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A szegedi leánygimnázium 
elolasszUá&zz ellen 

tír. Sxivessy £ e § e l interpellálni fog a kösigasgatási 
bixotíság legközelebbi ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
s kultuszminiszleri rendelet, amely legutóbb 
a leánygimnázium visszafejlesztésével ezt az 
iskolatípust líceummá akar ja átalakítani, vá-
rosszerte nagy visszatetszést váltott ki. Kü-
lönösen az iránt emelnek kifogást a szülők, 
hogy kötelező tantárgynak rendeli bevezetni 
a kultuszminiszter az olasz nyelvet. Nem csi-
nálnak titkot az érdekelt szülők abból a vé-
leményükből, hogy ennek a rendeletnek po-
litikai tendenciája van és nyiltan hangoztat-
ják azt is, hogy a rendelet a numerus clau-
sus ujabb, burkolt formája. Eddig ugyanis a 
leánygimnáziumi érettségivel a lányok az 
egyetemen folytathatták tanulmányaikat, mig 
most ettől el lesznek zárva, ha csak a latint 
külön órákon nem tanulják. 

Az érdekelt szülők — mint már jelentettük 
— mozgalmat indítanak abban az irányban, 
hogy a kultuszminiszter a rendeletet módo-
sítsa. 

Ezzel kapcsolatban dr. Szivessy Lehel tör-

vényhatósági bizottsági tag, a közigazgatási 
bizottság legközelebbi ülésén kérdést intéz dr. 
Somogyi Szilveszterhez, hogy tényleg tartal-
maz-e a rendelet ilyen generális újításokat és 
ha igen, ugy dr. Szivessy Lehel felkéri a fő-
ispánt és polgármestert; hogy a rendelet mó-
dosítása érdekében álljanak a szülők mozgal-
mának élére. 

— Igen sok szülő jötl hozzám panasszal — 
mondotta dr. Szivessy Lehel, akihez ebben 
az ügyben kérdést intézetünk. Ezek a szülők 
nagy súlyt helyeznek arra, hogy az egye-
temen tovább taníttathassák gyermekeiket, 
ahová most majd nem veszik fel őket, mert 
nincsen latin érettségijük. Az olasz ellen pe-
dig az a jogos kifogás, hogy nem világnyelv és 
az semmire sem képesít a gyakorlatban. A 
szülők azt kívánják, hogy vagy a francia, 
vagy az angol nyelvet tanítsák az iskolában. 

Dr. Szivessy Lehel interpellációját a köz-
igazgatási bizottsá0 szeptemberi ülésén mond-
ja el. 

Súlyos kardpárbal 
Kávéházi affér uíán megsérüli mind a kéi fél: a bizíosiiási vezér-

iiikár és a klinikai tanársegéd 
(A Délmagyarország munkatársától.) Két 

nap óta érdekes véres kardpárbajról beszél-
nek Szegeden. A súlyos feltételű kardpárba j 
a felek kölcsönös sérüléseivel végződött. A 
véres kardpárba j egyik hőse, aki az egyik 
biztosítási társaság szegedi vezértitkára, az 
arcán kapott két mély vágást. Az egyik lapos-
vágás a bal alsó arcán érte, mig a másik a 
jobb homlokát vágta meg. A másik szereplő 
ismert fiatal klinikai tanársegéd, három vá-
gást kapott. Arcán, homlokán és a jobb kar-
ján feküsznek a vágások. 

A párba j kedden délután zajlott le és. kü-
lön érdekessége az volt, hogy az elszánt felek 
már az első összecsapás után összeszabdalták 
egymást. Az első összecsapás után a sérülések 

olyan súlyosaknak bizonyultak, hogy a vezető-
segédek a további párviadalt beszüntették. A 
véres pá rba j után a felek kibékültek. 

A kardpárbaj t megelőző affér mintegy tíz 
nappal ezelőtt az egyik szegedi kávéház ru-
határ ja előtt játszódott le. Záróra tájban a 
biztosítási vezérlitkár hölgyek társaságában 
elindult a ruhatár felé. A ruhatár előtt fiatal-
emberek álldogáltak, köztük a fiatal tanár-
segéd is, aki az előtte elhaladd hölgyekre 
megjegyzést tett. A megjegyzést a biztosítási 
vezértilkár meghallotta és hirtelen hatalmas 
pofonnal felelt. A pofont dulakodás követte, 
aminek végezetéül a felek névjegyet cseréltek. 
A tárgyalások után pedig a pá rba j követke-
zett. amely mindkét fél sérülésével végződött. 

A Wlmmer—KeMer-pör a törvényszék előli 
Másodfokon Keller Mihályt is kétszáz pengőre Ítélték 

(A Délmagyarorrzág munkatársától.') A sze-
gedi törvényszék llábermann-tanácsa szerda 
délelőtt tárgyalta Wimmer Fülöp vezérigaz-
gató és Keller Mihály gyufagyári igazgató 
ismeretes becsületsértési pőrét. A járásbírósá-
gon — mint még emlékezetes — dr. Hajnal 
Ernő járásbiró mindkét vádlottat bűnösnek 
mondotta ki és Wimmer Fülöpöt 600 pengő 
pénzbüntetésre ítélte, Keller Mihályra a bű-
nösség kimondása mellett nem szabott ki 
pénzbüntetést. Az Ítélet ellen mindkét fél 
felebbezést jelentett be és az ügy igy került a 
törvényszék felebbezési tanácsa elé. A felebb-
viteli főtárgyaláson a járásbíróság Ítéletét dr. 
Szöllősy Ernő törvényszéki bíró ismertette. 

