
DÉLMAf iV A RORSZ ÁG 1929 április 13. 

Egy hónapra ítélték a sihedert, 
aki a fogadalmi templom pincéjében lakást 

rendezett be magának és rádiót lopott 
, Szerelmese oagyok a rádiónak— mondotta 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ncmrígiben, 
március 7-én éjjel — mint ismeretes — ismeretlen 
tettesek feltörték Dentsch Albert Kárász-uccai mű-
szaki kereskedő üzletét, ahonnan 207 pengő értékű 
rádióalkatrészekct vittek el. A betörést másnap 
reggel fedezték fel, de vitéz Erdclgvári rendőr-
felügyelőhelyettes Nagy József foglalkozásnélküli 
csavargó személyében a tettest már a hajnali 
órákban elfogta. Nagy József lakás hiányában a 
fogadalmi templom pincéjében ütötte fel szállá-
sát A pince mélyében formás kis lakást rendezett 
be magának. Valahonnan még szalmazsákot is 
szerzett, takarója, lavórja is volt és a teljes bol-
dogsághoz — csak a rádió hiányzott. A fiatal, 
alig 18 éves sihedernek pénze nem volt, de el-
határozta, hogy betörés ntján szerez magának 
rádiót 

Nagy József csak éjszakáknak idején tartózko-
dott a fogadalmi templom pincéjében, nappal a 
városban sétált Kisebb munkákat végzett el és 
ebből tartotta fenn magát Sétálás közben vetődött 
«1 a Kárász-nccai üzlet elé, ahol a kirakatban 
a legpompásabb rádiókészülékek büszkélkedtek. A 

fiatal csavargó nem sokat töprengett. Alkulcsot 
szerzett és éjjel kinyitotta a kirakatot. Három ké-
szüléket emelt el. Lopás büntette cimén indult 
meg ellene az eljárás. 

A szegedi törvényszék F/M-tanácsa pénteken von-
ta felelősségre a fiatal betörőt. Nagy József nem 
tagadta bűnösségét Töredelmesen beismerte a be-
törést és Ígéretet tett arra, hogy többet nem követ 
el bűncselekményt 

— Hát miért kellett neked a rádió? — kérdezte 
az elnök. 

— Magamnak szerettem volna. »Szerelmese va-
gyok a rádiónak...* — mondotta. 

— A kirakatból legalább kinézted magadnak, 
hogy mit viszel el, — szólt a másik kérdés. 

— Sajnos nem. Annyira nem értek hozzá. Csak 
azt vittem el, ami a kezembe került. 

Kihallgatta a biróság a károsult Deutsch" Albert 
kereskedőt majd a rádió szerelmesét, aki a be-
törés elkövetése napján csak egy nappal lépte 
tul a űatalkoruságot egyhónapi fogházra ítélte. 

Az itélet jogerős. 

ffirciíc 
] ¥ ) / | " l Szombat. Róm. kath. Hermcnegild. 

Protestáns Ida. Nap. kél 5 óra 16 
.perckor, nyugszik 6 óra 46 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10-1-igj dél-

után 4—7-ig. A muzenm nyitva délelőtt 10—3/,l-ig, 

délután zárva. 

Egyetemi kttnyvtár (központi egyelem I . eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d. o. S—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró J e n ^ Kossuth Lajos sugárut 59. 

(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 

(TeL 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (TeL 359.) 

Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (TeL 

846.) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31, 

<TcL 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (TeL 5.) 

— Károly-rPípiipm a fogadalmi templomban« 

•Pénteken délelőtt IV. Károly emlékére requiemet 
tartottak a fogadalmi tempiomban. A requiemet 
V á r h e l y i József prelátus pontifikálta nagy papi 
segédlettel. Megjelentek az állami és városi hiva-
talok, valamint intézmények képviselői. 

— A belügyminiszter rendelete az ügyvédek 
munkájának biztosításáról. Budapestről jelentik: 
Az igazságügyminiszterhez gyakran érkeznek pana-
szok amiatt, hogy egyes hatóságok eljárásaikban az 
érdekelt felek képviseletében eljáró ügyvédeket 
akadályozzák, sót még a felvilágosítás megadását 
is megtagadják. A belügyminiszter e panaszok 
következtében, amelyek alaposságát egyes esetek-
ben meg is állapították, körrendeletet intézett va-
lamennyi vártnegyei és városi törvényhatóság első 
tisztviselőjéhez és Budapest székesfőváros polgár-
mesteréhez is. amelyben felhivja figyelmüket az 
1874. évi XXXIV. tc. 38. §-áhan foglalt rendelke-
zésre, mely szerint az ügyvéd jogosítva van az 
ország valamennyi bírósága és hatósága előtt a 
feleket képviselni-

— Az alföldi szociográfiáról tart előadásta Köz-
pouü Egyetemen szombaton, április 20-án, dr. 
S z o m b a f f a l v y György, a kiváló szociológus. 
Az előadás bevezetője lesz annak a vitaestély-
riklusnak, melyet az egyetemi hallgatók Bethlen 
Gábor Köre rendez az alföldi tudományos és gya-
korlati kérdések részletes megbeszélésére. A ta-
nyakérdést tárgyaló és 37. elmúlt esztendőben is 
tőbbizben nagy feltűnést keltett vitaestélyek most 
meginduló uj sorozatában ugyané hónap folyamán 
előadást fognak még tartani dr. V i s k i Károly, 
a Nemzeti Muzeum néprajzi tárának igazgató-
őre, dr. E r ő d i - H a r r a c b Béla budapesti egye-
temi tanár és dr. H i l s e h e r Rezső budapesti 
egyetemi m. tanár. 

