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díszkertet varázsolnak tavaszra. Szeptember har-
mincadikára minden kész tesz. Az emelet után a 
földszint kerül sorra. Itt is nagyjából már túrtak-
fúrtak a kőművesek. Itt-ott még láthatók a régi 
ajtók, ezek is eltűnnek nemsokára és velük együtt 
eltűnik a régi ispotály utolsó maradványa is. 

A Vass féle 250 millió koronás berendezési se-
gély csöpp a tengerben. Még 125 millió korona 
van belőle. Nem is tudják, hogy mit vegyenek 
először, annyi mindenre van szüksége még a kór-
háznak. Ds mindenre kell jutni belőle. 

Az ápolónők és a segédszemélyzet lábujjhegyen 
jár a folyosón. Egyik kórteremben férfiinget javít-
gat egy ápolónő. Dél van. Ebéd ideje. Stéles 
tálcákon izléses adagolásban tejbegrizes tányér-

kákát visznek el mellettünk. A kórtermekbe vizes 
csuprokat visznek el. Amott egy ápolónő panasz-
kodik a segédorvosnak. Nem akar enni a betege. 
Mindenhol csend és tisztaság. Csak a feljáróban, 
a portási szoba előtt van mozgás. Aki csa* bejön 
a kóihízbs, mindenki ide téved először. Cseng a 
telefon. A portás mindenkit eligazít. 

A kórház kapujának bejárója elé kerfil a kórház 
nagynevű volt főorvosának mellszobra. Az emlékmű 
felállításához szükséges pénzt társadalmi cton 
akarták előteremteni. Az adakozás azonban nagyon 
szűkmarkú volt. Boross József nagy szivét és 
emberbaráti szeretetét méltán megörökitö szobor 
azonban állni fog a szegedi orvoskongresszus 
napjaira. (n— s) 

Megö l te s a j á t vadász fegyvere . 
Halálos szerencsétlenség a csorvási országúton. 

Kedden délalán két és három óra között 
Köthencz János és Molnár Károly gszdálkodők 
szénáért mentek ki földjükre. Kiérkezve a csor-
vási határbm lévö kaszálúrs, lovaikat kifogták 
és kipányvázva a mezőre engedték ki as álla-
tokat. Nemsokára azután észrevetlék, hogy tő-
lük mintegy száz méterre egy ember integet, 
hogy siessenek hoizá. Odaérve, az integető em-
ber közölte velük, hogy a közelben lövés dör-
dült el, msjd körülnézve egy embert pillantott 
meg, aki egy kocsiról integetett. Meg is mu-
tatta még a közelben lévő kocsit, amelyhez 
azután mind a hárman odasiettek. Odaérve ré-
müllen látták, hogy egy súlyosan sebesült férfi 
fekszik a kocsin, akit a jelek szerint az ott 
lévö vadászfegyver sebisitelt meg. 

Minthogy nem mert egyikük sem hozzányúlni 
a súlyos sebesülthöz, a csendörségre siettek 
sürgős segiiségért. Alig hogy egyikük elment, 
a sebeiül! néhány pillanat múlva meghalt. 

megállspitotlák, hogy as illető Posta l i tván 
negyven éves szegedi gazdálkodóval azonos, 
akinek halálát a kocsiban lévö vadászfegyver 
okozta. Megállapították, hogy nem öngyilkosság 
történt, hanem a fegyver véletlenül sült el A 
fegyver kölönös heiyzete folytán sikerült re-
konstruálni a trigédia minden részletét. 

A kocsi középső pidlója ugyanis hátraciu-
szolt és így a kccub in fekvő vadászfegyver 
agya a saroglya és padló közé került. Posta 
litván észrevehette, hogy a l áb i alatt lévő 
padló hátracsuizoti és maga is hálralordult 
azzal a szándékkal, hogy a kicsúszott padlót 
megigazítsa. Élkor pillanthatta meg beszorult 
vadászfegyverét, melyet ki akart ssibaditani. A 
huzogatás közben azonbin a fegyver ravasza 
beakadt egy szögbe és ugy történt, hogy a 
golyó a csövet tartó gazdálkodót találta, aki 
balmellén tenyérnyi nagyságú sérülést szen-
vedett. A szerencsétlenül járt Posta István holt-

A kihívott csendőrök megvizsgálva a holttestet, | testéi az alsótanyai hullaházba szállították. 
t » JS< 

Menekülő patkányhad a haldokló Palánkból. 
Szeptember elején megkezdik a sebészeti klinika épitését. 

