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legalább K> hl Tételénél adózatlanu', adózva legalább 
1 liter Tételénél 3» fillértől. Pincefelosztás miatt ol-
•srt bor. Megbízott Or. SIMON, Oroszlán u. 6. 3S 

tették le az esküjüket, nem éreztem méltónak 
az egyetemhez. Egyszerű, festett fa,jelvény ez. 
Mivel az egyetemnek nincs fedezete az értéke-
sebb jelvény beszerzésére, abból az alkalomból, 
hogy rámruházták a rektori méltóságot, a ma-
fiam költséaére anrnrendeltem az uj jelvényt, 
amely nagyon szóp, arannval-ezüsttel ékesített 
darab lesz. Először októberben használjuk 
majd. a kormánvzótn iirÜR doktorok avatásán. 

Anglia uj kérdőivei küld Berlinbe 

a németek gyarmati 
követelésiről 

Párls, szeptember 11. Az Oeuvre azt Írja, 
nogy a gyarmatok visszaadására iránvuló né-
met kövelefés sok gondot okoz az angol kor-
mánynak. A k .»ri'Viny rgyes tagjai mindenké-
pen tisztázni akarják, hogy mi az álláspontja 
Rerlinnek n gyarmatok kérdésében. amelvet 
nos! közvetlen kapcsolatba hoztak az uj né-
met iparfejlesztő tervezettel. Egyes miniszte-
rek arra gondoltak, hogy leghelyesebb lenne, 
ha a j kérdőivet küldenének Berlinbe. A kor-
mány végül is arra a belátásra jutott, hogy le-
hetőleg minél előbb egvhe kell hívni BT Kthn-
tnlmi értekezletet 

Eletfogytiqlani feqyházra 
ítélték a kflröslariányi fele 

séggyilkos földbirtokost 
Békéscsaba, szeptember 11. S z a b ó Zsig-

mond püspökladányi földbirtokos február íl-en 
Kőrősladánvban felkereste különváltan élő fe-
leségét. P a p Gizellát és arra kérte, hogy- tér-
ien vissza hozzá. Az asszony erre nem voit haj-
landó. mire veszekedés támadt a hára«társak 
kőzött. Ennek hevében a férfi kétszer rálőtt fe-
leségére, majd amikor az asszonv a földrebn-
kott, késsel 28 szúrást ejtett rajta. Szabó ZSÍR 
mond ezután öngyilkosságot kísérelt meg. ké 
-óbb felgyógyult. ügyében a gyulai törvényszék 
m cvnapos tárgyalás után pénzkén hirdrtcll 
ítéletet. Szabó Zsigmondot előre megfontolt 
szándékkal elkövelett gyilkosság bfnilellében 
mondolla kl bűnösnek és életfogytiglani fegy-
házra Ítélte. Mind az ügyész, mind a vádlott 
fellebbezett. 

Olaszország nem felenik meg 
a N l p s z M s l g szeptemberi Közgijülisen? 

Genf, szeptember 11. Genfi körökben ugy tud-
ják, hogy Avenol római utja nem járt 
teljes eredménnyel, minthogy az olasz kor-
mány a szeptember 21-re összehívott népszö-
vetségi közgyűlésen való részvételét olyan felté-
teliekhez kötötte, melyekhez Avenol saját ha-
táskörében nem járulhatott hozzá. 

Rómát ma elsősorban két kérdés elintézése 
érdekli. 1. Az abesszíniai olasz hódítás elisme-

rése, 2. Abesszínia kizárása a Népszövetség-
ből. 

Az olasz kormány a szóban levő kérdéseket 
még a közgyűlés összeülése előtt tisztázni kí-
vánja. Avenol ebben a tekintetben kötelezett-
séget nem vállalhatott és ilyen körülmények 
között mindkét kérdés megvizsgálása a közgyű-

_ lés féladata lesz. A 18-i tanácsülésen Olaszor-
í srág aligha vesz részt. 

Értesítem a n . é . közönségei 
hogy hentes- és m^szárosüzletemet megnagyobbítotiam és a legnagyobb higié-
niával rendeztem be. E l iőrend ' J hixoü marha, bor fu , gyenge serlőrhus 

mindennemű friss ben- 1|f hentes é*mésxúro» 
Mt tesáru különlegességek. Kigyó-u.9. T .43-48 

Angol haditerv 
a palesztinai 

arab bandák ellen 
I.oudon, szeptember 11. J. D. Dili angol altá-

bornagy. a palesztinai hadjárat fővezére, elké-
r i let le a had ¡Arat terveli, amelvnek célja Pa-
lesztina megtisztítása az arab felkelőktől. Az 
expedíciós haderő buszezer gyalogosból, erős 
lti/őrségből és rengeteg tankból áll. A gyalog-
ság főfegyvere a Brenn-rendszerii gépfegyver 

A Prolesilatis csapatszállító gőzős a napok-
ban ötszáz hadilármüvet vili South amptonból 
Palesztinába. 

A hadjárat nehézségeit is ismerteti Dili altá-
bornagy. Az arabok mindenekelőtt bőven el 
vannak látva fegyverrel-és lőszerrel, mert az ő 
kezükbe esték a világbábomban a hátrahagyott 
óriási hadianvagkészlétek. A hegves. erdős, bo-
zótos terepen az ezernyi barlangban és hasa-
dékban rengeteg fegyveres nomád banda rej-
tőzik és guerilla háborút folytat. 

