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ü törvényszék szombaton hirdet ítéletet 
az Eötvös-kOiiégiism telkének kisajátítási ügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
Eötvös-kollégium telkének kisajátítási ügye 
csütörtökön ismét foglalkoztatta az illetékes 
bíróságot. Az a szakvélemény, amit a szak-
értők ebben az ügyben a bíróság elé terjesz-
tettek és amelyet a Délmagyarország csütör-
töki számában ismertetett, feltűnést keltett 
az érdekeltek körében, ugyanis az egyes négy-
szögölek felbecsülési értéke között 200 pengős 
eltérések is vannak. Az elégedetlen telektulaj-
donosok elégedetlenségüknek a csütörtöki tör-
vényszéki t ár f! váláson szóval is kifejezést 
ad t a t 

Olyan nagy. volt a tulajdonosok között az el-
keseredés, hogy érdemleges tárgyalásra nem 
is került sor. Arról volt ugyanis szó, hogy a 
törvényszék még csütörtökön dönt a telekki-
sajátitási ügyben. A bíróság azonban csü-
törtökön nem hozott Ítéletet, hanem három-
napos haladékot adott a telektulajdonosoknak, 
hogy a szakértői véleményre észrevételeiket 
és kifogásaikat írásban adják be. A tárgya-
láson jelenlevő dr. Turőczy Mihály városi fő-

j ügyész kijelentette, hogy ő már eleve meg-
J nyugszik a szombaton kihirdetendő bármilyen 
I ítéletben is-

R szegedi törvényszék pénteken Fiizesgyarmaton 
kezdi meg a nemzetgyalázással vádolt uradalmi 

intéző bűnügyének tárgyalását 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

szegedi törvényszék Fí/tf-tanácsa csütörtökön 
kiutazott Füzesgyarmatra, hogy ott letárgyalja 
Kreicsi József uradalmi intéző nemzetgyalá-
zási bünpörét. Kreicsit még a nyár folyamán 
tartóztatták le és szállitotLák be a szegcdi 
ügyészség fogházába. Kreicsi a vád szerint, 
mint gróf Blankenstein Pál uradalmának in-
tézője, többek jelenlétében becsmérlőleg nyi-
latkozott a magyar nemzetről. Füzesgyarmar 
ion nagy feltűnést keltett az ügy. A nemzet-
gyalázással vádolt intéző tagadta, hogy a vád-
beli kijelentéseket használta volna. Bosszú 
müvének nevezte a vádakat, amelyeket csak 

azért kovácsoltak ellene, mert nem vette fel 
a magyar állampolgárságot 

A szegedi Ítélőtábla rendelkezésére az ér-
dekes monstre bűnügyet a szegedi törvény-
szék tárgyalja. A törvényszék Vild-tanácsa 
költségkímélés szempontjából — 72 tanút kell 
kihallgatni — csütörtökön reggel kiutazott 
Füzesgyarmatra, ahol pénteken reggel kezdi 
meg a bűnügy főtárgyalását. A büntetőta-
náccsal mint ügyész dr. Balázs Sándor uta-
zott el. A törvényszék reméli, hogy a tanuk 
kihallgatását szombat estére befejezik, ami-
kor is a bíróság visszautazik Szegedre és 
Ítéletét a jövő héten Szegeden hirdeti ki. 

II szegedi törvényszék m á s o d s z o r ítélt el 
egy orosházi a s s z o n y t O o m e k u s rendőrkapitány 

megrágalmazásáért 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

. törvényszék 1927 január 4-én felhatalmazásra ül-
dözendő rágalmazás címén, Szentkirályi Tóth Ár-
pádné orosházi lakosf Domokos Sándor orosházi 
rendőrkapitány megrágalmazása miatt egyhónapi 
fogházra itélte. A tábla az ítéletet jóváhagyta, a 
Kúria azonban az Ítéletet alaki hibák miatt meg-
semmisítette és uj tárgyalás lefolytatására uta-
sította a törvényszéket 

A szegedi törvényszék Gömörg-ianácsa csütörtö-
kön így újból letárgyalta az érdekes rágalma-
zási ügyet A vád szerint Szentkirályi Tóth Ár-
pádné 1924 julius 19-én Orosházán Domokos Sán-
dor rendőrkapitányról egy régebbi bűnügy nyomo-
zása során, a nyomozó detektívek előtt azt állí-
totta, hogy különböző orosházi kereskedők által 
hízott libával és más árukkal meg volt veszte-
getve. 

