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Egy nagyszéksósi tanyán revolverlövéssel 
súlyosan megsebesítelek egy betörőt, 

aki vérző sebével elldní az éjszakában 

(A Dilmagyarország munkatársától.) Ked-
den délelőtt az alsókőzponti rendőrség tele-
fonon jelentette a központi ügyeletnek, hogy 
az elmúlt éjszaka Kószó István nagyszéksósi 
gazdálkodó tanyáján véres események játszód-
tak le. 

A jelentés szerint a késő éjszakai órákban 
Kószó István Nagyszéksós 255. számú há-
zában betörést akartak elkövetni. Az isme-
retlen betörő átmászott a kerítésen és óvatos 
léptekkel közeledett a tanyaház felé. Az is-
tállóban alvó Luka Vaszilie nevü szerb ka-
tonaszőkevény azonban, aki béres a tanyán, 
felriadt a gyanús zajra. A béres azonnal ki-
ugrott az ágyából és revolvert ragadva kifu-
tott az udvarra. A koromsötét éjszakában 
emberi alak körvonalait nem tudta felfe-
dezni és hogy elriassza a gyanús vendéget, 
revolverét elsütötte. A dörrenést borzalmas 
ordítás követte és valaki hangos jajgatással 
'¿ütni kezdett a tangaházból. A meglepett bé-

res fellármázta a háznépét, világosságot gyúj-
tottak és rövid vizsgálódás után a tanyaház 
udvarán hatalmas vértócsára bukkantak, majd 
tovább kutatva, mindenütt, amerre a meg-
sebesült betörő menekült, friss vérnyomokat 
találtak. A vérnyomokon üldözőbe vették a 
betörőt, aki azonban néhány perccel a tör-
téntek után eltűnt. 

Kószó István reggel az alsótanyai rendőr-
ségen bejelentette az esetet. A megindult nyo-
mozás során a rendőrség minden intézkedést 
megtett a betörő kézrekeritésére. Azt hiszik, 
hogy a betörő súlyos sebet kapott és bár nagy 
fájdalmai lehettek, erejének megfeszítésével 
valamilyen búvóhelyen húzta meg magát. Azt 
is valószínűnek tartják, hogy a súlyosan se-
besült mégis csak orvos segítségét lesz kény-
telen igénybe venni, ezért a rendőrség arra 
kéri a környékbeli és szegedi orvosokat, ha 

i valaki friss lőttsebbel jelentkezik, azonnal ad-
| ják át a legközelebbi rendőrnek. 

Nem válóok, 
ha a feleség ebéd helyett tejet ad férjének 

Érdekes kúriai döntés egy válópörben 
(A Délmagyarország munkatársától) A Kúria 

FFeszter/naj/er-tanácsa kedden egy igen érdekes 
válópörben döntött 

Egy szegedi lakos még az elmúlt évben váló-
keresetet adott be felesége ellen a szegedi tör-
vényszéken. A keresetben előadta, hogy felesége 
lehetetlenné tette az együttélést, még pedig az-
által, hogy teljesen elhanyagolta őt, amikor pedig 
ezért felelősségre vonta, elhagyta. A férj az el-
hanyagolásra konkrét esetet hozott fel, amely 
a válókereset beadását siettette. A férj egyizben 
Orosházára utazott és amikor délre, onnan vissza-
tért, a felesége nem várta ebéddel, hanem arra 
való hivatkozással, hogg rosszul érezte magát, egy 
liter tejet tett eléje. Ekkor vonta felelősségre az 
asszonyt, aki erre megfogta gyermeke kezét és 
kiment a lakásból. Nem is tért többé vissza. 

