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El ne mulassssa áras kirakatainkat megtekinteni S 

Menhalt vérmérgezésben m földmives, 
mert sérülését piszkos rongydarabokka! kötözték be 

llesztésbfll — halálos kaszasuhlntás — Egyévi börtönre ítélték a verekedő legényt 

(A Délmagyarország munkatársától.) 'A! 
tanyák és falvak mai szomorú közegészség-
ügyi viszonyaira jellemző bünpört tárgyalt 
csütörtökön a szegedi törvényszék Gömöry-
tanácsa. A bárándi tanyákon egy legény mun-
kástársa felé sújtott kaszájával, amely a má-
siknak a karját érte. A vérző sebet a földmi-
vesek ia kék kötényükről leszaggatott piszkos 
vászondarabbal kötözték be, — orvos, patikus-
nak hire-hamva sincs arra. A seb természe-
tesen inficiálódott és a legény a makói kór-
házban meghalt. 

Czövek Gyula és Madak Gyula bárándi le-
gények a mult év tavaszán kinn dolgoztak a 
földeken. Valamiért összeszólalkoztak, mire a 

felingerelt Czövek a nála levő kaszával Madak 
felé sújtott. El is érte annak karját, amelybe 
az éles kasza csontig beleszaladt. Az inkább 
ijesztésnek szánt suhinlásból igy súlyos sérü-
lés lett. A legény karját ugyan bekötözték egy 
darab kék vászonnal és beszállították a makói 
közkórházba, ahol azonban tizennégynap i szen-
vedés után vérmérgezés következtében meg-
halt. 

Czövek Gyula ellen halált okozó súlyos testi 
sértés büntette miatt indult meg az eljárás. 
Az ügyet ma tárgyalta a szegedi törvényszék, 
amely Czöveket egyévi börtönre itélte. Czövek 
az ítéletben megnyugodott, az ügyész feleb-
bezett. 

Három afánlafol kapott a város az üzemek 
egymillió pengős íüggőkölcsonére 

(A Délmagyarország munkatársától.') Beszá-
molt már a Délmagyarország azokról a ne-
hézségekről, amelyek az utóbbi hónapokban 
felbukkantak a város bevételei körül. A leg-
nagyobb baj az, hogy a költségvetés bevételi 
előirányzatának számos tétele nem valósul 

nteg teljes mértékben, aminek kétségtelenül a 
súlyos gazdasági helyzet az oka. De nehéz-
ségieket okoz az is, hogy a város követelései 
igen nagy késedelemmel folynak be a főpénz-
tárba. így például sohasem volt olyan nagy-
arányú a földbérhátrálék, mint manapság. 

BELVÁROSI M O Z I K O R Z O M O Z I 

Ma ESMOND HBRMSWQRTH 
Sopron, Budapest, Szeged és Debrecenben való látogatása a.hal-
raábM készült nagysikerű filmfelvételek bemutatása. Azonkívül 

ROD LA ROQUE 
Gerard brigadéros. 

Cunnaa Doyle éidekfeszitó regénye 9 (elvonásban 

Május 28., 27-én, pénteken, szombaton és vafárnap 

N e m r e p r í z l ! ! N e m r e p r í z I t t 

W y ^ . O T I C E pompás filmje: 

Öfenség© házasodik. 
Víg szerelmi tBrlénct 8 felvonásban. 

Azonkívül* I r a d ó k . 

Előadások kezdete 5,7, 9. vasár- é» ünnepnap 3,5, 7 és 9 órakor. E'óadások kezdete 5, 7 9, vasár-és ttnnepitap 3, 5, 7, 9 órakor, jjjj 

Ezek a körülmények természetesen súlyos za-
varokat okoznak a városi főpénztár fizetőké-
pessége körül is. 

Eddig a főpénztárnak állandóan voltak na-
gyobb tartalékai. Etekből nyújtott kölctönt a 
városi üzemeknek. Az üzemek tartozása nem-
régen elérte a kilencszázezer pengőt. Mivel 
a főpénztárnak most szüksége van erre ex 
ősszegre, hogy fizetési kötelezettségeit teljesít, 
hesse, a tanács elhatározta, hogy az üzemek 
számára 'egymillió pengő függökölcsönt oesz 
fel és ebből fizeti ki a főpénztár követelését. 
A kölcsönnel pedig arányosan az üzemeket 
terheli meg. 

A tanács már régebben felhívta a nagyobb 
szegedi pénzintézeteket ajánlattételre. A ha-
táridő csütörtökön délben lejárt. Három pénz-
intézet nyújtotta be ajánlatát a városhoz: a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár, a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank szegedi fiókja és 
a Magyar-Olasz Bank szegedi fiókja. Az aján-
tokat szombaton bontják fel, amikor a ta-
nács a pénzügyi bizottság elé terjeszti és szer-
dán a közgyűlésre bizza a döntést. 

fl szegedi színház mén nem talált 
megfelelő primadonnát 

(A Délmagyarország munkatársától.') Dr. 
PáJfy József, a színház intendánsa és Tarnay 
Ernő művezető-igazgató primadonna-szerző 
körútjáról szerdán érkezett haza. Megláto-
gatta Debrecen és Miskolc városát. Szemleut-
jának következő állomása Pécs lesz. Pálfy 
József körútjának eredményéről rezignáltán 
számolt be a polgármesternek. Primadonnát 
eddig még nem talált. A debreceniek prima-
donnája, Timár Ila laeteg és különben sem tet-
szik az intendánsnak, bár ő szívesen jönne 
Szegedre. Havasi Mimi, a miskolci prima-
donna fiatal és kezdő. Nem jöhet számításba. 
Miskolcról különben három jó erőt szerződ-
tetett le az intendáns, akiknek nevét azon-
ban csak a péntek délutáni szinügyi bizottsági 
ülésen hozzák nyilvánosságra, 


