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Borzalmas
asz oslói muníció
(Budapesti
tudósítónk
telefon) clenlése.)
Oslőból jelentik: A norvég főváros közelében
álló robbanóanyaggyárban hétfőn délelőtt három hatalmas robbanás történt. A robbanás
ereje olyan nagy volt, hogy lő kilométeres
körzetben az összes ablakok betörtek, a ki-

robbanás
gyárban

gyulladt gerendákat a robbanás a többszáz
méterre levő erdőbe hajitolta és felgyújtotta.
A robbanás pillanatában csak egy munkás
tartózkodott a gyárban és igy a katasztrófának csak egy áldozata van.

Gerevich Tibor szerint
művésztelepet kellene Szegeden létesíteni
(A Délmagyarország munkatársától.) Vasár- nak el kellene mindent követni, hogy Ilyen
nap délelőtt nyilt meg a Szegedi Képzőművé- nagybányai-féle
művésztelep alakuljon Szeszeti Egyesület jubiláris tárlata a kulíurpa- geden. J ó kezdeményezés volt szerinte a két
lotában. Begavári Back Bernát, az egyesület év előtti nyári művésztelep, amikor Budnay
elnöke üdvözölte a vendégeket, majd dr. AigGyula növendékei dolgoztak Szegeden és nagy
ner Károly főispán rövid beszédet mondott. A kár ezt a mozgalmat abbahagyni.
kiállitáson a kultuszminisztérium képviseletéElismeréssel nyilatkozott a szegedi művészek
ben megjelent Gerevich Tibor egyetemi ta- munkásságáról, de szerinte Szegeden ki lehetnár a Collegium Hungaricum és a primási ne termelni az Alföld mlódi művészetét, hiképtár igazgatója is, aki tüzetesen végignézte szen Szeged közvetlen • közelében, az Alföld
a kiállítás anyagát. A Délmagyarország mun- legtipikusabb és legszebb tájai kínálkoznak
katársának alkalma volt beszélni a kiváló mű- festői témákul. A professzor lelkesen beszélt
történésszel, aki a többek között elmondotta, Szeged hivatásáról és kijelentette^ hogy Szehogy nagy jelentősége van egy-egy vidéki tár- gednek hivatása volna kezdeményező lépéselatnak, mert véleménye szerint a vidékről
ket tenni. A művészek itt kellemes otthonra
kellene kiindulni az uj magyar művészetnek. találnának, ahol van egyetemi kultura is és
Ma m á r a nagybányai iskola akadémikussá
ahol uttöréssel igyekszenek a vidéki színészet
vált, szükséges volna, ha egy hasonló mozga- kérdését is megoldani.
lom fejlődne ki — talán éppen Szegeden. GeGerevich Tibor áttanulmányozta a szegedi
revich professzor szerint Szegeden meg volna . egyetemet, járt a színházban is, amelyekről
minden adottság ehez, természetesen a város- I elismeréssel nyilatkozott, >

Nyolchónapi börtön
házasságszédelgésért és évadéksikkasztásért
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Az
Ítélőtábla hétfőn délelőtt tárgyalta Györgyei
Szabó József gazdatiszt kétrendbeli csalási
bűnügyét. Györgyeit a szegedi törvényszék bű.
nősnek mondotta ki és ezért 8 hónapi börtönre
Ítélte. A vádlott az ítélet ellen felebbezést
jelentett be és ügye igy került a tábla elé. A
vád szerint Györgyei Szabó József 1927 augusztus havában házasságot igért Jójárt Ilonának.
Földbirtokosnak adta ki magát és a házasságkötés előzetes költségeire 2í0 pengőt kért kölcsön. A házasságból semmi sem lett. Később
nem létező birtokára gazdatiszteket fogadott
fel. Óvadékokat vett fel, a pénzeket azután
elsikkasztotta. Az újsághirdetések révén jelent.

orió.

kai is, de a válasz mindenütt az volt, hogy ez
a dolog majcl csak akkor tartozik ezeknek a
hatóságoknak a hatásköréb", h a a Maros a
védőtöltésekig elszaggatta m á r a partokat és
már a töltésekbe is beleharap,
A tanács csütörtökön ismét foglalkozott ezzel az üggyel és Pálfy József tanácsnok javaslatára ugy határozott, hogy felír a földmivelésügyi miniszterhez és kéri, hogy a vizi
beruházások programjába
vegye fel a kormány a Maros pártjainak a megerősítését is.
Állítólag a földművelésügyi miniszter már fog.
lalkozott ezzel a dologgal és meg van a hajlandóság ennek a kérdésnek a megoldásához.

Dr. Győrffy István lett
a szegedi egyetem jövő
évi rektora
Szeged, május 27. A Ferenc József Tudományegyetem reklorválasztó elektorai a jövő
évre az egyetem rector magnificusává d r .
Győrffy István professzort, a növénytani intézet igazgatóját választották meg.