— Házasság- R e i e h Vera és R e i t z e r Vümot. 
folyó bó 14-én, vasárnap délelőtt fél 12 órakor 
tartják esküvőjüket az izr. templomban. 

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

— Választmányi ülés ti jfyorsirijk egyesületé-

ben. A Szegedi Gyorsírók Egyesülete vasárnap 
délután 4 órakor a felsőkereskedelmi iskola ta-
nári termében választmányi ülést tart. Az ülésen 
fontos tárgyak szerepelnek, többek között az áp-
rilis 27—28-ikj verseny előkészítése, Czigány János 
emlékezete, stb. A Szegedi Gyorsírók Egyesületé-
nek vezetősége ezúton kéri tagjait bogy az ülésen 
a választmány valamennyi tagja lehetőleg teljes 
számban jelenjen meg. 

x A tea szó enyhe Illatot, tarka lámpák bágyadt 
fényét, ismeretlen hangszerek muzsikáját vará-
zsolja elénk. A zümmögő tcaüst mellett szinte él-
vezzük azt aí hangulatotbeltő erőt amelyet a tea 
magában rejt A Queens blend, a Meml-cég tea-
keverékkülönlegessége a legjobb! 843 

— A zsidó hitközség közgyűlése. A szegedi zsidó 
hitközség vasárnap délelőtt székházának díszter-
mében tartja évi rendes közgyűlését. Évi jelentés, 
zárszámadások töltik ki a közgyűlés tárgysoro-
zatát, tisztújításra ezévben nem kerül sor. 

x A mai nehéz gazdasági viszonyokban valósá-

gos áldásként hatnak a Vénus cipőgyár, Krausz M. 

utóda Klauzál-téri, valamint a gyár Attila-ucca 

19. szám alatti olcsó árusításai. 

— Kik mehetnek Amerikába? Budapestről jelen-
tik: Az amerikai budapesti konzulátus nyilatko-
zata szerint az u j bevándorlási tőrvény, amely 
azonban még nfm lépett életbe, 8fi9-ben állapítja 
meg az u j kvótát. Látogatók, luxnsntasok, tanul-
mányi utasok minden korlátozás nélkül mehetnek 
ki Amerikába. Csalácfi kötelékek alapján mmden 
további nélkül kimehetnek Amerikába: 1. az ame-
rikai állampolgár felesége, amennyiben a házasság 
1922 szeptember 21-ike óta történt; 2. ha az ame-
rikai állampolgár kiskorú gyermeke, tehát 21 évnél 
fiatalabb gyermeke, ba az nőtlen, vagy hajadon; 
3. amerikai állampolgári joggal bpró állampolgár-
nő férje, ha a házasságkötés 1028 junius 1. előtt 
történt. 

— A Dolgozó Nők Csoportja megkezdi folyó hó 
13-án (szombaton) este fél 8-kor előadássoroza-
tát a. Zsidó Szent Egylet helyiségében (Margit-ncca 
12_ földszint). Az első előadó Bari a Erzsébet : 
Lessing és Mendelssohn. Április 28. Patzauer De-
zsőné: A modern nő típusa Wells regényeiben. 
Május 12. Dr. Reich Olga: A női fizikum és a test-
gyakorlatok. Május 26. Berger Vilma (Budapest): 
Hivatásbeli konfliktusok. 

— Tekintélyes összeget takarít meg, aki a Dél-
m a g y a r o r s z á g kiadóhivatala ntján rendeli 
meg budapesti, vagy külföldi folyóiratait. Részle-
tesen tájékoztatja mai számunkban megjelenő hir-
detés. 

x Mindennapos párbeszéd: Hol vette ezt a gyö-
nyörű cipőt? Hát nem tudja, hogy szép és jó 
cipőt, hozzáillő harisnyával, olcsón Del-Ka fiókjá-
nál, Kárász-ucca 14., Dreher-söröző mellett kaphat. 

Epekő-, vesekő- és hólyagkőbelegek, 
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporo-
dásában és köszvényben szenvednek, a ter-
mészetes »Ferenc József" keserüviz használata 
mellett állapotuk enyhülését érhetik el. Az 
orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú 
megfigyelés alapján megállapította, hogy a 
Ferenc József viz biztos és rendkívül kelle-
mesen haló hasha|tó s ezért sérvbajoknál és 
prostatabetegségeknél is ajánlják. Kapható 
gyógyszerárakban, drogériákban és föszerüz-' 
letekben. 

