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A tiranai repülő-
gép 19 halottja 
Róma, május 2. Borzalmas repülőkatasztró-

fa érlc a tiranai királyi esküvőről eiulazó 
olasz újságírókat és külföldi vendégeket. A ka-
tasztrófának 19 halálos áldozata van, a repü-
lőgép valamennyi utasa cs személyzet* életet 
vesztette. 

A Mcda rendszerű repülőgép rendszeres szol-
gálatot végzett a brindisi—romai vonalon. II 
óta 35 perekor indult el Brindisiből a repülő-
gép Róma felé, az Appcnineken rendkívül rossz 
légköri viszonyok közé került. Délután 2 óra 
tájban érkezett a gép Forrnia közelébe ahol a 
íossz látási viszonyok miatt beleütközött egv 
begybe, kigyulladt, majd lezuhant. A gép uta-
sai, a szrinélvzct öt tagja, a kviriiiáli albán 
követ és 13 olasz, valamint külföldi utas szőr. 
nyethult. A repülpgép roncsajt és az elszene-
sedett holttestekéi délután 3 órakor találták 
meg. 

A repülőszerencsétlenség 13 halottját vasár-
nap délután temették el az oh sz polgári és ka-
tonai hatóságok jelenlétében. A temetésen 
részlvett F e 11 e g r i n i tábornok, az . olasz 
nolgári avialika parancsnoka és az olasz légi-
forgalmi társaság elnöke. 

A szerencsétlenség alkalmával eltűntek azok 
az ékszerrk. amelyeket nagv párisi ékszeré-
szek küldtek bemutatásra Albániába a király-
nak és amelyeket a repülőgépen utazott tneg-
iözntt vili magával. Az ékszerek értéke 12 mil-
lió frank. 

Rendkívüli forcalom 
a vasárnapi 

országos vásáron 
(A Délmagyarország munkatársától.) Va-

sárnap tartották incg Szegeden az országos 
kirakodó- és állatvásárt. A Mars-téren elhe-
lyezett kirakodóvásár jóval nagyobb volt, 

mint a téli vásár, a forgalom is élénkebb 
volt, a közönség kezdi megszokni az uj elhe-
lyezést. 

A száj- és körömfájás veszélye miatt elren-
delt zárlat feloldása után szombaton és va-
sárnap tartották meg Szegeden az első orszá-
gos állatvásárt. A februári állatvásár elmara-
dása miatt rendkívülinek mondható nagy fel-
hajtás volt. Felhajtottak i9 birkát, 679 tehe-
net, 105 üszőt, 20 tinót, 839 borjut, 1177 ser-
tést, 1716 juhot és bárányt, 129 kecskét, 1353 
lovat, 180 csikót és 2 szamarat, összesen 6207 
darab jószágot, amiből 2846 darab cserélt gaz-
dát. A kérésiéinek cz a megnövekedése nem 
feltűnő, lia figyelembe vesszük, hogy az ősz 
óla nem volt országos állatvásár. Annál meg-
lepőbb azonban, hogy a nagy kereslet ellenére 
is estek az árak. 

A borjú kilója ezelőtt még egy hónappal 
Is 90—1Ó0 fillér volt, most 70—95 fillér, a hí-
zott sertés 83—92 fillérről 70—80 fillérre, a 
választási malac párta .'(0—35 pengőtől 15—30 
pengőre cselt. Egyéb jószágárak: igásló 280— 
500 ,hátas és nyerges ló 700—800, csikó 150— 
235, vágóló 50—180 pengő, hízott marha ki-
lója 51—64 fillér, vegyes vágómarha 40—45 
iiilér. I. rendű tehén 350—400 pengő, II. ren-
dű '250—350. III. rendű 15O-250, igás ökör 
párja 700—750, linó párja 300—500, éves so-
vány serlés 50—70, féléves 40—50 pengő, juh 
kilója 54—60, bárány 60—65 fillér. 

A jószágárak esésével szemben feltűnő a 
zöldségpiacon tapasztalható nagymérvű ár-
emelkedés, arai a tavaszi fagy pusztításával 
hozható összefüggésbe. 

