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NAGY ALBERT 'SáSat: 

leg hivatalból is észlelheti a név-
jegyzék hibáit, 

jogában áll a névjegyzéket nevenkint felül-
vizsgálni és ha szabálytalanságot konstatál, 
azt a maga hatáskörében, a névjegyzék ki-
igazításával korrigálhatja akkor is, ha az ér-
dekelt választó nem szólalt fel a kitűzött ha-
táridón belül jogtalan kihagyása ellen. A 
jogorvoslat lehetősége a felszólamlást határ-
idő lejártával nem szűnt meg. mert hiszen a 
központi választmány által felülvizsgált név-
jegyzék is közszemlére kerül, a választmany 
hozandó határozatai ellen pedig az érdekel-
tek, ha a határozatot sérelmesnek tartják, 
panasszal élhetnek a közigazgatási bíróság-
hoz, amelynek a rendelet szerint legkésőbb 
december 10-ig minden esetben meg kell 
hoznia határozatát és igy a névjegyzék csak 
december 10-e után válik jogerőssé. 

Kivégzések® sorozatos 
véres összeütközések 

Palesztinában 
Jeruzsálem, szeptember 6. A jeruzsálemi óvá-

rosban kedden délelőtt agyonlőttek két arabot, 

mert az arab nemzeti mozgalom rovására kémke-

dett. 
A haifai arab piacon revolverlövésekkel meg-

sebesítették az ottani keresztény arabnegyed elöl-
járóját, két más arabot agyonlőttek. 

Áz angol katonai parancsnok aláirta négy arab 
halálon ítéletét. Egész Palesztinában sok az ösz-
eieütközés az arabok és »z angol rendőrség kö-
zött. 

Ramleslől nyugatra egy összetűzés során egy 
zsidó rendőrt megöllek, egy másikat súlyosan 
megsebesítetlek. 

Haifa és Tel-Aviv között levő egyik telepen egy 
Zsidó rendőri agyonlőttek. 

Jeruzsálem közelében merényletet követtek el 
egy vonat ellen. Jeruzsálem és Lidda között meg-

.szakadt a vasúti összeköttetés. 

— o o o — 

ümeriba nyerte 
a Davis Cup-ot 

Filndelfia, szeptember 6. Az USA—Ausztrália 
Davis Cup tenniszmérkőzés az amerikaiak 3:2 
arányú győzelmévé) végződött. Az amerikaiak ez-
zel a győzelemmel 1930. óta tizenharmadszor sze-
reztek incg a Duvis-scrlcg védelmét. 
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Föhelölte maoáf egy 
19 éves diák® 

meri öl tárgyból megbukol l 

Budapest, szeptember 6. Vasárnap este a Sas-
hegyen diáksapkás bolttestet találtak. Egy fiatal-
ember feküdt átlőtt fejjel az egyik bokor tövében. 
Az öngyilkos diákot K ü r I i Istvánnak hívják, 
19 éves kereskedelmi iskolai tanuló. Deteklivek 
mentek lakására és megállapították, hogy szülei 
Tnán-skakiieson luknak, édesapja egy ottani szölö-
birtokon intéző. 

Kürti István a Szalay-uccii felsőkereskedelmi 
Iskola IV osztályába járt. Bár törekvő diák volt, 
tanulmányai nem végződtek sikerrel. A I I I . osz-
tályt is kétszer járta, most pedig a IV . osztály-
ban öt tárgyból megbukott. Emiatt a fiatalember 
v lósággal búskomor lelt, egész nap kóborgott, 
nem találta helyét. Szombaton szülei tudta nélkül 
Budapestre utazott, egy osztálytársa találkozott 
vele a \árhan. Feltűnt neki. hogy Kürti nagvon 
szomorú. Néhány percnyi beszélgetés után a fia-
talemberek elváltak. Azóta Kürti Istvánt senki 
sem látta. Felment a Sashegyre, forgópisztollyal 
főbelötte magát. Amikor megtalálták, mellette 
hevert diáksapkája. 

Hudy József békéscsabai bankigazgató lesz 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank szegedi 

intézetének nj igazgatója 
A bank szegedi fiókja még nem kapott hivatalos értesítést 

(Á Délmagyarország munkatársától.) Bu-
dapesti jelentés alapján az elmúlt napokban 
az a hir látott napvilágot, hogy a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank szegedi fiókjához 
H u d y József kormányfótanácsost, a Békés-
megyei Kereskedelmi Bank ügyvezető igaz-
gatóját nevezik ki vezető igazgatónak. A Bé-
késmegyei Kereskedelmi Bank, amely eddig 
Hudy vezetése alatt állott, a Pesti Magyar 
JKereskedelmi Banknak az affiliációja. A ki-
nevezés azért vált szükségessé, mert — amint 
köztudomásu —, M a y Gyula, a Pesti Ma-
gyar Kereskedelmi Bank fiókjának minde-
nütt ismert és becsült, nagy képzettségű és 
széles látókörű igazgatója hosszabb ideje be-
tegeskedik és hir szerint bejelentette igazga-
tóságának azt a szándékát, hogy október el-
sejével szeretne nyugalomba vonulni. Esze-
rint az uj igazgató a közeljövőben foglalja 
el hivatalát. 