A város tanácsa néhány héttel ezelőtt jelen-
tette a kultuszminiszternek, hogy a sebészeti 
klinika részére megtörtént az épületek kisajá-
títása és a lebontások annyira előrehaladlak, 
hogy sxeplember elsejin meg lehst kezdeni et 
klinikai építkezéseket. A kultuszminiszter a je-
lentés alapján Szegedre kaidBtte dr. Bsdlcs 
Aurél miniszteri osziá yianácsost, hogy szemé-
lyesen győződjön meg a város j ee ütéséről. A 
miniszteri kiküldölt megelégedésének adott ki-
fejezést, mert a lebontások ilyen gyors elinté-
zésére nem voit elkészülve. Kijelentette a város 
vezetőségének, hogy a klinikai építkezéseket 
szeptember elsején megkezdik. 

A paiánki házak bontása tovább folyik és az 
éj fekete leple alatt valóságos vándorlás indul 
meg a város belső házai felé. A paiánki házak 
förzslakói, a patkányok menekülnek a remek 
kézül és csapatostól lepik el a házak pincéit. 
A fogadalmi templom pinceboltjában is tanyát 
aksriak ülni a patkányok, de a munkások 
észrevették a vándorló tömeget és nagyon sokat 
agyonvertek közölök. 

A paiánki házak kissjáiltása tovább folyik, 
« város eddig nigy háziuiafdanessal nem tndett 
megegyezni. A négy ember most bíróságra bisza 
a ház értékének megállapítását. 

Amikéi* ax a d ó s n e m f i ze t 
é s a h i t e l ező é j s z a k a m e g t á m a d j a a d á s á t . 

közölte társaival, hogy végre sikerül majd egy-
szer alaposan ráijeszteni a nem fizető adósra 
és igy remélhelőlfg megkaphatja majd a lova 
árát. Megbeszélték, hogy meg fogják állítani 
Szabi kocsiját is erőszakkal kinyszeriitk fize-
tésre. Eíébe hajtottak Szabó kocsijának, meg-
állították a lovaikat, miközben Varga István 
kist vett elő és edaklálteli a meglepett ember-
nek: Pinzt, vagy életeit 

A megtámadott ki akarta magát magyarázni, 
de a leginyek nem engedték szóhoz jntni, 
h í nem megragadva, földre huztik le a kocsiról. 
Fildre teperték. Zeliciku a nyakát fogta i t , i 
fiatal hitelező pedig a nála lavő ostorával erő-
sen ülni kezdte. Mikor ezt látták a megtáma-
dott hozzátartozói, védelmére siettek a meg-
szorongatott helyzetben levőnek és sikerült is a 
további támadások ellen megvédeni. 

Stáb 5 Antal feljelentése folytán került as ügy 
a törvényszék elé, ahol Varga Istvánt másfilévt 
birtinre, a fiatal legényt egyévi fogházra és 

Szerdán délelőtt tárgyait* másodfokon a sze-
gedi ítélőtábla Varga István huszonötéves és 
egy fiatalkorú gyulai legény bünflgyét. A vád 
tárgya zsarolás kísérlete voit, amelyet Zelicsku 
Oyörggyel együtt követtek el. Zellcikut annak 
idején a törvénysziki főtárgyaláson háromhavi 
fogházra iiélték, amelybe bele is nyugodott. 