Az oltoll burgonya még egy hónappal ez-
előtt 6—8 fillér volt. most 16—18 fillérre szö-
kött fel az ára. A petrezselyemnél a legmeg-
lepőbb az áremelkedés, pedig annak nem ár-
tott a fagy. Egy kiló petrezselyem 1.20 pen-
gő, egy hónappal ezelőtt még 40—70 fillér 
volt, tavaly ilyenkor pedig 10 fillér. A sárga-
répa a tavalyi 13 fillérről 40 fillérre, a vörös-
hagyma 8 fillérről 40 fillérre emelkedett. 

Két revolverlövéssel 
agyonlőtte férjét, 

aki baliával iámadi feleségére 

(A Délmcrayarorszáfj munkatársától.) Va-
sárnap délután tclefonjelentés érkezett a 
szegedi ügyészségre egy Szegváron elkövetett 
férjpllilkossáp ügyében. A jelentés ezerint 
Molnár Lászlóné 47 esztendős asszony két 
revolverlövéssel apyo nlötte férjét. 

A házaspár között régebbi idő óta feszült 
volt a viszony, vasárnap délután ismét ösz-
Hzeszólalkozfak, a férj megütötte a feleségét. 
Molnárné kijelentette, hogyha mégegyszor bán-
talmazni meri a férje, akkor végez vele. Az 
asszonynak ez a kijelentése annyira felhábo-

rította a férjei, hogy baltát keresett, hogy, 
azzal ellássa felesége baját. Az asszony be* 
ugrott a szobába cs magára zárta az ajtót. 
Amikor pedig a férj megjelent az ajtó előtti 
baltával a kezében és készült arra, hogy be-
törje az ajtót, az asszony ajtó üvegén keresz-
tül rálőtt a férjére. Az egyik golyó a férj fo* 
jébe fúródott ós azonnal megölte. 

Molnár Lászlónét letartóztatták, azzal 
védekezik, liogy önvédelemből lőtt rá a 
nem is célzott. A vizsgálat folyik. 

Két megrendítő 
öngyilkosság 

Vasárnapi razzia - Az alko-
hol áldozata 

(A Délmapyarorszáp munkatársától.) Má-
jus elsejo rendőri szempontból csendesen telt 
el. A rendőrség egész nap permanenciában 
volt, azonban sehol sem került sor beavatko-
zásra. 

Bünügvi szempontból mozgalmas volt a va-
sárnap. Délelőtt az ujszegedi és ujszőregi 
vasútállomás között a makói motoros elé ve-
tette mapát R. Korács István 29 esztendős, 
Róka-ucca 22. szám alatti lakos. A motoros 
oly súlyos sérüléseket ejtett rajta, hogy a ha-
lál nyomban bekövetkezett. R, Kovács József 
zsebében búcsúlevelet találtak, amelyben be-
jelenti a rendőrségnek hogy öngyilkos lesz, 
mert nem birja tovább az életet anélkül a nő 
nélkül, akit szeret és akit feleségül akart 
venni. A tervezett házasság elé leküzdhetetlen 
akadályok tornyosultak és ezért inkább a ha-
lált választja, mint a boldogtalan életet. A 
szerencsétlen fiatalember holttestét beszállí-
tották a törvényszéki orvostani intézetbe. 

A rendőrség vasárnap az országos vásárra 
való tekintettel általános razeiát tartott, a 
város területén A razzia során elfogtak több, 
a városból kitiltott egyént és elfogtak egy 
lopás miatt régóta körözött nőt is. 

Tragikus öngyilkosság történt vasárnap 
reggel a Hóbiártbasa-ucca 49. számú házban. 
Széli György 60 esztendős nyugalmazott do-
hánygyári munkás gyógyíthatatlan betegsége 
miatt felakasztotta magát. Felesége talált rá 
a padláson. Holttestét felboncoliák, 

A nagvszéksósi tanyák között holtan talál-
ták Rózsa Imre 60 esztendős jómódú gazdál-

i kodét. Rózsát az alkohol ölt'e meg. Kiderült 
| a nyomozás során, bogy Rózsa bárom nap óta 

állandóan ivott, ég akkor is borért, ment, ami-
kor a halál utolérto. Halálát • alkoholmérge-
zésben beállott szivbénulás okozta. 

A rendőrségen feljelentést, tett Ballá Tirí 
színésznő, hogy a színházi öltözőből ellopták 
fókabőr-retiküljét busz pengő készpénzzel cs 
egy barna antilopkesztyüvel. A rendőrség kc-
resi az öltöző szarkáját. 