A tőrvényszék annakidején elutasította a férjet 
a keresetével. A feleség vallomásában előadta, 

hogy amikor ő kiment a lakásból, a férje be-
csukta utána kulccsal az ajtót és Így lehetetlenné 
tette azt, hogy visszatérhessen. A férj felebbezése 
folytán letárgyalta az ügyet a tábla is, amely 
teljes egészében magáévá tette a törvényszék Íté-
letét 

A Kurta most végső fokon Is elutasította a férjet 
Kimondotta a Kúria, hogy az, ha a feleség férjé-
nek ebéd helyett tejet ad, még nem válóok, fel-
téve, ha ez nem állandósul. Elfogadható az asz-
szonvnak az a védekezése, hogy a kérdéses alka-
lomkor rosszul volt. Ez esetben pedig az asszony 
nem köteles ebédet főzni. Az elhagyásra vonatkozó-
lag a Kúriának az volt az álláspontja, hogy 
nem az asszony 'naggta el a fériét, hanem a férj 
zárta ki az asszonyt a lakásból, ez esetben pedig 
nem forog fenn a hűtlen elhagyás. A Kúria egész-
ben véve kimondotta, hogy a férj teljesen alap-
talanul kérte a házasság felmondását, ilyen indo-
kokra nem lehet ítéletet alapozni. 

MI 5 S r e r< Í 8 R á n í ' sz. v t Pro-
testáns Ágota. Nap kél 7 óra 22 pere-

kor, nyugszik 5 óra 00 perckor. 
A Somogy l-könvvfár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

tttán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10— i&l-lg, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. «ma-
let) nyitva délelőtt 8—t-ig. délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgalatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca A. , 
(Tel. 3521 Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (Tel. 846.) Nytlassy A. béri., Kis Lajos, Római 
kőrút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
695. szám.) 

— Hálaadó istentisztelet a pápa megfcoronáZfaiá-
sának évfordulóján. Február 9-én, vasárnap érke-
zik el a pápa, XI. Pius, megkoronáztatásának év-
fordulójához. Ezt a nevezetes napot a világ összes 
katolikusai megünneplik, a vjlág valamennyi váro-
sában hálaadó istentiszteletet tartanak. Szegeden 
dr. G l a t t f e l d e r Gyula püspök pontificál va-
sárnap délelőtt 10 órakor hájaadó szentmisét a fo-
gadalmi templomban. 

— Házasság- Dr. Lakos Erzsébet vegyész és 
H o r n y á k Imre vegyészmérnök, folyó hó 2-án, 
Budapesten házasságot kötöttek. 

— nmét etfcobertáfc a NípsáBvit. Budapestről 
Jelentik: A N é p s z a v a keddi számát osztályelle-
nes izgatást tartalmazó vezércikk miatt az ügyész-
ség elkoboztatta. A pesti vizsgálóbíró telefonintéz-
kedésére a N é p s z a v á n a k kedden délelőtt Sze-
gedre érkezett példányait is elkobozta a rend-
őrség. 

— Tudományos előadás. A M. kir. Ferenc József 
Tudományegyetem Barátai Egyesületének termé-
szettudományi szakosztálya folyó hó 5-én szak-
filést tart a következő tárgysorral: 1. Dr. G e l e i 
József: A szegedi harcsaóriás. (Koponvájának be-
mutatásával. 2. Dr. F ö l d i Zoltán: Alifás kettős 
kötések ujabb reakciójáról. 3. Dr. K o l o s v á r y 
Gábor: Nagymagyarországi pókgyüjtések: 1924—29. 
— A Képzőművészeti Egyesület negyedik előadását 
folyó hó 8-án, délután 6 órakor, dr. C s e n g e r y 
János egyetemi tanár tartja a görögöknek máig 
is utolérhetetlen szobrászatéról. Az előadás a köz-
ponti egyetem (Dugonics-tér) I. emeleti előadó-
jában lesz. Belépődíj nincs. Érdeklődőket szívesen 
lát a rendezőség. 

— Eljegyzés. Dr. V i r á g h Rózsa és dr. Virá-

n y i Elemér reáliskolai tanár, a dorpáti egyete-

men a magyar nyelv volt lektora, jegyesek. 