Az újbóli tárgyaláson Szentkirályi Tóthné ta-
gadta bűnösségét. Elmondotta, hogy ő Domokos 
rendőrkapitányról azt mondotta, hogy Stern Béla 
orosházi kereskedő szerint »a rendőrkapitány meg 
van vesztegetve. 

Kihallgatta a törvényszék Posztós Mihály és 
Vuikovicx Lajos detektiveket akik elmondották, 
hogy a vádlott özv. Dán Péterné orosházi lakos 
feljelentése folytán le volt tartóztatva. A vád-
lott a detektivek előtt olyan értelmű kijelentést 
tett, hogy Domokos kapitánynak Stern Béla hí-
zott libákat küldözget azért hogy ezáltal előnyö-
ket biztosítson magának. A detektiveknek ezen val-
lomását megerősítik a többi tanuk, igy többek 
között dr. Wéber Árpád rendőrkapitány is. aki 
'"lőtt a vádlott szintén megismételte állításait 

Dr. Liszkag Lóránt ügyész vád- és dr. Fekete 
László védőbeszéde után a törvényszék Szentki-
rályi Tóth Árpádnét kétrendbeli felhatalmazásra 
üldözendő rágalmazás vétsége címén, bünfísnek 
mondotta ki és ezért Í4 napi fogházra itélte. 
A törvényszék ítéletének indokolásában kimon-

dotta, hogy a főtárgyalás során a vádlott bűnös-
sége beigazolást nyert. Az Ítélet ellen a felek 
felebbezést jelentettek be. 

Pénztárunkat és keres-
kedelmi osztályunkat 
f. hó 7-élől kezdődőleg 

Kölcsey ucca 11. szám 
alá he lyezzük át. "X* 

Hivatalos órák 9-12-ig 
délelőtt. Telefon 20-62. 

L 

Üzletemben 601 
a félbarna kenyér kilója 24 Stíl. 
a tehér kenyér kilója . . 28 ÍIU. 

a tőlem megszokott szinben és minőségben 
Kohn Benő Petőfi Sándor sugárut 3. Tel. 3—21. 

R á d i ó ú j d o n s á g ! 
P H I L I P S 2 csöves készülék £ 
P H I L I P S hangszóróval Í O O P , 
P H I L I P S kis komblnicic 2515 

kedvező részletre beszerezhető 
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X / t " i Péntek. Róm. kath. Piacidia sz. Pro-| 
' testáns. Brigitta. Nap kél 6 óra l í 

perckor, nyugszik 5 óra 21 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—t/sl-ig, 
délután zárva. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. (Teh 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr, Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged. Vedres n. 1. (Tel. 84&> 
Selmeczy Béla. Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

\ szegedi hőmérő- A szegedi egvetem föld-
rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 14.6 fok Celsius, legalacsonyabb 
8.8 fok Celsius, a barométer adata 0 fokra és 
tengerszinre redukálva reggel 761.2 mm, este 
765.0 mm., a levegő relatív páratartalma reggé® 
81 százalék, délben 68 százalék volt. A szél irányát 
reggel és délben nyugati, este északnyugati, erős* 
sége 2—7. 

— Az iparkamara teljes ülést tart a tőrvényJ 
hatósági választások ügyében. A szegedi keres-r 
kedelmi és iparkamara október 17-én, délelőtt 
fél 11 órakor a kamara székházában rendkívüli: 
teljes ülést tart. Az ülés tárgya: »A keresk©^ 
delmi és iparkamarák tőrvényhatósági bizottsági 
tagjai választásának előkészítése.« 

— Halálozás, özv. B a r n a Lstvánné, sz. Pátarí 
Terézia, folyó hó 9-én, este 11 órakor elhunyt 
Temetése folyó hó 11-én, délután 4 órakor lest 
a Hunyadi-tér 15. számú gyászházból. A gyászolj 
Barna-család. 

