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„Amik a nő kiván" „Hogy szerették" „Fekete csillag" 
„Ce que femme veur „Pour élre elinée" „Eíolie Nőire" 

így hívják a ml h á rom par főmu jdonságunka t , melyek Párizsban az idény szenzációi. 
Legyenek b i z a l omma l Hölgyeim, 103 éves c é g ü n k h ö z ! 

Géllé 
Paris, e Avenue de l'Opera. 

I r.e-:: - - -

Kimenetelű. Az előfordult büncselemények-
kel kapcsolatban 18.924 pengő 50 fillér kórt 
jelentettek be, amelyek nagyrésze a nyomozás 
•orán megtérült. Kommunista irányú mozgalom, 

sztrájk nem fordult elő. Bejelentettek 49 gyűlést, 
amelyek közül 6 gyüléSt különböző közblzíoifságl 
és közrendészeti okokból nem engedélyezett a 
főkapitány. Politikai jellegű gyűlés 2 volU 

Hétfőn délben heves 
munkanélküli lüníeíés volt Budapesten 

A rendőrség szétoszlatta a tüntetőit el, 28 emberi őrizetbe veit 

Budapest, j anuár 20. A főkapitányság közl i : 

Nagyarányú tüntetés játszódolt le hétfőn dél-
ben fél 1 óra tájban az Erzsébet-köruton. A 
nyugati pályaudvar irányából a gyalogjárón 
lömeg gyűlt össze, amely a Király-ucca tájé-
kán hangosan kiabálni kezdett: 

Kenyeret, kenyerett 

A kivonult rendőrség azonnal közbelépett és 
a tömeget széjjel oszlatta. Többen nem akar-

tak engedelmeskedni a rendőrök felszólításá-

nak és ezek közül 11-et előállítottak a nyol-

cadik kerületi kapitányságra. Később innen 

még 10 személyi kisértek be a kapitány-
ságra. Néhány perc múlva újra összeverő-
dött egy ötvenfőnyi tömeg a Wesselényi-uc-
cában, de a rendőrség ezt is szétoszlatta és 
a tömeg hangosabb egyénei közül 7 embert 
őrizetbe vett. összesen 28 személy van a 

rendőrség őrizetében, akik ellen botrányoko-

zás cimén megindul az eljárás. 

Zsarolófogás a fürdőkádban 
(A Dilmatigaraiszág munkatársától.') Vasárnap 

délután a Wagner-fürdő kabiuosasszonya telefonon 
kereste a detektiveket. P. Ferencné elmondotta, 
hogy vendége van a fürdőben, aki már pár napja 
jár utána és pénzért zsarolja. Az ismeretlen ven-
dég Deák detektív segédjének mondja magát és 
azt igéri, hogyha fizet egy bizonyos összeget, 
akkor elsimítja ügyeit. 

A detektívek meglepetéssel hallgatták a bejelen-
tést. Azonnal tisztában voltak azzal, hogy valami 
i-saló zsarolja az asszonyt, azért azt a tanácsot 
adták neki, hogy addig, amig a detektívek meg-
érkeznek, fürdesse meg a vendégét, nehogy el-
szökhessen. P. Ferencné az utasításhoz hiven to-
vábbra is kedves volt a vendéghez és azt taná-
csolta neki, hogy addig, amig a pénzkérdést el-
intézik, fürödjék meg. Langyos fürdőt készített 
a vendégnek, aki ezután gyanutlanul bement a 
vizbe. Közben megérkeztek a detcl-.tivek is és 

meglepték a vidáman lubickoló vendégei Gyorsan 
felöltöztették és bekísérték a kapitányságra. Itt 
kiderült, hogy az áldetektiv nem más, mint Perlusz 
Jakab, volt szegedi gabonakereskedő, aki most, 
december 8-án töltötte le kétévi börtönbüntetését a 
Csillagbörtönben. 

Perlusz Jakab a detektívek előtt szívbajt szimu-
lált, de később beismerte, hogy megakarta zsa-
rolni P. Ferencnét. Elmondotta, hogy többizben 
tárgyalt az asszonynál, de nem valami sok sikerrel 
operált: mindössze öt pengőt sikerült kizsarolnia. 

P. Ferencnét az ismerősei figyelmeztették, hogy 
ne üljön fel a zsarolónak. P. Ferencné ugyanis 
meg volt győződve, hogy egv valódi detektivvel 
tárgyal és ezért ne n mert azonnal feljelentést ten-
ni Perlusz Ja kabol beismerő vallomása után hét-
főn reggel beszállították a szegedi ügyészségi fog-
házba. A volt gabonakereskedő ellen zsarolás bün-
tette miatt indul meg az eljárás. 

5 pert? ő ért hamisan esküdtek: — 
6 hónapi börtönt kaptak 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
büntetőtőrvényszék V/Zd-tanácsa hétfőn tárgyalta 
négy csongrádi lakos bünpörét, akik ellen az 
ügyészség többrendbeli hamis eskü és hamis es-
küre való felbujtás miatt adott ki vádiratot. 

