk kteassiftitii 
n legpompásabb vígjáték MURATI LILI, JÁ-
VOR, GOMBASZÖGI, KABOS stb. főszereplésé-

vel. 

¿zéchonyl Mozi Szombattól hétfőig 
SZENES BÉLA nagysikerű vígjátéka filmen I 

Végál lomás 
HÖRBIGER PAL és HANS MOSER-rel 

(A Délmagyarorszáv munkatársától) A sze-
gedi törvényszék Apczytanácsa pénteken tár-
gyalta a merénylő péksegéd; Lúgos József bűn-
ügyét- Lúgos 'József, mint ismeretes, a nyáron 
az uccán megtámadta különváltan élő feleségét 
és rálőtt• A golyó az asszonyt az aTcán sebesí-
tette meg súlyosabban- Sokáig ápolták a kór-
házban, mig felépüH: Az ügyészség a merénylő 

péksegéd ellen gyilkosság bűntettének kísérlete 
miatt em-elt vádat azzal az indokolással, hogy 
Lúgos József előre megfontolta felesége ellen 
intézett revolveres támadását A pénteki főtár-
gyaláson a vádat dr- Nagyánhy Géza ügyész 
képviselte, m i g Lúgost dr- Burger Béla védte-
A tárgyalás megnyitása után azonnal felállott 
az ügyész és arra való hivatkozással, hogy a 
tárgyaláson esetleg. olyan dolgok fognak el-
hangzani- amelyek a közerkö'csiscs szempont-
jából károsak lehetnek• zárt tárgyalást kért- A 
bíróság a kérelemnek helyt adott és a zsúfolt 
tárgyalótermet kiüríttette Zárt ajtók mögött 
folyt le ezután a tárgyalás, amely valószínű-
leg bővelkedett izgalmakban- Amikor Lúgos 
Józsiefnét szólították be a folyosóról vallomás-
fételre. az asszony sirva és roskadozva ment 
be a terembe-

Nemsokkal később ájultan hozták ki 

(A Délmagyarország munkatársától) A téli 
ínség következtében az egész városi közigaz-
gatás úgyszólván egyetlen népi ól éti sziervezet-
té alakult át- Majd mindem hivatal népjóléti 
ügyekkel foglalkozik és népjóléti ügyiek fog-
lalkoztatják asaknem az egész közigazgatási 
apparátust- Ami szőnyegre kerül ugyanis a vá-
rosházán mostanában, annak valamilyen kap-
csolata van az imséggd-

Közben természetesen a panaszok valóságos 
tömege zudul a városiháza felé. mert az elé-
gedetlenség általános és mert elégedetlen min-
denki Azok fs. akik neim juYiak munkához- ke-
reset' lehetőséghez még a sziikségniminkák ke-
retébem sem. de azok is. akikre nagyndhezem 
sor kerül- Különösem a szellemi inségmunká-
sok körében nagy az elégeáetlenség- A szel-
lemi munkanélküliek itren tekintélyes tömege 
várt reménykedve, türelmesen a télre, mert 
b'zott benne. hogy ha nem is sokhoz, de leg-
alább havi harminc pengős keresethez juttat 
ja a népjóléti gondoskodás a téli hónapok alatt 
Mielőtt azonban sor került volna a szellemi 
munkanélküliek beosztására- a népjóléti ügy-
osztály bevezette a# maga uj rendszerét- amely 
b'zony osak a legkivételesebb esetekbein bizto-
sítja a havi harmime pengős keresetet, mert 
sokan még husz pengőt sem kereshetnek az 
uj rendszer mellett-

De panaszolják sokan a beosztásokat is- A 
szellemi munkanélküliek Bdözüf többet a sző; 
nyegszövő-üzamben helyezett el a népjóléti 
ügyosztály- Különösen a nőket, az állástalan 
tanítónőket, tanárnőket- orvosnőket talá^a a 
népjólét' gondoskodás alkalmasnak erre a sző-
ny-egszövőmtmká.ra és a beosztottakat azzal 
vigasztalja, hogy ha napi nyolc órát is kefll 
dolgozniuk a műhelyben- de legalább megta-
nulják a szőnyegszövés mesterségét- tollát 
meglévő képesítésük, mellé ujat szerezhetnek-
Az orvosa, a tanárnői, a tanítónő' oklevél mellé 
a szőnyegszövő-diplomát is- ha ugyan a nép-
jóléti hivatal ellátja diplomával ¡s őket. 

