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Egy érdekes francia bélyegző 
A napokban érdekes levelet hozott a posta 

Párisból Szegedre, az egyik szegedi orvos« 
nak. Nem a levél tartalma volt érdekes, bár 
-9V párisi vegyészeii gyár magyar nyelven 
Vámja reuma elleni gyógyszereit, hanem a 
levélboritékja, amelynek cimzése viszont fran-
cia nyelven irődott meg. A borítékon a fran-
cia posta körbélyegzője fut végig és átüti a 
posta bélyeget. A bélyegző szövege igy szól: 
La francé dóit sauoer se elites, aidez la 
cité unioersitaire Ez a propagandaszerü fel-
hívás kissé furcsán hangzik a győztes Fran-
ciaország postabélyegzőiéről, Eddig azt hit-
tük, hogy csak a legyőzött államok közép-
osztályait és egyetemeit sanyargatja halálra 
a diktált béke és az abból táplálkozó lehe-
tetlen gazdasági helyzet. A párisi posta bé-
lyegzője elárulja, hogy baj lehet a győztes 
Franciaországban is ezen a téren. Ez a bé-
lyegző már nem csak a nyomorba jutott kö-
zéposztály száméra rimánkodik segítségért, 
hanem segítséget követel az egyetemi város 
számára is. Mintha odaát, a boldog győzte-
seknél Is ugyanazok a balok ismétíődnéne'-, 
mint mirálnn'-. 

— Halála-. b.aO-uijii-'.iá-' a laayán. Egerből 
leientik: A hevesmegyei Kísgöre határában Lajos-
tanyán B i r í n c s i József földmives feleségévet 
és 2 éves kislányával együtt átment szomszédjához, 
Vácz í György birtokoshoz, akitől benzint kért 
kölcsön. Égő lámpával mentek le a kamrába. A 
benzin felrobbant. A robbanás következtében Bi-
ríncsi Józsefné és kislánya meghalt, mig Biríncsi 
József súlyos sérülést szenvedett. 

— Vitriolos merénylet a vonaton. Ungvári je-
lentés szerint S z t a n k ó László kórházi tiszt-
viselő feleségével az ungvári vonaton heves szó-
váltást folytatott. Közben az asszony előrántott 
egy vitriollal telt üveget és férje arcába öntötte 
» folyadékot és több utast megsebesített. A férfi 
illapota súlyos, valószínűleg elveszti szemevilágát. 
S*tankónét, aki féltékenységből követte el tettet, 
letartóztatták. 

— Egy elmebeteg nő életveszélyes produkciói 
n kéményen. Budapestről jelentik: Egy elmebeteg 
nő felmászott az angyalföldi elmegyógyintézet há-
tának a kéményére. A villámhárító drótján macska-
ügyességgel kúszott fel a 40 méter magas kémény 
tetejére, ahol életveszélyes produkciókat végzett. 
Tűzoltók akarták lehozni a veszedelmes helyről, 
a leány azonban tiltakozott ez ellen. A kémény 
ellenkező oldalán, a villámhárító drótján elindult 
leíelé a szédületes magasságból és sértetlenül ért 
földet, A leányt már ápolók várták, akik vissza-
vitték a tébolydába. 

s Jégszekrények, háztartási és mészáros egy- és 
kétajtósait söntések legolcsóbban beszerezhetők 
Fekete Nándornál. Kossuth L.-sugárut 18. Tel. 10-72 

— A menyas&zotjy megszökött az eskiivörríl, ar 
apai Felötlik. Madridból jelentik: Almeria kerület 
egyik falujában esküvőnek kellett volna lenni, de 
a menyasszony apjával együtt megszökött az es-
küvő elől. A vőlegény, aki a lakodalmas vendé-
gekkel együtt üldözőbe vette őket, az apát agyon-
lőtte. 

— Gyermekholttest a szekrény tetején. Szarvas-
ról jelentik: Kunszentmárlon mellett, a cukrosi 
szőlőben lakott F e h é r István feleségével, Ken-
gyel Máriával, akit ezév februárjában vett nőül. 
A napokban a csendőrök névtelen feljelentésre 
házkutatást tartottak a házaspár lakásán, mivel 
a feljelentés adatai szerint Fehérné nemrégiben 
1 ltokban gyermeket szült és azt elpusztította. A 
férj mit sem tudott az egész dologról, sőt még 
azt sem tudta, hogy a felesége áldott állapotban 

, volt. Az asszony miudent tagadott. A csendőrök 
azonban a házkutatás során a szobában a szekrény 
tetején megtalálták az újszülöttet rongyokba bur-

j kolva. Miután az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy a gyermek élve született és azután fojtották 
meg, a lelketlen asszony nem tagadott tovább, 
hanem töredelmesen bevallotta, hogy a gyermeket, 
akinek a születéséről a férjének nem volt szabad 
tudnia, nyomban a szülés után megfojtotta. Az 
anya ellen az eljárást folyamatba tették, a férj 
ellen azonban, akinek az ártatlansága bebizonyult, 
nem indítottak eljárást. 
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A Bástya idei szervezkedő munkája meg-
kezdésekor levelet intézett az összes szegedi 
sportegyesületekhez, melyben tapgyüitési ak-
ciójához az egyesületek támogatását kérte. 

