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TAVASZI VttSARá! 
Hat havi fiitel!! 

Akli öivenhélrendbeli szélhámossággal vádolnak 
és aki rablógyilkosságol ismer be. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
miskolci rendőrség nemrégiben elfogta Szabó 
Imre szegedi lakost, akit azzal vádolnak, hogy 
a szegedi és a kalocsai törvényszék területén 
57 rendbeli szélhámosságot és 3 lopást kö-
vetett el. Szabó Imre letartóztatása alkalmá-
val teljes beismerő vallomást lett, elmondta 
azt is, hogy Kiskunhalas határában, az úgy-
nevezett Hármashalomnál egy idősebb embert 
baltával fejbeütött és kifosztotta. 

Szabó Imre bejelentése után Miskolcról 
detektívek utaztak le Kiskunhalasra, ahol 
megállapították, hogy két évvel ezelőtt Kis-
kunhalas közelében tényleg megöltek egy 

házalót. A nyomozás során pedig a tettesre 
nézve olyan személyleírás! kapott az otlani 
rendőrség, amely ráillik Szabó Imrére. 

Ennek alapján a miskolci rendőrség a 
rablógyilkosság elkövetésével gyanúsítható 
Szabó Imrét a hélfői napon átadta a szegedi 
ügyészségnek. Szabó szegedi tartózkodása 
azonban alig tarlóit néhány óráig, mivel a 
szegedi ügyészség megállapította, hogy az a 
hely, ahol a rablógyilkosságot elkövették, 
már nem tartozik a szegedi ügyészség terü-
letéhez. A megállapítás után Szabó Imrét 
erős börtönőri felügyeletlel Szegedről a ka-
locsai ügyészség fogházába szállították át. 

f f l r e f r 
t T W / ^ & f k Szerda. Hóm. kalli. Kerény vt. Protes-
* / táns. Izidor. Nap kel 5 óra 45 perckor, 
nyugszik 18 óra 25 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 kőiül szolgálatot tar-

tanak: Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 359.) Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 62.) 
Dr. Lőbl Imre, Gizella-tér 5. (Tel. 819.) Mold-
vány Lajos, Újszeged. (Tel. 846.) Nyilassy Ágoston, 
Szillérí-sugárut 11. 

A Délmagyarorsság bécsi szerkesztősége: Wien, 
II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondeng) 
Telelőn: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó 
terem és hirdetési képviselet Ausztria résiáre 
Wien, I., Wildpretmarkt 1. (Osterr. Anzeigen A.-G.) 
Telefon: Serie 62—í—88. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: 
Középeurópában az idő általában esős, nagyobb 
esők voltak Ausztriában. Nálunk Sopronból je-
lentettek nagyobb esőt. Egyébként a csapadék 
többnyire az 5 mm.-en alul maradt. Iveleteurópá-
ban a fagy még tart. Jóslat: Átmenetileg száraz 
idő, némi lehűléssel. 

— Előadás a bölcsészeli szakosztályban. Szer-
dán délután 6 órakor a bölcsészeti szakosztály 
ülésén, az archaeológiai intézet tantermében (Le-
számoíó-palota, III. 37.) Krecsmárik Endre pol-
gári iskolai tanár tart előadást: »Az őskori em-
ber és a jövő idők típusa« címmel. Belépés díj-
talan, érdeklődőket szívesen tát az elnökség. 

— »Okolicsányi büntetése tul enyhe.« Buda-
pestről jelentik: Annak idején az ítélőtábla Bolla 
Józsefet 4 évre, Okolicsányi Lászlót 3 és félévre, 
Saguly Ferencet 8 hónapi börtönre itélte Leirer 
Amália meggyilkolást ügyével kapcsolatban, Ros-
tás Mihályt pedig felmentette. A Kúria ma fog-
lalkozott az üggyel és Szőke tanácselnök kihir-
dette az Ítéletet, amelyben elutasították a semmi-
ségi panaszokat és az ítéletet teljes egészében jóvá-
hagyta. Az indokolásban kiemeli, hogy Okolicsányi 
büntetése tul enyhe. 

— 120 pengőre Ítélték Fogl Ill.-at. Budapestről 
jelentik: 1926. őszén egy futballmeccs alkalmá-
ból Fogl III. József, az ismert válogatott újpesti 
hitvéd, mellbeütött egy rendőrt. A törvényszék 
ma vonta felelősségre és bűnösnek mondotta ki 
és ezért 100 pengő fő- és 20 pengő mellékbünte-
tésre itélte. 

x A siitöniesterek f. hó 31-én délután 4 órakor 
az ipartestületben fontos ügyben értekezletet tar-
tanak. ' 904 

x Díjmentes oktatást ad vevőinek hímzésben, 
tömésben és varrásban újonnan berendezett per-
manens tanfolyamain a Singer-varrógép részv. társ. 
Figyeljen minta-készitményeiukre kirakatainkban. 
Szeged, Kárász-ucca 1. 5 

— Piaci és vásári árusok podgyászának szállí-
tása.' A kereskedelmi és iparkamara közli: Az ál-
lamvasutak igazgatóságának értesítése szerint a 
piaci és vásári áruknak utipodgyászként való ked-
vezményes szállítását május 1-től kezdve újból 
szabályozzák. A kedvezmény igénybevétele az ál-
lamvasutak által kiállítandó uj arcképes igazol-
ványhoz lesz kötve. A ma érvényben lévő igazol-
ványok ezen naptól kezdve érvényen kívül helyez-
tetnek. Ugyanakkor a vasutigazgalóság külön fogja 
felsorolni azokat az egyesületeket és testületeket, 
melyeknek tagjai a kedvezményben részesülnek. 
Az erre vonatkozó kimerítő rendelkezéseket az 
április 10-én megjelenő Vasúti Közelckedési Köz-
löny fogja közölni. 

