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A duhaj legényt felmentették* 
a kardlapozó rendőrt elitélték 

Egy tanyai bál epilógusa a törvényszék eiőlí 

(A Délmagyarország munkatársától. 1927 
»któberében történt Királyhalmán egy bál al-
kalmával, hogy az egyik vendéglőben az átok-
házi és a várostanyai legények mulatoztak. 
A záróra este 10 órakor volt, de 8 óra tájban 
már józan ember alig volt az ivóban. A le-
gények összefogódzkodva táncoltak. Külöu az 
átokháziak és külön a várostanyaiak. A tánc 
közben történt, hogy az egyik átokházi legény 
beletalpalt egy városlanyai legénybe. Az in-
zultus nem volt szándékos, de utána azonnal 
pofon csattant el. Előkerültek a bicskák, ordí-
tozás verte fel az ivót és több legény vérzett 

A szódás üvegekkel a lámpát célozgatták, 
amire a vendéglős még két lámpát hozott be, 
hogy a nagyobb világosságban a íőverekcdő-
ket könnyebben lehessen leszerelni. Az ügyele-
tes rendőrök közül Molnár István jelent meg, 
aki eleinte szép szóval próbálta a dühöngő 
legényeket lecsillapitani. A szép szó azonban 
kevésnek bizonyult, mert László János átok-
ffiázi nekiugrott a rendőrnek, akit ütlegelni 
kezdett. A tanyai rendőr az első ütésre elkiál-

totta magát, kardot rántott és kardjával Lászlót 
ugg fejbevágla, hogy az két hónapon tul gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett. 

A tanyai legény ellen a rendőr hatósági kö-
zeg elleni erőszak címén tett feljelentést, mig 
az súlyos testi sértés címén emelt vádat a 
rendőr ellen. 

A törvényszék //á&ermonn-tanácsa előtt meg-
tartott főtárgyaláson a rendőr jogos önvéde-
lemre hivatkozott és elmondotta azt is, hogy 
felsőbb hatósága is jogosnak találta a kard 
használatát. 

A kihallgatott legények azonban a rendőr 
védekezését meg áfolták. Kivétel nélkül a 
rendőr bűnössége mellett vallottak. A bálban 
résztvevő legények terhelő vallomása alapján 
a törvényszék Molnár Istvánt bűnösnek mon-
dotta ki és egyhónapi jogházra itélte. A rendőr 
állítólagos támadóját, László Jánost azonban 
a hatósági közeg elleni erőszak vádja alól a 
törvényszék felmentette. A vád az ítéletben 
megnyugodott, az elitélt rendőr azonban fe-
lebbezést jelentett be. 

Orosz művésznő magyar sikere 
k Parysia és az ítél a Dnyeszter felejthetetlen címszereplőiéi, Olga Cse&ovát málól vasárnapig 

Ismét élvezni fogja városunk közönsége. Ugyanis ma mutatla be a Korzó Mozi Csehova legújabb filmjét, az .Égő 
asszony" cimQ magyar tárgyú és a legnagyobb részben Budapesten és Újszeged környékén készült nagy drámát. 

Az „ítél a Dnyeszter* emlékezetes budapesti nagy sikerének hatása alatt Csehova ellötl Budapestre 
k ezen vendégséae alatt vetődölt fel benne a gondolat, hogy Budapest pazar szépségei adják meg a keretét egy 
már kivitelre elfogadott magyar filmszcenárlumhoz. A gondolatot telt követte, a film, amely tettesen magyar 
miliőben, Magyarország legszebb részein játszik, elkészült és budapesti bemutatójával egyszerre az összes európai 
világvárosokban került a közönség elé, még pedig óriási sikerrel. A film maga fog beszélni a mai bemutatón a 
Korzóban, ahol az előfelek szerint a filmet az egész város meg fogla nézni. Olga Csehova a hazájából elüldö-
zöd orosz művésznő igv előzte meg magyar filmmel az illetékes tényezőket, akik sok hQ-bóvat. még több tár 
gyalással máig sem tudtak magyar filmet csinálni. 

Hireilc 

Bágyadt, levert, dolgozni képtelen 
egyéneknél a természetes „Ferenc József 
keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringési és 
emeli a gondolkodó- és munkaképességei. Be-
ható kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, 
hogy a Ferenc József víz szellemi munkások' 
nél, neuraszténiás embereknél és betegeskedő 
asszonyoknál rendkívül jótékony hatású gyo-
mor* és béltisztitó szer. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és füszerüzletekben. B.4 

— Teljes ülés a kereskedelmi és iparkamará-
ban- A szegedi kereskedelmi és iparkamara csiV 
törtökön délelőtt féltizenegykor a kamara szék-
házában teljes ülést tart. A tárgysorozaton elnöki 
bejelentések, a közszállitási szabályzat módosítása, 
az Országos Társadalombiztosító Intézet alapsza-
bályainak tervezete, adóügyek és indítványok sze-
repelnek. 