Négy közjegyző lesz
Szegeden
Budapest, május 27. Az igazságügyminisz*
ter a szegedi járásbíróság területére negyedik kir. közjegyzői állást rendszeresített.

Vasárnap öten kíséreltek meg
öngyilkosságot

(A Délmagyarország munkatársától.)
Május
hónapban vasárnapig 29 öngyilkosság történt
Szegeden. Vasárnap öt öngyilkosságot jelen| tettek a rendőrségre, amelyek közül csupán
Ungi Teréz szőregi lakos állapota veszélyes.
kezett gazdatiszteket kivitte Szatymazra és ott
rámutatott néhány gazdaságra, mintha az az Ungi Teréz marólúggal mérgezte meg magát.
Beszállították a közkórházba, ahol kihallgatni
övé lett volna. Igy bizalmat keltett maga iránt,
még nem lehetett.
de üzelmeit tovább nem folytathatta. M á r
szökni készült Szegedről, de éppen elutazása
Az öngyilkossági sorozatban még egy maróelőtt fogták el.
lúgos, két sósavas és egy érfelvágás szerepel.
A törvényszék előtt Györgyei Szabó József Az öngyilkossági kísérletekkel kapcsolatban
tagadta bűnösségét. A tanuk kihallgatása után
ismét beszélnek az öngyilkosvédő iroda fela törvényszék bebizonyítva vette bűnösségét állításáról. A szegedi rendőrségen ez év eleés nyolchónapi börtönre Ítélte.
jén komolyan tárgyaltak az iroda felállításáA tábla hétfői felebbviteli tárgyalásán az ról. a terv azonban csak terv maradt. M a
iralok ismertetése után a törvényszék Ítéletét
az a helyzet a szegedi rendőrségen, hogy az
indokaival együtt helybenhagyta. Az itélet el- öngyilkossági
ügyeket dr. Deák
Ferenc
len ugy a vád, mint a védelem perorvoslást
rendőrfogalmazó vezeti, aki az öngyilkossági
jelentett be.
ügyek mellett más bűnügyekben is végez nyomozásokat és igy az öngyilkosjelöltekkel-nem
tud kellőképen foglalkozni.

Védekezések a Maros foldíolvajlása! ellen

ö

A tanács a földművelésügyi minisztériumtól kéri a Maros partjainak megerősítését
(A Délmagyarország
munkatársától.) Sok
írás, beszéd történt m á r arról, hogy a sze.
szélyes Maros folyó, amelynek sebessége lényegesen nagyobb, különösen áradások idején,
a Tiszánál^ évszázadok óta lopkodja a partmenti földeket. Minden tavasszal, amikor megárad a viz és meggyorsul a víz folyása, hatalmas földdarabokat ránt el a Maros, sokszor olyan nagy földtömegek fordulnak bele
a vizbe, hogy nyomuk a parton óriási harapásnak látszik. Ezt a csorbát azután ugy teszi
jóvá a folyó, hogy lassankint hozzáharapdálja
BELVÁROSI
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MOZI
Kedden

Cseréljünk
férjet. » S í
Fószetep'ó H E L E N A C O S T E L L O . - Azonkívül:
Ne szólj a feleségemnek.
Vidám bonyodalmak 7 felvonásban. Fóstereplö: OTTIS HARLAN.
ElOadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5. 7, 9 órakor
JA idfi esetén a 9 órai elfladást a nyári helyiségben tartjuk.

trilcák

cipők, ővele, s a p k á k

a többi partrészeket is. Még nem számították
ki, hogy hány száz hold jó termőföldet oio^ott
igy el a Maros évszázadok óla a partokból, de
azt észrevették, hogy étvágya az utóbbi években igen megnövekedett és különösen Szeged
marosmenti földjei fogyatkoznak évről-évre
sziemmel láthatóan.
A város tanácsa m á r többször foglalkozott
azzal a kérdéssel, hogy miként lehetne megrendszabályozni az alattomos földtolvajt. Tár.
gyalt m á r a város hatósága a folyammérnök,
seggel is, az érdekelt ármentesitő társulatok-
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A vihar árvái.

Dráma 7 felvonásban. — Azonkívül:

Keidelberg nem tudlak elfelejteni.
Diáktörténet 7 felvonásban. Főszereplő: D o r o t g e a
Wleck.
Elóadások kezdete 5. 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5 7, ü órakor
A 9 órai elAadftst ]ó id< esetén a nyíri helyiségben tartjuk.
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csoda olcsón óriást -Választékban

Pollák Testvéreknél
Cse'fonics u c c a és S z é c h e n y i tér.

K e r é k p á r o k , felszerelések
részletre is, meglepő olcsón.
KELLER, Széchenyi lér 8. sz.
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Frankó Andor^XylzkrtLában
Dugonics-tér (Szegedi Naplö h d i )

„Virégkrém.
kapható a felülmúlhatatlan hatású

Női

kalapokat

kalapkellékekot legolcsóbban vásárolhat a

Budapesti N ő i h a l a p
Áruházban
Kelemen ucca S. sí.
774 alakításokat vállalatik.

