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^ Herlini-köruti véres szerelmi dráma 
az Ítélőtábla előtt. 

Helybenhagyták a törvényszék Ítéletét. — A leány levele a 
merénylőről. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
elmúlt év nyarán történt a Berlini-körúti 
véres szerelmi dráma, amelynek során ifj. 
Német Ferenc szabósegéd 12 késszurással 
életveszélyesen megsebesítette Katona Ilona 
cukrászleányt. Ifj. Német Ferenc ellen szán-
dékos emberölés kísérlete címén indult meg 
az eljárás. Katona Ilona kórházba került és 
csak hosszú gondos ápolás után épült fel, 
majd szüleivel Bécsbe költözőit. 

A véres szerelmi dráma előidézője félté-
kenység volt. Az alig 20 éves szabóstgéd 
közös háztartásra lépett a még fiatalabb cuk-
rászleánnyal. A teljes boldogság rövid idő-
szakát kölcsönös féltékenység váltotta fel. 
Nem mult el nap, hogy a fiatalok ne vesze-
kedtek volna. Julius 17-én történt azután az, 
hogy ifj Német Ferenc erősen italosan tért 
baza. A fiatalok duzzogva tértek nyugvóra. 
Éjnek idején Német Ferenc hirtelen feléb-
redt. Felébresztette Katona Ilonát és fele-
lősségre vonta amiatt, hogy aznap délután 
moziban volt. A kérdés azonban felelet nél-
kül maradt, amire Német Ferenc felugrott, 
kést rántott elő és először nyolc, majd négy 
késszurással súlyosan megsebesítette az 
ágyban fekvő leányt. 

A rendőrség Német Ferencet azonnal le-
tartóztatta. Német kihallgatása során azzal 
védekezett, hogy tettének elkövetésekor tel-
jesen részeg volt, továbbá azzal, hogy a 
leány a felelősségrevonás alkalmával olyan 

cinikusan viselkedett, hogy azt hitte, már nem 
is szereti. A törvényszék annakidején Német 
Ferencet egyévi börtönre ítélte. 

A vád és a védelem felebbezése folytán 
a véres szerelmi dráma ügye csütörtökön 
délelőtt került a szegedi tábla Orosz-taná-
csa elé. 

Az iratok ismertetése után dr. Sebők Fe-
renc védő bemutatta a sértett leánynak 
Bécsből irt levelét, amelyből kitűnik, hogy 
a leány még mindig szerelmes Német Fe-
rencbe és visszatérve a merényletre azt irja, 
hogy ma sem tudja elképzelni, hogy Németet 
mi telte annyira ingerültté, hogy őt össze-
szurkálta. 

A védő- és vádbeszéd elhangzása után a 
tábla meghozta ítéletét. A tábla helybenhagyta 
a törvényszék által kiszabott egyévi börtön-
büntetést. A tábla indokolásában kimondotta, 
hogy azt a tényt, hogy Német többször ösz-
szeszurkáita a leányt, nem veszi súlyosbító 
körülménynek, ellenben komoly mérlegelés 
tárgyává tette, hogy szünetet tartva, késével 
mégegyszer nekirontott a leánynak. 

Az ítéletben ugy a vád, mint a védelem 
megnyugodott. A tábla azonban annak elle-
nére, hogy Német már büntetéséből hét 
hónapot kitöltött, nem rendelte el szabadlábra 
helyezését, mivel — az indokolás szerint — 
komolyan lehet attól tartani, hogy Német 
kiszökik Bécsbe — a cukrászlány után. 

W V / 1 & Pintek. Róm .kat. Simon pk. Protes-
M M / M táns Konrád. Nap kel 7 óra 2 perckor, 

nyugszik 17 óra 27 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 61. sz. 
Barcsay Károly, Széchenyi-tér. Borbély József, 
Takaréktár-ucca. Moldvány Lajos, Újszeged. Nagy 
György, Boldogasszony-sugárut. 

A Délmagyarorsrág bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). 
Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—5—95. 

— A Tisza Lajos-köruti piac. Mint ismere-
tes, a Tisza Lajos-köruti kereskedők sérel-
mesnek tartják a Tisza Lajos-köruti piac egy 
részének a Rudolf-térre történt áthelyezését 
és a régi állapot visszaállítását kérték, amely 
ellen viszont a Rudolf-téri kereskedők tilta-
koztak. A Szegedi Kereskedők Szövetségének 
elnöksége tájékozódást óhajtván szerezni ez 
ügyben, február 18-án, pénteken délután 0 
órakor a Szegedi Lloyd Társulat helyiségé-
ben megbeszélést tart. E megbeszélésen részt 
vehet bármelyik kereskedő, akit ez ügy érde-
keiben érint. Kívánatos lenne az érdekelt ke-
reskedők teljes számban való megjelenése, 
mivel e megbeszélésen elhatározottak fogják 
a szövetséget ez ügyben következő állásfogla-
lásaiban irányítani. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Hazánkban lényegesen megváltozott az idő, a tar-
tós szárazság megszűnt. Jóslat: Változékony, sze-
les (viharos) és több helyütt csapadékos idő 
várható, később hősülyedés valószínű. 