Az űgy még 1924 októberében történt. A 
vádlottak Sarkadról koctin hazafelé tartottak 
Oyulára, amikor az országúton utóiérték Szabó 
Antal löidmites kocsiját, aki ugyanciak haza-
felé igyekezett. Szabó Antal a fiatalkorú vád-
lottnak már régebbi időkből tartozott egy ló 
árával, amelynek értékét két és félmássa búzá-
ban állapították meg. Mikor a hitelező kérte 
tőle a búzát, mindig valami kifogással ólt és 
Igyimajdnem két évig halogatta a fizetést. 

A vádlottak előzőleg a kocsmában voltak, 
ahonnan kissé ittasan jöiíek ki. A fiatalkorú 
vádlott most alkalmasnak vé le a pillanatot, 
hogy végre megkaphassa követelését. Sietve 

Zelicskse Gyirgyit háromhavi fogházra iliitik. 
Varga litván és társa nem nyugodtak meg az 
Ítéletben és igy került az ügy az Ítélőtábla elé. 

A tárgyalás során a fiatal legény azzal vé-
dekezett, hogy Szabó már hárem ive tartozik 
neki ás mindig valami ügyes kifogással nyúj-
totta ki a fizetés haláridelét. A vádlott el-
nondta, hogy emiatt igen sok cialádi pörpatvar 
keletkezett otthon. Az anyi , aki azt hitte, hogy 
fia magának tartotta meg a pénzt, állandóan 
szemrehányással illette. 

Az országúti találkozás alkalnávi l a fiatal-
korú vádlott elhatározta, hogy véget vet ennek 
i z állapotnak és rá akart ijeszteni adósára. 

Az Ítélőtábla Maniyán tanicss nem fogadta 
el a vádlottak védekezését és ezért a törvény-
szék ítéletét helybenhagyta. Az elitéltek bünts-
téifik enyhítése végett a Kúriához jelenteltek be 
semmiségi paniszt. 

Megnyitották a hatodik 
békekongresszust. 

Páris, augusztus 18. Tegnap délután nyitot-
ták meg Bierville ben a hatodik nemzetközi 
békekongreiszust és a kongresszus 3000 kül-
földi résztvevőjének liszteletére a városháza 
épületében ünnepé'yes bankett volt. A bankett 
után a külföldi vendégeket fáklyásmenet kisérte 
a bierville i izabadixinprd arénájába, ahol kö-
zel 10.000 főnyi tömeg jelenlétében tartotta 
meg a kongresszus elnöke, Marc Sangnter 
francia képviselő ünnepélyes megnyitó beszédét. 
A nómei delegáció nevében dr, Blatt, a bonni 
egyetem professzora válaszolt és a német pici* 
fisták nevében leghathatósabb támogatását le-
lentette be. 

Gyermekdivat Szegeden, 
Hat hónap óta, amikor ugyanis az évtizedeken áf 

létezett Krahl Ida-féle Kelemtn uccai gyermekruha 
szalon megszűnt, nem volt Szegeden gyermekruha üzlet. 
Ezért határozta el 

W i g n e r M i h á l y n é 
hogy gyermekruha szalonját a Vitéz uccából 

Kelemen ucca 7. sz. alá helyezi át, 
amelyet már a közönség megszokott 

Az uj üzlet mérték szerint gyermek-, fia- és l inyka-
ruháha t a legszebb kivitelben, jutányos árban készít. 
Az iskolaév kezdete előtt ajánlja a cég a célszerű iskola-
ruhákat, köpenyeket, melyek ; észen is kaphatók. 25* 

Az ország legmodernebb belgyógyá-
szati, diétás és fizikóterápiás gyógy-

intézete. 

Szanatóriumi szobák fürdőkkel, napi 
ötszöri étkezéssel 280.000 koronától. 

Klinikai osztályon teljes elllátás 
fürdőkkel 170.000 korona. Mhii55 

Ma reggel érkezeti és este már játszik is 
a 5 K f n K ö n y ö t - c i r k u s z . K £ d e t e 
12 saját autó, 20 világvárosi attrakció. 16 tagu zenekar, 3600 befogadó képességű amerikai vízhatlan födött ponyvasátor. 