A kölcsönös becsületsértési pör megindítá-
sára az adott okot, hogy 1928 junius 29-én, 
a Munkaadók Szövetségének ülésén Wimmer 
Fülöp távolléiében Keller Mihály azt a kije-
lentést tette, hogy »Wimmerrel csak tanuk 
előtt lehet tárgyalni, mert amit az egyik órá-
ban mond, azt a másikban letagadja«. Keller 
kijelentése nagy konsternációt keltett az ülé-
sen és Faragó Lajos, a kenderfonógyár igaz-
gatója másnap Wimmernek tudomására hozta 
a t elhangzott kijelentést. Wimmer ezután le-
velet irt Keller Mihálynak és »hazug rágal-
mazónak« nevezte. Wimmer ezt a levelet a 
Munkaadók Szövetségének két tagjának. Pick 
Jenőnek és Gábor Györgynek is megmutatta, 
akik igy szintén tudomást szereztek a levél 
tartalmáról. Keller Mihál? - levelet macára 

nézve sértőnek találta és ezért becsületsértés 
vétsége cimén feljelentést tett Wimmer ellen, 
aki hasonló feljelentéssel felelt. 

A járásbirósági tárgyalások alkalmával a 
bíróság részben elrendelte a bizonyítást. Ki-
hallgatta a biróság Pongrácz Albertet, Gábor 
Györgyöt, Slatter I iugót, Pick Jenőt, Cserzy 
Mihályt, Faragó Lajost és Winter Gézát. A 
kihallgatások ulán a biróság Wimmer Fülöpöt 
háromrendbeli becsületsérlés vétségében mon-
dotta ki bűnösnek és ezért 600 pengő pénz-
büntetésre ítélte. Keller Mihályt szintén bű-
nösnek mondotta ki a biróság, de büntetést 
nem szabott ki. 

A járásbíróság Ítéletének ismertetése ulán 
dr. Dobay Gyula, Keller Mihály védője a 
Wimmerre vonatkozó pénzbüntetés helyben-
hagyását, védencének pedig felmentését kér-
te. Wimmer képviseletében dr. Csikós Nagy 
József felmentést kért. Kifejtette, hogy a já-
rásbíróság ilélelének az a része, amely Wira-
mert háromrendbeli becsületsértés vétségé-
ben mondotta ki bűnösnek, tévedésen alapul. 
Wimmer az által, hogy az inkriminált levelet 
két urnák megmutatta, nem követte el a be-
csületsértések halmazát. 

- - Wimmer erős, markáns egyénisége a vá-
rosnak — mondotta dr. Csikós Nagy József. 
Becsületben öregedett meg és általános meg-
becsülésnek örvend, akiről ilyen kijelentése-
ke' nem lehet ' enn i A járásbíróság ítéleté-
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nek megsemmisítését kérte, m i i Kell é t re vo-
natkozóan súlyos ítéletet. 

'A zárszó jogán Wimmer Fülöp elmondotta, 
hogy az inkriminált levelet nagy felháborodá-
sában irla. Több évtizede működik köztéren 
és amikor meghallotta Keller állításait, nem 
tudta magát türtőztetni és megírta a levelet. 

Keller Mihály kijelentette, hogy állításait 
ma is fentar t ja és nyugodtan vár ja a tör-
vényszék Ítéletét. 

A biróság ezután rövid tanácskozás után ki-
hirdette ítéletét. A törvényszék a járásbíró-
ságnak Wimmerre vonatkozó Ítéletét helyben' 
hagyta, mig Kellerét részben megsemmisítette 
és a vádlottat szintén hatszáz pengő pénzbün-
tetésre Ítélte.. 

Az ítélet ellen a felek semmiségi panaszo-
kat jelentettek be és igy az ügy harmadfokon 
az ítélőtábla elé kerül. 

Meleg Idő 
A Meteorológiai Intézet jelentése este 10 

órakor: Hazánkban a nap folyamán eső nem 
volt. A hőmérséklet csak 27 fokig emelkedett. 
Prognóz i s : Részben felhős, meleg idő vár-
ható, elvétve esővel, esetleg zivatarral. 

S z e g e d : 2 7 . 2 f o k 
A szegedi egyetem földrajzi intézetének me-

teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szer-
dán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
27.2 Celsius, legalacsonyabb 17.3 Celsius. A' 
barometer adata nullfokra és tengerszinre re-
dukálva reggel 764.8 mm., este 763.4 mm. 
A levegő relatív páratar ta lma reggel 100 szá-
zalék, délben 69 százalék. A szél i ránya reg-
gel és este északnyugati s erőssége 1—4. 

Szegedi nyugdifasok 
a népjóléti miniszternél 
Budapest, augusztus 11. Szerdán délután 

Vass József népjóléti miniszter a Nyugdíjas 
Közalkalmazottak Országos Szövetségének kül-
döttségét, amely kérte a minisztert alapsza-
bályaik jóváhagyására, valamint a nyugdija-
sok nyugbérrendezésél. A küldöttség szónoka, 
dr. Ballt5 István nyugalmazott tanfelügyelő 
üdvözölte a minisztert a szegedi nyugdijasok 
nevében. Polczner Zoltán közgyám, a szegedi 
nyugdíjasok elnöke kérte különösen a nyug-
díjas özvegyek és árvák nevében a nyugdijak 
országos rendezését, esetleg a végleges ren-
delkezésig idöközötli segélyek nyújtását. Vass 
miniszter igéretel lett az alapszabályok mi-
előbbi jóváhagyására és a nyiigdij kérdések 
rendezésére. 