A panaszok eliutottak dr- PdUy József uol~ 

és lefektették a folyosón 

egy padira- Akkor ájult el. amikor megesketé-
sére került sor• — mondogatták a folyosón-

A bíróság délelőttdéltttdn tárgyalta az ügyet, 
kihallgatott egy szemtanút, majd este fél 7 óra-
kor hirdette ki nyilvánosan Ítéletét A törvény-
szék erős felindulásban hitvestárson elkövetett 
szándékos emberölés bűntettének kísérletében 
mondotta k { bűnösnek Lúgos Józsefet és ezer: 
másfélesztendei börtönre ítélte Az ítélet Indo-
kolásában a bíróság megállapította- hogy Lu-
gas azért volt rossz viszonyban feleségével-
mert elégedetlen volt az asszony viselkedésé 
vei és azért bocsájtott meg neki• mert szerette 
Igazol'nak látta a bíróság, hogv töbt'.zben kér-
lelte feleségét. h o T térien hozzá visisza. de az 
asszony erre nem volt hajlandó így történt az 
ominózus alkalomkor is- Az asszonynak ez a 
viselkedése kétségtelenül felingerelhette-

Az itétet hallatára 

Lúgos József esett össze ájultan 

A börtönőr masszírozta életre Amikor az el-
nök megkérdezte, hogy megnyugszik"e az Íté-
letben. kijelentette, fcotry nem k'ván fellebbezni-
az ítéletben megnyugszik- így az ítélet., miután 
az ügyész is megnyugodott, jogerős lett-

gánrnesterhez is. aki dr- Katona István tanács-
nokot bízta meg azok kivizsgálásával tek'ntet-
tel arra. hogy maga dr- Kemenesy Tibor tb 
tanácsnok, a népjóléti ügyoszMly vezetője is 
kérte a vizsgálat elrendelésiét- Dr- Katona Ist-
ván tanácsnok most átvizsgálja majd a nép-
jóléti gondoskodás egész rendszerét és tapasz-
talatairól részlege« jelentést terjeszt a pol-
gármester elé 

A fizikai munkanélkülieket, tekintettet a kará-
csonyi közeledésére, iofkozott mértékben fog-
laükozitatja a népi ólé* ügyosztály- Igen sok 
munkás dolgozik a töltéseken és külön mun-
kásosztagokat vezényeltek ki az újszegedi ár 
területre> hogy a hid és a Bertalan-emlékmii 
közötti területet megtisztíttassák az elburjd/r 
zott füzfacserjéktöl-

A jövő héten megkezdik a Maro<rucca egy/k 
hepehupás részének a renáezését Ezien a 
részen áUt nemrég a régi. Kátay-féfle ház 
amely az uccavonalba ugrott ki- Az épülete" 
a város már régebben lebontatta, de a helye 
rendezetlen maradt- Most< rendbehozzák ezt is-

Az egyházfők 
a miniszterelnöknél 

Budapest, december 13. A kormány tagjai 
G ö m b ö s Gyula minisztereinők elnökletével 
minisztertanácsot tartottak, amelyen folyó 
ügyekkel és a telepítés kérdésével foglalkoztak 
A minisztertanács után megjelent a minis/ 
terelnöknél S e r é d i Jusztinián bíboros her-
cegprímás, G 1 a 11 f e 1 d e r Gyula csanádi rae-
yespüspök és K e l e m e n Krizoszton pannon-
almi főapát. Az egyházfők a miniszterelnök 

kel D a r á n y i Ki In ián földművelésügyi mi-
niszter és II ó m a n Bálint vallás- és közokta-
tásügyi miniszter b< vonásával a telepítési kér-
désről folytattak meöbeszélésekeL 

Népjóléti torlódás 
a városi közigazgatásban 
A polgármester kivizsgálhatja a szttkségmunka-
beosztások ellen tett panaszokat 