\ Legolcsóbb óra- és ékszerbeszerzés Tóthnál. 
Szeged, Kölcsey ucca 7. 822 

— Gróf Andrássy Imre gyujtogatási pöre. Kassá-
ról jelentik, hogy az otlani büntetőtörvényszék 
szerdán kezdi meg gróf Andrássy Imre gyujtogatási 
büupörének tárgyalását. Amennyiben a gróf a tár-
gyaláson nem jelenne meg, elfogatási parancsol bo-
csájtanak ki ellene és 750.000 cseh korona óvadék 
az állam tulajdonában marad. 

x Bútort az Asztalosmesterek Butorcsarno 
kában vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 12fc 

x Szegedi Útmutató a legújabb telefon-
könyvvel kapható minden könyvkereskedés 
ben. 

Jfórcius! ünnepek a tanyán. 
Vasárnap délelőlt tartotta meg a Csorva-Átokhu-

zi Gazdasági Kör márciusi szabadságünnepét, 
( ' á r g y á n Pál ruzsajárásszéli vendéglő jében a 
környék gazdatársadatmának és földbérlőinek élénk 
érdeklődése mellett. Az ünnep a Himnusz éneklésé-
vel vette kezdetéi, majd P a p p János elnöki meg-
nyitója ulán a gazdakör ügyésze, dr. F a j k a Lajos 
méltatta lelkes ünnepi beszédben a márciusi nagy 
napok jelentőségét. K i s m a r t o n Vince hazafias 
szavalata után H e ge d ü s B i t é János ügyvezető 
elnök zárta be összetartásra és egymás becsülé-
sére buzdító szavak keretében a jólsikerült üu-
ncpélyt, amely után társasebéd következett. Az 
ebéden Csányi György, Dobó István, Ábrahám 
István, Berta Szilveszter és még számosan szó-
lallak fel. 

A Szeged-Fekclcszéli Polgári Kör az elmúlt va-
sárnap este áldozott a márciusi napok emlékének 
K i s i s t ó k Imre kunhalmi vendéglőjében. Az ün-
nepi alkalomra összehívott díszközgyűlést Né-
m e t h Pál körelnök, feketeszéli esküdt kapitány 
a szcp számban összesereglett gazdaközönség elölt 
este 6 órakor nyitotta meg, felkérve a kör ügyé-
szét, dr. F a j ka Lajost az ünnepi beszéd elmon-
dására, Fajka a szabadságeszmék megszületési ün-
nepét a tőle megszokott lendületlel méltatta, majd 
S z a b ó Sándor elszavalta Petőfi Nemzeti Dalát. 
A Himnusz és a Kossulh-nóta eléneklése után 
B ő r c s ö k Antal Ib. körelnök hazafiságra és ki-
tartásra buzdító beszéd keretében bezárta a jól-
sikerült hazafias ünnepel. I'tána társasvacsora kö-
vetkezeit, melyen B a t l a n c s József igazgató, Bá-
ba Lajos, V a r g a István és S z é c s i Antal szó-
lallak fel, poharat ürítve a városi vendégekre 
és az egybegyűlt tanyai ünneplő közönségre. 

— Tízéves találkozó. Felkérem volt osztálytár-
saimat, kik 1908-től 1917-ig a szegedi piarista gim-
náziumba járlak, vagy 1917-ben velem végeztek, 
hogy a tízéves találkozó előkészítése végett, nmü-
kéi haladéktalanul közöljék. Somlyódy Ferenc Sze-
ged, Légszeszgyár. 

x Gizella-lér 3. szám alatt van az Asztalosmes-
terek Bútorcsarnok Szövetkezete. 836 

— Uj könyv a Délmagyarország kölcsönkönyv-
lárában: Gróf Klebelsbrrg Kunó beszéd«!, cikkei 
és törvényjavaslatai. 

i Drrtierben ma délelőtt rínom balleven. 478 
— V »belörökirály< a törvényszék elölt. Buda-

pestről jelentik: A budapesti büntetőtörvényszék 
elé került Kulin Péter, a belörővilág egyik hír-
hedt alakja, aki káprázatos ügyességével, vakmerő-
ségével. bámulatosan végrehajtott falbontásával 
nem egyszer állitolla nyomós kérdés elé a nyo-
mozó hatóságokat. A mull év decemberében leg-
utóbb a Rákóczi-uli Hoffuiann ékszerkereskedő 
cég üzletébe tört be oly módon, hogy a ház ud-
varában a szomszédos kamra falat kibontotta. így 
jutott be az üzletbe, ahonnan körülbelül 300 mil-
lió korona értékű ékszert vitt el. A helyszíni 
szemle alkalmával az asztalon cgv zsebkendőt 
találtak, amelyről ujjlenyomatot vettek fel és ar-
ról megállapították, hogy a betörést a régóta kö-
rözött Kulin követte el. Kulin a bíróság előtt 
36 rendbeli betöréses-lopást vallott be. A bíróság, 
tekintetlel arra, hogy már löbbizben volt büntetve, 
4 évi fegyházra ilélte. 

x A Roykó-félc világhírű Tiszaujlaki 
bajuszpedrő mindenütt kapható. Bt 21 

x Olcsó fürdőkádak, takaréktüzhelyek Fo-
géi Edénél, Szeged, Takaréktár-ucca 8. 582 

első 
amerikai 

nagy 
filmje : 

A VISZTULA HAJÓSA 
Őolnap indul Bódító útjára a HE.CV4HOSTBA. 

Előadások kezdeíe: hétköznap 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