A szegedi klubok szimpatikusán íogadték 
a szegedi első osztályú profiklub felhívását 
és amint válaszukból kitűnik, a klubok akciót 
indítottak és tagok gyüiíésévet járulnak hozzá, 
hogy a nagyszerű eredményeket felmutató 
profi csapat megfelelő anyagi bázisra legyen 
felépíthető. Örvendetes az amatőr egyesüle-
tek akciója, meri ebben az igazi sportértékek 
őszinte megbecsülését látni. 

A szegedi amalőrválogaíotí 
Kiskunfélegyházán 

A Déli Kupáért folyó városok közötti mér-
kőzésekben vesámap a szegedi válogaioit 
csapat Félegyházán játszik az oltani váloga-
ioit ellen. A szegedi csapatban ezúttal sem 
lesz változás. A jól bevált együttes áll ki 
most is Félegyháza ellen. 

Lázas előkészüleíek Amsierdam-
ban a nagy oSimpiászra 

Talán soha, egyetlen olimpiai világtornát 
sem előztek meg olyan lázas készülődések, 
mint a mostanit. A különféle sportágak szé-
dületes fejlődése, a hihetetlen tréningeredme-
nyek, a titokzatosság, amely egyes nagyfej-
lettségü sportnemzelck valódi erejét takarja, 
mind-miadmegaunyi bizonytalanság, mely meg-
fejtésre vár. A magyar készülődések nagy irá-
nyúsága, a félénk reménységek, de ezek mel-
lett a törhetetlen bizakodás ott, azoknál a ver-
senyszámoknál, ahol a magyar sprotkultura 
évtizedek óta termi világhírű sikereit, mé-
lyen belekapcsolódik az amsterdami esemé-
nyek roppant komplexumába. A harcok előtti 
izgalmak a vége felé járnak. Ma már csak-
nem valamennyi résztvevő nemzet versenygár-
dája befutott a holland fővárosba. Ott van-
nak már a magyar atléták is. Hatalmas gár-
dával vonultak fel a nagy nemzetek, de a szá-
rdok végtelen variációját mutatja, hogy még 
olyan ország is akad, amely egyetlen atlétával 
képviselteti magát. Éz az ország Kuba. 

Az előfutamok, elüversenyek kisorsolása fo-
lyik most, miközben az elhelyezkedett atléták 
megkezdték tréningjüket. Természetesen a tré-
ningmődszert és trénin<?eredményeket is a le-
hetőségig ti'okban tartják és a nagy nemzet-
közi sporthadsereg minden gondolata az,hogy 
N \ , , ' C : : Í : C az • egyes favorit nemzetek tréning-
ii. c". ú. ói Ix'si.ámoljon a: ró'. 

Áz előfutamok kisorsoláááaál egyenlőre sze-
rencséje volt a magyar ailéUknak. A 1ŰQ mé-

teren Gerő és Raggambi külön előfutamra 
kerültek. Itt összesen 87 versenyző áll starthoz 
16 előfutamban. A 800-on Barsi nehéz ellenfe-
leket kapott. Az ő előfutamába van beosztva 
Séra Martin és Müllcr a franciák és a néme-
tek nagy favoritja. Ezen a távon 61 futót nyolc 
előfutamba sorsoltak.. A többi magvar atléta 
sorsolása később lesz. Egyelőre a sprintereink: 
és a közcptávíutó Barsi sorsa izgatja a magyar 
kedélyeket. Nemsokára elválik, hogy miként 
álljuk meg a helyünket a szédületes konkuren-
ciában. 

Hofkneisíer világrekordja — hiteles. 
Pár nappal ezelőtt számolt be a világsajtó 
Hoftmeister német atléta 48 77 méteres uj 
diszkoszvető -világrekordjáról. A hírt kétke-
déssel fogadták, most azonban megerősítést 
nyert és mint uj világrekordot hitelesíteni is 
fog iák 

Boross (KEAC) külföldre költözik. A 
legutóbbi magyar atlétikai bajnokságokban 
tünt fel Boross József, aki a 110 m. gátíutó 
bajnokságot megnyerte a fővárosi atléták 
előtt Nagy örömünkre szolgált a szegedi fiu 
ériékes győzelme, Most azután azt a hirt kap-
tuk, hogy Boross eltávozik Szegedről. Egy 
évig Berlinbe megy tanulmányai folytatáséra, 
aztán pedig a fő »árosban telepszik le. Igy 
Szeged elveszti őt, ami sportszempontból ér-
zékeny veszteség Szeged szépen fejlődő atlé-
tikájának. Súlyossá teszi a helyzetet, hogy 
egy év alalt két kiváló atlétát vesztettünk -
Donogán után most Boross Józsefet is. 

E p v m m föhadnagy az uecási 
! levágta egy fiataEembsr orrát 

Désről jelenük: Tegnap este a dési kor« 
zón Rácz Sándor tisztviselő barátai társasé' 
gában sétálgatott. Hirtelen Rácz elé lépett egy 
román főhadnagy, kihúzta a karaját és bele 
csapott az arcába. Rácz Sándor ájultan eseti 
össze. Kórházba szállították, ahol megállapí-
tották, hogy a kard levágta a fiatalember 
orrát és a főbb álkapcsát összezúzta. A 
nagy vérveszteség következtében állapota re-
ménytelen. 

Megállapitoílák, hogy Popcscu főhadnagy 
Rácczal régóta haragos viszonyban volt. A 
főhadnagyot letartóztatták és átadták a ko-
lozsvári hadbiróságnek. 
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