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leány. Eredményeveü vizsgázott 104, nem feledt meg a. követelményeiknek 7. Helyteli
volt 79, vidéki 32. A növendékeket három
csoportban tanította ,a tliz tagiból álló tanári
testület

SPORT
oooo

ö A S z A K - kinizsi bájriokdtíntő t e Mesvárott. A SzAK-ot ismét elhágyta á Fot«
te-na szekere, a mai Temesváron megejtett
sorsolás a Kinizsinek kedvez,ett ós igy a
bajnoki döntő Temesváron u Kinizsi pályáján lesz lebonyolítva, A Sikéres pályavákétségtelen nagv előnyt jelent a Ki*
njzsinek, kitiék faiiatikus közönsége előtt {esz
tt'kalima játszani, mindazáltal netri kéíl kétségbe esnünk, mert a SzAK tizemegyje hihetetlen lelkesedéssel megy bele a küzdelembe
p a nagyszámú kisérő buzdító telkesítésének
hátasa alatt) hisszük) hogy meghozza klufojdn
ak és városának a Várvía-'Váft Myőzeimet, a
MJy egyjuttai Délmagyarország bíiszíce, feajJJ&KÍ elmét jelentené. Á kísérők két. csoportban mehetnek femésváiTS. ki első csoportot, amely reggel 9 óra 26 perckor Induló
feetnélyvonattal megy, Márer Ármin szakosz
tilyi tag vezeti. A csapat a déli gyorssal
átázik Steril Marip. ösztályvezetö vezetése
fett; tiagyszáiiniu. kiséfővél. — .Elkíséri a
fepátöf Somiogbtl Slilv^Sztéf dr; főkapitány, alelnökkel az élén a SzAK elnöksége
^ teljes tisztikara. A mérkőzést a iegjobb
Magyar birák egyike, Felhéry Ákos vezeti és
& SzAK részéről mint határbiró Langíelder
•terenc fog asszisztálrii.
Ö ÁtHiétikái verseny Szegeded: A Magyar Atlétikád Szövetség általános versenye
felbályai szerint csak ükkor adlbat enge©élyt nem sportegyesület álltai rendezni terfeett atlétikád mitinig megtartására, ha a
tegteiLjesebb eiikölesli garancia, forog fenn a
Petseny sikerére íiiéziye. Á iSzegiödéii me;íftetenö Sport öi'iiiü hetilap, szerkesztőségében
feg gairandíált látott á MÁSz ós a Sport, ált'al julius 19-én Szegedre engedélye,znd kért
•fezágjtis vidélki 'atjléfciklai verseny propozifeit jóváhagyta. A főivárteban az utóbb lefel ott szövetségi viadalok alaposan flelcsijfeták közönségünkíbeü az atlétikái miitingek
feniti érdeklődést, mely a vidéken szintié tetőpontjára. liáigott: Éz jöhet az oika annak,
bogy a Sport vertserlyé Iráfií .k hatalmas éryklődés előzi meg. A vidék miniden váró
telból érkeznek megjelenést jelző levelek,
feni talián Versenyt rendezték már az orfeglban a vidék részére, de egyedül a vidék
jfetikian deiibyjének számító Sport-verseny
á-2) me,l.y e névre igazán rászolgál A tigrífe számból áliló versenyprogram (100 tri.,
fii, (llrep), 4öO m., 800 m. (höpí)., 1 angol
fetes, 3 angol miMeis (infipj síkfutások,
'©100 m. S'táfléta, 110 m. gátfiutáis, magas,av és mdutgrálsok, sulyidobás, diszkosz, kafeóes és gerelyvetés (ih,cp) valamennyi száfet értékes tiszteletdíj jntialmazza, mig a
°'itvierstenyt képező szlkeóos-számok nyerője
i1 Brüll Alfréd vándordíját védli egy éven
„wesztüil. A nevezési zárlat .jiullius 14 én estii
8
éra.
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dott is .rá, de a vásáriba belleszólt két másik
koifa-társa, Szabó Fereiicné és Doktor Erzsébet,
,Jioigy nem is ér ári nyit a jószág,
0000
mert nem ő nevelte, csak kupecJkedik vele".