Kr expedíciós haderő minden efves felkelő 
gócpontot kordonnal fog körülvenni, a harcá-
szatilag fontos helveken kis cementbetónerö-
dőket. tüzérségi állásokat és gépfetrvVerfészke-
ket építenek és végül a gyalogság a harcikocsik 
rs repülőgépek fedezete alatt megindítja rend-
szeres baitóvadászatát a bandákra. 

ü Szövetség-uccai 
halálos szerelmi dráma 

a bíróság előtt 
Elrendelték a gyilkos ápoló elmeálla-

potának megvizsgálását 

Budapest, szeptember 11. A budapesti tőr 
vényszék pénteken tárgyalta a Szövetség-uc-
rai szerelmi tragédia bűnügyét. Juhius 16-án 
történt, hogy G e r g á c z János ápoló elmet-
szette barátnőjének. Szándi Margitnak a nya-
kát. Gergácz saját ereit is felmetszette, de őt 
megmentették az életnek. 

A pénteki tárgyaláson a gyilkos ápoló kije-
lentette, hogy csak annyiban érzi magát bű-
nösnek, hogy életbenxnaradt. Elmondotta, 
hogy nős ember, de beleszeretett az ápolónőbe. 
Eelesége megtudta a dolgot, a lányt is szekí-
rozták ismerősei azért, mert vele, jóban volt. A 
lány egyszer azzal állott eló. hogy szakitaniok 
kell. Erre azonban nem tudták magukat tá-
szánni. Később a lány arra unszolta, nogy kö-
zösen öljék meg magukat. Egyitben borotvát is 
hozott magával és arra kérte, hogy vágja el a 
nyakát, amire ő nem volt hallandó. Másik al-
kalommal ismét szóbakerült a ''olog. Először a 
Ligetben akarták elkövetni teltüket, de ő to-
vábbra is húzódozott. Aztán felmentek fgy 
szállodába, de ott sem volt ereje megtermi, köz-
ben állandóan ivott ő is, a leánv is. Amikor ha-
zafelé tartottak, a leány hirtelen újra elővette 
a borotvát és a nyakát odatartotta. Ebben a 
pillanatban aztán elmetszette a nyakát majd a 
karján felvágta az ereket és várta a halált, de 
helyette a mentők jöttek és a kórházba Vitték. 
A bíróság tanukal hallgatott ki. akik azt iga-
zolták, hogy a leány félt a férfitől és sokszor 
említette, nogy szeretne szabadulni tőle. 

I s k o l a i c i k k e k 
PASTELL, KRÉTA, FESTÉK, ECSET: 

Réviziós pastell kréta 1 doboz 6 darab —08 
Pastell Irón 1 doboz 6 daraJb —44 
Paletta « darab gombfestékkel —.18 
Tskola ecset szimpla 1-es 4 drb —.44 

IftONOR: 

„Párisi" fekete írén S darab —24 
„Fogad a ÍM" fekete irón 3 dsrsb — 28 
Notesz irón fi darab —24 

PALATABLA, PALAVESSZŐI 

Reklám palatábla 22x15 cm 

Palatábla l-es 
Fekete papírmasé tábla 10*10 cm 
Palavesző 14 cm 10 drb 

CPERKÉPZCIKKEK: 
Cserkész ing zftld Vászonból 
Cserkész bőrő* 
Cserkész bot 
Csérkész bőgi ár 
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PÉEIS! NECSY ÍRUHiZ RT. 
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A tanuk sorában S z a n d i László, az áldo-
zat apja elmondotta, hogy Gergácz fenyegető-
zött: megöli Margitot, ha szakit vele. 

M a y e r Gyula nyomdász látta, amikor a 
vádlott hirtelen mozdulattal kirántott a ka-
bátujjából egy beretvát és elmetszette a nő 
nyakát. 

Az orvosszakértők véleménye szerint a sze-
rencsétlen leány halálát elvérzés okozta. Ha 
nyomban orvosi segítség érkezett volna meg 
lebete» volna menteni a leányt. 

G r o 11 ó László ügvész indítványozta, hogy 
az orvosi véleményről felvett jegyzőkönyvet a 
törvényszék tegye át az ügyészségre, hogy a 
Poliklinikán azon az éjjelen szolgálatot^ telje-
sítő orvos ellen esetleg meg lehessen indítani a 
bűnvádi eljárást. 

A tőrvónvszék elrendelte az orvosszakértői 
véleménynek az ügyészségre leendő áttételét és 
elrendelte a vádlott elmeállapotának megvizs-
gálását, majd a tárgyalást elnapolta. 

— Eckhardt Tibor és Szalav László párbaj-
iigve. Budapestről jelentik: E c k h a r d t Ti-
bor és vitéz S z a l a y László között néhány 
hónappal ezelőtt egy parlamenti összeszólalko-
zás miatt lovagias ügy keletkezett. A párbaj 
miatt az ügyészség mindkettőjük ellen vádat 
emelt. Az ügvben mára tűzött ki tárgyalást a 
budapesti törvényszék Mátyás-tanácsa. A tár-
gyaláson sem a vádlottak, sem a tanuk nem 
jelentek meg. Erre a bíróság elrendelte E ck-
h a r d t Tibor és S e f c s i k György, valamint 
H ft 111 Hümér orvosprofesszornak a legköze-
lebbi tárgyalásra való elővezetését. A döntéí 
után körülbelül 10 perccel, megyelent a tör-
vényszék épületében Eckhardt Tibor. 
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