— Temetés. Nagy részvét mellett temették el 
ma H e r c z e g Istvánnét, az ismert sportférfiu 
korán elhunyt hitvesét. A közkórház halottas há-
zának udvara megtelt az elhunyt tisztelőinek se-
regével. Megjelentek a Szegedi Torna Egylet, a Zri-
nyi Sportegylet és a SzAK tagjaL Az egyházi 
szertartás befejezése után a koszorúkkal és virá-
gokkal borított koporsót a gyászolók sokasága, 
kísérte ki a temetőbe. 

— A kárvallott ingatlantulajdonosok országos 
értekezlete. Kaptuk a következő sorokat: Azok a 
volt háztulajdonosok és egyéb nem mezőgazdasági 
mivelésü ingatlanok volt tulajdonosai, akik in-i 
gatlanaikat a háború és a koronaromlás ideje 
alatt adták el — mint ismeretes —, mozgalmatj 
indítottak, hogy a földbirtokreform intézkedései-, 
hez hasonlóan, olyan törvény meghozatalát kérjék! 
a kormánytól és a törvényhozástól, mely a vételár 
méltányos kiegészítésének követelésére nyújt jog-
alapot A mozgalom végrehajtó bizottsága meg-
szerkesztette már a kormányhoz és a törvényho-
záshoz benyújtandó memorandumot, amelynek 
megvitatása végett az érdekeltek április 16-án, dél-
után fi órakor a régi képviselőház üléstermében 
értekezletet tartanak. 

— SZALLODAUTALVANV n budapesti Bristol-
ba vagy Rovatba egész nap knpható a D é l m a -
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell irni, sürgönyözni, vagy telefonálni,1 

a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

— A vasutas dalosok hangversenye. A Szegedii 
Vasutasok Hazánk Dalköre N. M i k s a Ilona cs 
F. N a s z á d y József közreműködésével április 
20-án, este fél 9 órai kezdettel a Tisza-szálló dísz-
termében hangversenyt rendez. A hangverseny,» 
tiszta jövedelmét a debreceni országos dalosver-
seny költségeinek fedezésére fordítják. 

x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-ucea. 8211 

— Kitépték a házfőnök nyelvet, mert nem árul ¡a 
el, hogy b«l tartja a kolostor pénzét. Bukarest-
ből jelentik: A Botosani mellett lévő pravoszláv! 
szerzetesek kolostorát tegnap álarcos banditák tá-
madták meg. Amikor kopogtatásukra a portás 
kinyitotta a kaput leütötték, betömték a száját; 
azután a házfőnök cellájába nyomultak, ahol * 
megrémült szerzetest vallatni kezdték, hogy hol 
tartja a kolostor pénzét. A házfőnök nem volt 
hajlandó elárulni a pénztár hollétét, mire az őti 
rabló embertelen kínzásokkal igyekezett kicsikarni 
belőle. Először levágták a fülét majd amikor 
ennek ellenére sem árulta el a titkot, kitépték a 
nyelvét és félholtra verték. Minthogy nem sikerült 
megtudni ok a pénztár hollétét eredmény nélkül 
továbbálltak. A kolostor többi lakói semmit sem 
tudtak a rablómerényletről, csak reggel jöttek rá, 
amikor a házfőnököt aggonizálva találták cellá-
jában. A merénylet tetteseinek kinyomozásához 
nagy apparátussal fogtak hozzá a hatóságok. 

x Modern könyvek, magyar ós külföldi jelentő^ 
irodalom »Mentornál«, Dugonics-tér 11. 233 

x Temetői sirok rendezése és virágokkal való 
díszítése. A belvárosi és felsővárosi római ka-
tolikus temetőkben a sírok rendezése és díszítése 
megkezdődött. Felhívjuk a kegyeletes hozzátarto-
zókat, amennyiben sírjaikat rendbehozatni, han-
toltatni és virágokkal elláttatni óhajtják, a belvá-
rosi temetőben a temető felügyelőjénél, a felső-
városi temetőkben lévő sirok diszjtése miatt pe-
dig a felsővárosi plébánián jelentsék ebbeli óhaju 
kat, ahol a kifüggesztett árszabályok szerint le-
pecsételt blokkszelvény ellenében előfizethetnek. 
Ajánlatos a sirgondozásra és virágkiültetésre mi-
nél előbb jelentkezni, mivel az uj temetői rend ér-
telmében mindenki köteles a sorját rendben tartani 
és így előreláthatólag igen sok sir kezelése, fog 
a temetői kertészet gondozása alá kerülni, amely 
a jelentkezés sorrendjében fogja a sirkjültetése-
ket végezni. A temetői kertészetek vezetősége. 

G.F .B. 
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