Kádár Mihály földműves régi elkeseredett hara-
gosa volt a vele egy házban lakó Tyukász István 
földművesnek. Ugy ők, mint feleségeik állandóan ve-
szekedtek és szidták egymást. 1923-ban mindké! fél a 
becsületsértési pörök egész lavináját indították meg 
egymás ellen. A csongrádi járásbíróság azonban 
sosem tudott Ítéletet hozni, mert a sértés mindig 
tanuk nélkül történt, a sértő felek pedig minden 
alkalommal tagadtak. Kádár Mihály ekkor azt 
eszelte ki, hogy hamis tanukat fogad és ezek segít-
ségével elitélteti Tyukászékat 

Fel is jelentette Tyukászékat becsületsértés miatt, 
azután falár Erzs<5!->c'et kérte fel tanúnak. A leány 

rövid habozás után, őt pengőért hajlandó volt 
tanúskodni. Meg is jelent a járásbirósági tár-
gyaláson és letette az esküt Kádár Mihály és 
felesége rövid idő múlva újra feljelentették Tyu-
kászékat és a tárgyalást a régi séma szerint 
intézték el. A piacon megfogadták Tatár Erzsébe-
tet, aki ajánlotta testvérét, Franciskát is tanúnak. 
A két leány a tárgyaláson ismét megesküdött, 
Tyukászékat pedig elitélték. Nem sok idő múlva 
Kádár Mihály ismét feljelentette szomszédját és 
ismét a régi tanúihoz fordult. De most már friss 
tanút is akart szerezni, Solymos Péter személyében, 
nehogy a bíróságon feltűnjék a dolog. Solymos 
azonban 10 pengőért sem volt hajlandó hamisan 
esküdni. Tyukászék végül is megunták a dolgot 
és feljelentették Kádárékat és a tanukat. 

J A csendőrségen a hamis tartukat vallatóra fogták, 
• akik beismerték, hogy többizben fix összegért 

hamisan esküdtek. Azzal védekeztek, hogy abban 
az időben nem volt napszám és igu akartak 
pénzhez jutni. 

A hétfői tárgyaláson Kádár, Kádárné és a Tatár-
leányok visszavonták a csendőrségen tett vallo-
másukat és kijelentették, hogy annakidején a já-
rásbíróságon igazat mondtak, ellenben a nyomozás 
megindulása után, a csendőrségen nem mondtak 
igazat Azért vallottak be mindent mert féltek o 
veréstől. A tanuk azonban igazolták a vádat, igy 
a törvényszék, Kádár Mihályné kivételével, elitélte 
őket Tatár Erzsébet és Tatár Franciska egyenként 
6 hónapi börtönt, Kádár Mihály pedig egyévi és 
6 havi börtönt kapott 

Dr. Mihályfy István ügyész súlyosbítás miatt 
felebbezést jelentett be. 

SZEGEDI FARSANG 
Jogász bál január 25-én, este fél 10 órakor a 

Tiszában. 

A Szegedi Kőműves- és Aeslparos Ifjúság ön-

képző és önsegélyző Egylete január 25-én, este 

8 órai kezdettel tartja zártkörű táncmulatságát 

az ipartestület márványtermében. 

Autós bál 26-án az ipartestületben. 

A Szegedi Csónakázó Egylet »regatta bálja« 

február 1-én, 9 órai kezdettel, az Ipartestületben. 

Fodrászok táncestélye február 2-án. este 8 óra-
kor az ipartestületben. , 

Pusztaszeri bál február 8-án a Tiszában. 
Szegedi kövezősegédek zártkörű láncvigalma feb-

ruár 8-án Újvári János vendéglőjében. Római-
kórul 39. 

Tisza Evezős Egylet álarcos bálta február 8-án 
a Kassban. 

Vasutas Sport Egyesület bálja február 8-án a 
Kass-szállóban este fél 9 órakor. 

Szegedi Könyvkereskedők bálja február 15-én a 
Kassban 

Metíi'rus bál február 15-én a Tiszában. 
Szabók bálja március 2-án az ipartestület szék-

házában 
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Sehot olcséhban! RADIO 
és Keltének nazdog választékban 44 

hálózati és fOtő készülékek 

'equtebb modellekben 
18 bavl részletre nálam kaphatók. 

Szántó Sándor gépfcereskedGnél Szeged, Kiss ucca 2. 

PHILIPS 

A párizsi Olor-müvek tisztelettel meg-
hívják a szegedi hölgyközönséget a 

legújabb párizsi találmánynak, az 

O I O R 
radioaktív bőrápolószernek díjmentes 

bemutató kezelésére. 

Berezegné Lengyel Greíe 
kozmetikai Intézetében, Vár ucca 7. sz. 
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Poliák Testvéreknél Csekonics ucca és Széchenyi tér. 
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