§ A Hámory - M l a d í n pör. Aradról je- Tanáas azoniban váltig azt imondotta, hogy
lentik: Emlékezetes még, hogy a H á m o r y - „biz' ez az én nevelésein." s fogadtak ötven
Mladín -pör tanácsa annak idején a Kúriához koronába. Miikor aztán Tanács elővette a
utalta a pör aktáit és kérte attól uj esküdt- pé-nzt, a kofák kikűptálk a szép bankót a kebíróság delegálását. A tanács elnöke, Bittó zéből, amiért .aztán föl jelen tete Tanács őket
József táblabíró már akkor kijelentette,
4ogy a J(ttfiához részletesen indokolt felter- a rendőrségnél, aholl elvették a pénzt a kojesztésben fejtik ki, mi volt a végzés megho- fáktól. A inai tárgyaláson nein hoztak Ítézatalának indító oka. Áz érdekes, szenzá- letet az ügyiben, mert ujabb tanuk be idézéciósnak .m-ötidbafó fölterjesztés elkészült és sét rendelte el a jéráshliróság, akiik yalószia pör összes irataival ima került a Kúriához: niileg vádlottként fognak majd szerepelni.
Bittó József táblabíró a fóíterjesztésről ezeket mondotta egy újságírónak:
- - Fölterjesztésünk nem hosszú. Elmondjuk benne, hogy az aradi esküdtszék
elfogultnak mutdtkozott a tárgyalás
során.
0000
Nem vetté íigyélémlbe az ügyészség tanúit és
bizonyító okmányait, amelyek lerontották a
védelem1 tanúinak vallomását és bebizonyíAratóünnep Zákányban
tották, hogy a sértett méltányosan viselke(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Gazdadett a Míadíti-családdal. A tények pedig azt
sági
Egyesület alsó tanyai alasztályaii közös
igazolták, hogy Hámory sohase számított
aratáünnepüket
julius hó 5éri tartatták meg
Mladinékhak £—9 százaléknál többet s általában méltányosnak mutatkozott. Az esküd- a Zákányi Gazdakör helyiségéiben a Lengyel
tek azonban a Hámory személye iránti eifo- kápolnánál.
guitságűól' ezt figyelmen kívül hagyták, a
Az alsó tanyai gazdák szokatlanul nagy
közönség áltálában nagy elfogultságot, sőt tömegben gyűlitek ötsísize e is-zép ga zda ünnepellenszenvet hnusitdtt a sértettel
szemben ségre. A röszkei gazdák Bezdán János Körés a hangos hal,Igatóságnak ez az elfogult- elnök, a feketeszéli gazdák ördög Vinoe körsága átragadt az esküdtekre is.
elnök, -a móralhállmii gazdá'k Magyar Péter
vezetése
lalatit zászlós me netten vonni Halk fel
— Éh íi rezümémben imár hiába figyelmeztettem az esküdteket, hogy helyes ver- az ünnepségre. Küldöttségileg voltak képvidiktet hozzanak, mert ők már kész ítélettel selve az összes alosztályok és gazdakörök.
jöttek el. Azt hiszem, hogy ugy hitték: ha Az ünnepség szentiinliísével kezdődő Üt, melyet
bűnösnek mondják ki MlaéRii 1, akkor a bíró- Kiss János ál-dozáír -a szakiad ég alatt mutaság kötél halálra fogja ítélni. Pedig ha tott be. Mise után Kiss János fenkölt szelolyan verdiktet hoznak, amelyben beimé lemű beszédet tartott a munka és az aratóvan az, hogy erős felindulásban követte el iinnep jelientőségéről. Beszéde közben inegMladín a tettét, akkor természetszerűleg mi sízemtelte és megáldotta a négyökrös szekéenyhe Ítéletet hoztunk volna. A törvényszék ren a kápolna elé vontatott buzássaereket,
mindezek alapján arra kérte a Kúriát, hogy mii-alatt kisórete régi magyiar vallásos dalomás esküdtszéket delegáljon, de nem tettünk kat adott elő. Ezután a gazdaközöntóg köelőterjesztést, hogy melyik város esküdtszé- rül/vette a kévékkél megrakott szekeret s
körmenetbe vonultak a zákányi gazdakör
kéhez utalja a pört,
szomszédos helyiségébe.
§ Magával vitte a kórházi kosztíimOf.