Olcsó Cs |0 
szórakozás: 

DOlmaüuarorszáO 
hólcsdnkönptár! 

Szeged sz. kir. város központi' választmányától, 
3-1938. kpv. sz. 

Hirdetés 
nz országgyűlési képviselciválasztók név, 

jegyzékének kiigazításáról 

Szeged sz. kir. váres központi váliszlminya k i , 
hirdeti, hogy az országgyűlési képviselöválasztófc 
névjegyzéke kiigazításának egyszerűsítéséről szó, 
ló 1932. évi I I I t. n. cs annak végrehajtására 
kiadott 53.000—1936. B. M. sz. és 69700—2937. R. 
M sz. körrendeletek alapján elkészített ország, 
gyűlési képviselőválaszlói pótnévjegyzéket és a 
kihagyottak névjegyzekét 1938. évi május hó 16-
tól junius hó 14-ik napjáig bezárólag a főjegyzői 
hivatalban (városháza I. cm. 8. sz.) közszemlére 
teszi ki, ahol azt naponkint reggel 8 órától déli 
12 óráig vasárnap is mindenki megtekintheti és 
köznaponknit délután 2 órától 0 óráig lemásol-
hatja. 

Bármely választó felszólalással élhet a közpon-
ti választmányhoz amialt, hogy a pólnévjegyzék-
bo valakit jogosulatlanul vetlek fel, valamint, 
hogy i kihagyottak jegyzékébe nem vettek fel 
olyant, akit abba fel kellett volna venni. 

A kihagyás ténye ellen csak maga az érdé-
kelt szólalhat fel. 

A felszólalásokat f. évi május hó 16-tól 30-ig 
bezárólag a központi választmányhoz intézve a 
polgármesteri hivatalnál Írásban kell benyújtani. 

Az, akinek a névjegyzékbe felvételre való jogo-
sultsága íz 1938. év folyamán nein az előirt kor, 
halár betöltése címén, hanem bármely más jog, 
címen nyílik meg, szintén a felszólalásra kitű-
zött idő alatt a polgármesteri hivatalban (város-
háza I. cm. 8.) írásban vagy személyesen szóval 
kérheti a pótnévjegyzékbe való felvételét. A szó-
belileg előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet 
vesznek fel 

A felszólaló vagy kérelmező köleles Telszóla, 
lását indokolni és mellékelni, illetőleg bemutatni 
azokat az okirati bizonyítékokat, amelyeknek 
megszerzése módjában állhat, azokra a bizonyt, 
tékokra pedig, amelyeknek megszerzése módjá, 
ban nem állhat, akként köteles felszólalásában! 
nlalni, hogy azok feltalálhatók vagy beszerezhet 
tök legyenek-

Annak, aki fel akar szólalni minden hatósági, 
közhivatal, közhivatalnok, lelkész, nyilvános jel, 
legü intézmény, egyesület, alapítvány és nyüvá, 
nos számadásra kötelezett vállalat köteles hala, 
déktalanul rendelkezésre bocsájtani mindazokat 
az adatokat, amelyek a felszólalásban felhozot, 
tak bizonyítására szükségesek. 

A felszólalás olyan vállozásra is alapíthat®, 
amely az összeírás óta állott elő. A felszólalás-
ban ni bizonyíték is felhozható. 

A felszólalásokra, amelyek a névjegyzékkel 
együtt közszemlére vannak kitéve, mindazok, 
akiket á felszólalás joga megillet. 1938. évi má-
jus hó 16-tól junius hó 11-ig bezárólag irásbani 
észrevételeket nyújthatnak be ugyancsak a po!, 
gármesteri hivatalnál. Azt a felszólalást és ész-
revételt, amely a fentebb közölt rendelkezéseknelá 
nem felel ipeg a központi választmány érdemié, 
ges tárgyalás nélkül visszautasítja. 

A pótnévjegyzéket és a kihagyottak jegyzékét 
1938. évi május hó 16-tól junius hó 14-ig az illet® 
házban leendő kifüggesztésre a háztulajdonosok, 
rak vagv megbízottjuknak ki fonják kézbesiteni. 

I)r. Tóth Béla 
h. polgármester, 

a központi választmány h. elnöke. * 