— Nem talált orvost, elvérzett a feleség?. Nagy-
kőrösről jelentik: Megdöbbentő haláleset tartja iz-
galomban már két hét óta Nagykörös lakosságát. 
K a f f á n Béla nagykőrösi gépész fiatal felesége a 
mult hónap utolsó napjaiban erős szülési fáj-
dalmakkal ágynak esett. A férj az éjszaka folya-
mán egymásután hat orvost keresett fel egy rendőr 
kíséretében, de orvost egész Nagykőrösön nem 
kapott. Az orvoskeresés éjféltől reggel félőt óráig 
tartott és amikor Kaffán kétségbeesetten hazatért, 
az a hír fogadta, hogy felesége elvérzett Az asz-
szonyt március 3-ikán eltemették, de a gyanú» 
haláleset ügyében vizsgálatot indítottak. A szeren-
csétlen asszony holttestét tegnap exhumálták és 
felboncolták. A törvényszéki orvosok megállapítot-
ták, hogy az asszony életét meg lehetett volna 
menteni, ha idejében érkezik orvosi segítség. A 
megdöbbentő haláleset ügyének iratai jelenleg a 
kecskeméti ügyészségen vannak. 

— Harc a tüdővész ellen. Parisból jelentik: A 
párisi orvosi akadémián tegnap B e m a r d pro-
fesszor jelentést tett azokról az eredményekről,] 
amelyeket a tüdővésZ gyógyítása terén elért. Ai 
módszere arany thíoszulfát és rádiummal való 
kezelésből áll, mellyel a professzor már két éve 
kísérletezik. 142 betegének 43 százaléka meggyó-
gyult. A professzor kijelentette, hogy az uj or-
vosszer nem baktérium ölő, hanem csak gátolja 

| a tüdővész előretörését. 
x Bécsi modellköpenyek 120 pengőtől kapható ki 

Reich Erzsinél. 900 

} I | Csütörtök. Róm. kath. Benedek. 
Protestáns Benedek. Nap kél 6 óra 

02 perckor, nyugszik 6 óra 13 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—V2l-ig, 
délután zárva. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar. 
tanak: Grünwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
1. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Törők Márton, Csongrádi susárut 14. (Tel.: 
36-1. sz.) 

Ma lesz a székely irók esíélye 
Ma lesz a székely irók estélye a Tiszában. 

Székelyföld illusztris irói látogatnak cl Sze-
gedre, hogy megszólaltassák az örök életű, 
csodálatos zengésű székely meséket. 

A nagy mesemondó, Benedek Elek vezeti 
a székely irókat Szegedre, itt lesz Bartalis 
János, Kacsó Sándor, Ngirő József, .Szent-
imrei Jenő és a Baumgarten-dijas Tamási 
Áron, akik verseikből és novelláikból olvas-
nak fel. Ferenczy Zsizsi dalénekesnő Bartók 
Béla és Kodály Zoltán legszebb székely nép-
dalait énekli a maga eredeti és egyéni módján. 

Délután 3 órakor Benedek Elek a Korzó 
moziban mesedélutánt tart. 

A székely irókat a Magyar Újságírók Egye-
sületének szegedi osztálya ünnepélyesen fo-
gadja, a város pedig bankettet ad tiszteletükre. 

— Dr. Berkes Dezső temetése. A tragiKtis veget 
ért dr. Berkes Dezső tiszti orvos holttestét 
családja hazahozatta Szegedre. Leólmozott kopor-
sóban, külön vasúti kocsiban jött vissza városába 
dr. Berkes Dezső, aki amíg élt, mindig a mások 
gondjaival, bajaival törődött Dr. Berkes Dezsőt 
pénteken délelőtt 10 órakor temetik a zsidó temető 
cinterméből. 

x A nagy torlódás elkerülésére vásároljunk le-
hetőleg délelőtt a Del-Ka-nál. Tavaszi clpőujdonsá-
gaink osztatlan tetszést aratnak. Jó minőség, Ízlé-
ses kivitel ésolcsó ár:ez üzletvitelünk mindpu ütka. 
Fiók: Ivárász-ucca 14. (Dreher-söröző mellett.) 

— Szegeden a detektívek csak 48 példányt tud-
tak találni az elkobzott Népszavából. A Nép-
szava keddi számát, amelynek negyedik olda-
lán >A rendőrség vérbefojtotta a munkások már-
ciusi ünnepét* cimmcl cikk jelent meg a vasár-
napi eseményekről, mint ismeretes, a budapesti 
ügyészség elkobozta. A budapesti ügyészség vég-
zése azonban későn jutott el Szegedre, mert a 
kedd esü órákban és szerda reggel az elárusítók-
nál már csak 48 példányt találtak meg. A többi 
eljutott az előfizetőkhöz. 

x Jó kávé — jó egészség, mondja a közmondás 
és ezt az igazságot híres orvosok és azok a né-
pek igazolják, akik sok kávét isznak. Meinl Gyula 
Rt., Klauzál-tér 2. 

— Szabadegyetemi előadás. Szerdán délután dr. 
S z ádcczky-Kardoss Lajos egyetemi tanár 
tartott előadást a szabadegyetemi előadássorozat 
során, »Magyar követjárás Konstantinápolyban volt 
a cime a professzor előadásának, amelybea a török 
hódoltságbeli követjárásokkal, azok fogadtatásai-
val foglalkozott Az érdekes előadást a közönség 
megtapsolta. 

x Rádió, villany. Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71. 

OLGA CSEHOVA 
magyar tárgyú filmje : 

Hz égő asszony 
M a premaier a. K o r z ó b a n . 10 felvonásos regény 
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Charlie Chaplin és Jackie Coogan 
főszereplésével N R- M Í w n l « A humor és szív filmje 

# 4 7 felvonásban. Azonkivfl': 
H A R R O L D L l O Y D brilliáns vígjátéka: 

A nagymama fiacsMja. 
Előadások keídete 5. 7, 9. vss^r- é; ünnepnap 3. 5. 7, 9 órakor 
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