A gazdakörnél az egyesület arató ünneÉrdekes ügyei tárgyalt ma. délelőtt a szegcdi
pét
ördög Illés -körelnök beszéde nyitotta
járásbirósálgi Tóth Jolán, egyiik szegedi éjjemeg, ki szép szavakkal vázolta az ünnepség
li mulatóhely „tündére" volt a vádlott, akit jelentőségét, majd Gerle Imre dr. szép benéhány heti „üidülésre" beinternáltak a sze- szédiben isméirtieitte az .aratóünnepek történegedi közkórháziba. Tóth Jolán azonban ször- tét, a magyar munkák létiküadellunét s a gaznyen unta magáit a szomorú helyen és egy dáklboz vialé viszonyát. -.Az ünnepi szónok
után Somogyi -Szilveszter dr. ennélt szót. Lelszép júniusi éjszakán kórházii kosz tűmben kies, felemelő szavakkal buzd-itolta. a munmegszökött a 'kórháziból, ahol szerinte je- kásokat a kitartó munkára. .Beszéde közben
lentéktelen betegiség miatt, büntetésből tar- tizenkét arató munkásnak ós tizenkét martották hetekig. A kórház igazgatósága föl- kotverőnek adott a szegedi gazdasági egyejelentette lopásért Tóth Jolánt, akiit nia a sület nevében értékes jutalmat. A megjutalmazott munkáisok névsora a következő:
járásbíróság egy napi fogházra ítélt.
Aratók: Börosölk József, Dani István, Király
Imre,
Kószó István, Lázár János, Németh
§ Felmentett kártyások. Ma délelőtt
János,
Németh Imre, Pap Jáinos, -Sánta Anégy íégóta húzódó ipört fejeztek he a szetal,
Szögi
Antall, Vairga Feren-e, Virág Jágedi! büntető járásbíróságon. Még mindenki
nos;
marokverők:
Bezdán Antal, Balharczi
előtt emlékezetes az az aset, mikor a szegedi
Veron, Dudás Jnil-its, Fu.rms Rozál. Kószé Rerendőrség detektivjei behatoltak .a Royal- gina, Kollár Veron, Kóny-a Etel, Molnár, Jukávéház szepatójába s ott rajtacsáptek négy liis, Nac-sa Rozál, Szabó Erzsi, Tóth Imre és
kártyázót Dávid Pál kávéssal együtt, kiik til- Pap János.
tott- hazárdjátékot játszottak. A járásbíróságnál feknienltették őket, miután szakértőAz ünnepély záróbeszédét Pap Ferenc
ket hallgattak kii, kiilk .megállapították, hogy tartotta s szép szavaikkal mondott köszöne„raimsliít" s nem „nasi-viaisit" játszottak. A tet a szegedi gazdasági egyesületnek és az
törvényszék imiegsemimisitette az ítéletet, ünnepély résztvevőinek.
nie.rt a járásbíróság az egyiik vádlott táivolDéliben száztenitók-es gazd-aebéd volt,, meliéfében hozta meg ítéletét. iA tárgyalások
lyen a gazdák maguk között vendégül látfolyamán Dávidot sohasem sikerült ineg- ták a megjutalmazott munlkásoikat.
idéztetnii, mert ismeretlen helyen tartózkoEbéd alatt Ördög Illés köszönte ine.g a
dik. Ma a két másik vádlottat, Arató Reköröknek
és a gazdáknak a részvételt, ami
zsőt és Kohn Fülöpöt is felimemfiette a bíróaz
összeta.idás
érzésének erős fejlődését muság. Dávid Pál ellen pedig
megszüntették
tatja,
inert
hisz
sok gazda 30—40 kilométer
az eljárást.
utat tett. meg, liogy az ünnepségen részt vi § Furfangos kofák. Furfangos társaság
gyen. Éltette -a gazdásági egyesületet, mely
állott ma Somlyódy István biró előtt. Tanács nielgteremttette a tanyavilágban az összetarGyörgy jómódú alsó tanyai gazda volt ia pa- tást. Szép szavaikkal parentálita el a gazdák
naszos-, akinek eladó sertése volt. A sertést most elhunyt vezérét, Gerliczy Ferenc báBőrösök Milhályné meg akartaJVeuni, alku- rót. Utána Gerle Imre dr. saives saaivákka!
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