— A honvédség főparancsnoka Szegeden. Janky 
ICocsárd, a honvédség főparancsnoka vezérkari 
főnökével csütörtökön este Szegedre érkezett. 

— A kisrongyos akció. A kisrongyos akcióra 
a következő adományok érkeztek a főispáni hi-
vatalba: Szécsy Ferenc 5, Schillinger Kálmán 5, 
vitéz Dóczy Imre 2, Doránszky Károly 30 és Nagy 
György 8 pengőt adományoztak. 

— 4200 diák közül 1100 bukott meg. Miskolcról 
jelentik: A miskolci középiskolák munkájáról most 
jelent meg a statisztikai kimutatás, amelynek szá-
mai között legérdekesebb az, hogy 4200 tanuló 
között 1100 bukott meg. 

— Megkezdték az Ornszlán-ueeai bérház ter-
vezését. A polgármester utasítására a mérnöki hi-
vatal építési osztályában Kövér Tibor főmérnök, 
a plébánia-palota tervezője, megkezdte az Orosz-
lán-uc.cai bérpalota tervezését. Az uj bérház tel-
jesen modern rendszer szerint épül fel, három 
oldalról uccai frontja lesz, az Oroszlán-uecai front 
földszintjén üzlethelyiségeket építenek. A tervezés 
munkája előreláthatólag három-négy hétig tart. 

— Munkásesperantó tanfolyam. Esperanto tan-
folyam nyilik meg kezdők számára 19-én, szom-
baton este 7 órakor a Munkásotthonban. Ugyan-
ott vasárnap este 6 órakor esperantista összejö-/ 
vetel lesz. Minden esperantista megjelenését el-
várja a csoport vezetőség. 

— Az állami felsőkereskedelmi iskola uj igazga-
tója: Somogyi István. Az állami felsőkereskedelmi 
iskola igazgatói állását legutóbb töltötték be. 
Tóth József halála óta dr. Dancsházy Gusztáv, 
majd Hauser R. Sándor végezte az igazgatói te-
endőket. A kultuszminiszter döntése még hivatalo-
san nem érkezett meg Szegedre, de illetékesek 
ugy tudják, hogy a kultuszminiszter az állami 
felsőkereskedelmi iskola uj igazgatójává Somo-
gy i Istvánt nevezte ki. Somogyi kinevezése nem 
kelt meglepetést Szegeden és tisztelőinek nagy 
tábora kereste fel gratulációval már eddig is. 
Somogyi István egyébként tizenkilenc éve tanit 
a szegedi állami felsőkereskedelmi iskolában meny-
nyiségtanl és fizikát. Neve, mint kiváló pedagó-
gusé, ismert széles körben, de nem csak tanítási, 
hanem nevelési rendszerét is elismerték. Tóth 

J József örökébe méltó utód került. 

x Itelle Gabi dalestjére és a Don Kozák 
Kórus hangversenyére jegyek Harmóniánál . 

— Kiírják a versenytárgyalást a Tóth Péter-féle 
ház emeletépitésére. A tanács javaslatára még a 
mult hónapban elhatározta a közgyűlés, hogy a 
nemrégen megvásárolt Tóth Péter-féle házra egy 
emeletet építtet. Felmerült az a kívánság is a 
közgyűlésen, hogy — ha már emeletet épit az 
öreg házra a város, épilsen mindjárt kettőt. A 
város szakértői azonban ugy találták, hogy a ház 
nem birná el a harmadik emeletet. A tanács a 
mérnökség javaslatára csütörtökön elhatározta, 
hogy az emelelépitésre kiírják a versenytárgya-
lási pályázatot. 

— Előadás a Munkásotthonban. A Munkásott-
honban pénteken este 7 órakor dr. Baila fzidor 
orvos tart előadást »A járványos betegségeké-
ről. 

— Halálozás. Kollay Gyula leánygimnáziumi ta-
nár hosszú szenvedés után egyik budapesti sza-
natóriumban csütörtökön délután elhunyt. Koltav 
Gyula a szegedi leánygimnáziumnak több, mint 
tiz éven át volt történelem és magyar szakos ta-
nára. Halála nagy részvétet keltett. Temetése Bu-
dapesten lesz, az engesztelő gyászmisét hétfőn 
délelőtt 9 órakor mutatják be a fogadalmi tem-
plomban. 

Telefon 
I odai 2- 58. Belvárosi Mozi Telefon 

Pénztári 5-82. 

Február 18., 19. és 20-án, péntektől vasárnapig: 

CONRAD VEIDT 
W E R N E R K R 1 U S . E s z t e r h á z v R j m s 

a legkiválóbb ensemblé játsza 

A prágai dicíte 
Hanns Heinz Evers 10 felvonásos misztikus drámájának filmváltozatát. Ezl 

A fulballkirály. 
amerikai burleszk 2 felvonásban és a legújabb 

Gaumont fiiradó. 

Ezt megelőzi: 

Bife«*«* keidet* 5, T, 9 »asir, él ünnepnap 3, 5, 7, B órakor. A terem kellemeeen fűtve vaa. 