A Délmagyarország munkatársa kedden 
érdeklődött V a d á s z Györgynél — aki May 

Gyula Betegsége óta az intézetet vezeti — 
és megkérdezte, hogy mi igaz Hudy József 
kinevezésének híréből. Vadász György kér-
désünkre a következőket mondotta: 

— A dologról hivatalos tudomásom még 

nincs. 
Tény az, hogy a szegedi fiók még semmit 

sem tud a dologról, ők is csak éppen annyi-
ról értesültek, amennyit a legutóbbi lapjc-
len'és közölt. 

Megkíséreltük", hogy M a y Gyulával is be-
széljünk. May Gyula azonban elhárította ma-
gától a nyilatkozatot azzal, hogy egész éle-
tében' kerülte a nyilvános szereplést és kü-
lönben is, egészségi állapota nem engedi 
meg, hogy nyilatkozatot tegyen, 

May Gyula hosszabb időt töltött Budapes-
ten az egyik szanatóriumban és csak nemre-
giben tért vissza Szegedre. Hozzátartozói és 
barátai őszinte örömére, állapota sokat ja-
vult, de még gyengélkedik és ezért az inté-
zetbe csak időnkint látogat be. 

Rendszeres 

ivókúra * gyógyforrásnál 
gyógyítja a gyomor, bél és vese betegségeit. 
Nyitva reggel fél 7-től. Kérdezze mea orvosát! 

n spanyol exkirály fiának 
halálos 

autószerencsétlensége 
London, szeptember 6. K o v a d o n g a grófot, 

Alfonz spanyol király legidősebb fiát Miamiban 
halálos gépkocsiszerencsétlenság érte. A 37 éves 
gróf gépkocsija, ainelyej Miami egyik éjszakai 
klubjának színésznője, Miss Daydin vezetett, egy 
szembejövő tehergépkocsi elől akart kitérni, a tiv-
iröpóznának ütközött és felborult. Kovadonga 
gróf jobb iába eltört, homlokán súlyos zúzott se-
bet és kopouyaalapi törést szenvedett. A halál 
közvetlen oka elvérzés volt. 

A jelenleg Rómában időző Alfonz exkirftlyt 
rádiólávbeszdlőn értesítették fiának halálos sze-
rencsétlenségéről. 
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flnya és fia vallom Síi 
a kalapácsos gyilkosság 

fötárgyalásán 
Budapest, szeptember 6 Kedden folytatta a 

pestvidéki törvényszék annak a bünpernek a tár-
gyalását, 'amelyben E g r e s i Gáborné és kiskorú 
fia a vádlott. A vádirat szerint Egresiné fiával 
együtt a mult év szeptember 12-én éjszaka kala-
páccsal és ásóval agyonverte vadházastársát, Hor-
gos Sándort. A főtárgyaláson a fiatalkorú vádlott 
nagyjában beismerő vallomást tett, de hangoztat-
ta, hogy anyja védelmében vett részt a bűncselek-
ményben. 

E g r e s i n é . a bűncselekményt elismerte, de 
számos részletkérdésben tagadott, illetve a fiá-
val ellentétes vallomást tett. Tegnap szembesítet-
te a bíróság fiával. A szembesítések drámai kö-
rülmények kőzött játszódtak le. A fiu egykedvűen 
mondta, az anyja szemébe a sulvosnál-sulyosabb 
terhelő körülményeket. Az asszony hazugsággal 
vádolta meg fiát, többizben sirva fakadt. 

A bíróság ezulán Egresiné első házasságából 

származó fiát, C z i r a Kálmán 31 éves gazdálko-
dót hallgatta ki. Czira szintén vádlottja a bűn-
ügynek, a vádirat szerint ő tanácsolta anyjának, 
liogy Horgos Sándort a legelső alkalmas időpont-
ban üssék agyon. Czira kétségbeesetten tagadta a 
felbujtés vádját. Czira szerint Horgos Sándorral 
csak akkor szakitott édesanyja, amikor anyja be-
lépett 3 „szombatosok hivő felekezetébe", ö arány-
lag jó viszonyban volt Horgossal. Czirát szembe-
sítették a fiatalkorú fiúval, aki mostohabátyja, 
szemébe mondta, hogy ö tanácsolta, üssék agyon 
Horgost. Czira továbbra is tagadott. Legfeljebb 
annyit mondott, ha Horgos újra beveri anyja ab-
lakait, a vasvillával üssenek rá a kezére. 
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Kitört egy japán tűzhányó 
Tokió, szeptember 6 . Az Asama japán 

tűzhányó az Északjapánon végigvonuló Nusu 
tüzhányóláncolat legmagasabb hegye, kitört-
Kráteréből 1200 méter magas füst, láva éa 
hamuoszlopot lövelt az ég felé. A kitörés 
után néhány perc múlva hamuzápor borította 
el Caroizawa fürdőhelyet és Camro városát, 
az izzó lávafolyam felgyújtotta az útjába eső 
erdőket. A lakosság páni félelemben mene-
kül, 
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®®0rszágör diákegyen-
ruha Romániában 

Bukarest, szeptember 6. A közoktatásügyi mi-
nisztérium elrendelte, hogy a középiskolai tanulók 
kötelesek „országör" egyenruhát viselni, másféle 
eaycjiruha viselése tilos. 

Az iskolák könyvtárai az „Országrend" szer-
vezet tulajdonába mennek ál. A tanulók kötelesek 
tanáraikat „Egészséget" szóval kös/önleni, a la-
nárok pedig ugyanígy visszaköszönni. 
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