— Elmaradt mnnkásgyülés. A pénteken este 4 
órára a Széchenyi Moziba hirdetett munkásgyö» 
lés közbejött akadály miatt elmarad. 

— A Tribuna főmunkatársa Szegeden. Ferdi-i 
n a n d o F e n c a j o l i , a T r i b u n a főmunkatárs*; 
érkezett szerdán kis társaságában Szegedre. A« 
olasz újságíró tizenhét napig tartózkodott Erdély, 
ben, ahová azért ment. hogy a kisebbségek hely« 
zetét tanulmányozza. Szegeden elmondotta, hogy 
meggyőződött az erdélyi kisebbségek panaszainak? 
jogosultságáról. Információit nem hivatalos helye-
ken, hanem magánembereknél, polgári családoknál' 
szerezte be. Erdély után most Csonkamagyarország 
nagyobb városait járja be. Szegeden megtekin-
tette a fogadalmi templomot, az egyetemi építke-
zéseket, kiment a kisvasuton Alsótanyára. Szép« 
dán este utazott vissza Budapestre. Hazaérte« 
zése után ugy erdélyi, mint magyarországi tapasz, 
talatairól cikksorozatban számol be. 

— Istentisztelet a zsinagógában péntek délutáni' 
öt órakor, írásmagyarázat szombat délelőtt. Hosz-
szunapi istentisztelet vasárnap délután őt órakor» 
hétfőn délelőtt nyolc órakor, vége hétfőn délután 
öt óra narminchat perckor. 

x Iskolacipők jó minőségben, olcsón Del-Ka-nSL 

x Kerüljük a lesiet megerőltető fizikumú mun-
kát. A »SAS« házi gőzmosógép felmenti a kora 
reggeltől késő estig tartó görnyedő, verejtékező, 
munkától, mert egy óra alatt annyi ruhát mos 
ragyogó tisztára, mint egy mosónő 2 nap alatt és 
emellett még 80 százalék tüzelőt és szappant ta-
karít meg A gép a mai kor emberének szebbé, 
olcsóbbá, kényelmesebbé, egyszerűbbé és hsa. 
tábbá teszi az életet. Ne mulassza el senki ma 
délután pont 4 órakor a Tisza-szálló éttermében 
a bemutatást megtekinteni. 58Q 

— Gépészek gyűlése. A Gépészek Országos Szö-
vetségének szegedi csoportja 13-án, délután 4 óra-
kor, a Rafíay-vendéglőben, a november 10-én Bu-
dapesten a jogviszony rendezés tárgyában tar-
tandó országos kongresszust előkészitő tagérte-
kezletet tart, amelyre ugy a tagokat, mint a szövet-
ségen kivül álló gépészeket is meghívja az el-f 
nökség. 

x Békeidők Del-Ka-nál! Versenyen kivül áHó «j 
csoportárak. Kirakataink beszélnekI Fiók: Kárász-
ucca 14. (Dreher-sörőző mellett) 54 

x Hogy lehet szegényből gazdag embert Ha 
sorsjegyet vesz a XXIII. m. kir. Osztály sorsjá-
tékra. Az összes nyereményekért közel 8 mülió 
pengőt fizet ki a M. kir. Osztály sors játék. A 
sorsjegyek árai: egész P 24.—, fél: P 12.—, ne-
gyed: P 6.—, nyolcad: P 3.—. Sorsjegyek a főár»« 
silóknál korlátolt számban még kaphatók. Húzás 
már október 26-án és 29-én. I 777 

A vasárnapi ¿ l á s t f a — A t t i l a mérkőzés jegyei a D é l m a g y a r o r e z á g 
jegyirodájában elővételi kedvezménnyel már válthatók,. 