x Estély» cipők legelőnyösebben Del-Ka-nál! 
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Glattfelder ptlspök 
a szociáldemokráciáról 
Budapest, február 4. A Szociális Misszió Tár-

sulat szociális Iskolájának 18. évfolyamát kedden 

délután 5 órakor nyitotta meg a társulat Krisztina-

körúti székházának dísztermében Glattfelder Gyula 

csanádi püspök. Beszédében a püspök kifejtette, 

hogy a szabadiskola! előadás tulajdonkép a di-

lettantizmussal szemben való állásfoglalás. Sem 

az egyház, sem más komoly szervezet nem elé-

gedhetik meg azzal, hogy dilettánsok intézzenek 

nagy mozgalmakat és ügyeket. Az egyház ősidők-

től fogva rendszert vitt a tanítói munkába és a 

prédikálás tulajdonképen szabad Iskola.. Nem le-

het tagadni, hogy egy nagy széttagozódási folya-

mat játszódik le az emberiségben, amiben nem 

kis része van a szociáldemokráciának. A szociál-

demokráciának ugyanis az a programja, hogy a 

társadalomban a szakadást, az osztályok közt a 

végleges szakítást keresztülvigye. Ennek érdeké-

ben a hitet, a vallásos meggyőződést kell előbb 

felborítania. Az egyház azonban arra törekszik, 

hogy a lelki egységet megőrizze. Ha ez sikerül, 

akkor sikerül a szociális nehézségeket, ellentéte-

ket is elsimítani. 

— A malomipar vasárnapi munkasrflnele. A 
kereskedelemügyi miniszter értesítette a kereske-
delmi és iparkamarát, hogy az eddigi rendelkezé-
sek hatályon kívül helyezése mellett a malom-
Iparban a jövőben a munkának az év minden va-
sárnapján reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig, 
továbbá Szent István napján reggel 6 órától 
augusztus hó 21-én reggel 6 óráig szünetelnie 
kell. A munkaszünet ideje alatt is végezhetők 
azonban az üzleti helyiségek és berendezések tisz-
tántartásához és helyreállításához — a javítást 
is ideértve — szükséges munkálatok. 

— Lopás a templomban. R. Mária egyetemi 
hallgatónő ismeretlen tettes ellen feljelentért tett 
a rendőrségen, hogy mialatt a fogadalmi templom 
oltára előtt imádkozott, az imaszékre letett pénz-

i tárcáját, amelyben 20 pengő és az indexe volt, 
i ellopták. A rendőrség a tolvaj kézrekeritésére nyo-

mozást Indított 

— Nagy képkiállítás nyílt meg a Rassban. Igent 
szép érdeklődés nyilvánul meg a Vastagh-féle ki-
állítás iránt, amely tegnap délelőtt nyilt meg. A 
neves művészek jelentős csoportja van itt kép-
viselve egy-egy jellegzetes alkotással. Képviselve 
vannak: Vastagh György és Géza, Benczúr, Markó, 
Bachmann, Bély-Vörös, Zemplényi, Komárom!-
Kacz, Glatz, Edvi-Illés, Stein, PáUya, Rubovics, Pap 
Emil, stb. A tárlat csak pár napig marad nyitva. 

— Elfogták Lavicska Lujzát Lavicska Lujza 

többszörösen büntetett tolvajnőt, akit legutóbb is 

lopásért ítélt el a bíróság, a rendőrség kedden 

elfogta. Lavicska Lujza régi ismerőse a rendőr-

ségnek, különösen besurranó és zsebtolvajlásai 

miatt gyűlt meg a baja a hatóságokkal. A tolvaj-

nőnek büntetését kellett volna megkezdeni, azon-

ban lakásáról eltűnt, mire az ügyészség köröző-

levelet adott kl ellene. Kedden egy rendőrőrszem 

felismerte, leigazoltalta és előállította a központi 

ügyeletre. 

— A Délmagyarország Jegyirodája mltva reggel 
t—12, délután 3—7. Színházjegyet kívánságra ház-
hoz küldünk. Telefon 308. 

BalPdroaJ Mosd 
Obnet vl ágbirü regény» 

ft'nt' 5 í , »wrdan 

Vetélytársak 
Korda MArlo éa Hat-« AdalBert v. Seb eiuw 16-ierep-
l*»4ve. — Azonkívül; Névte len u l a t Charles Vanel-leL 
Hlíadások kezdete 5, 7, 9, vasár- é« ünnepnap 3, 5, 7, órakor 

K o r * 4 H o l t F'hruír \ 6-an. írerdan, esü Ör:6k0n 
Csak 16 «ven (alUlekneb! 

MILTOK SIL CS tt Doroihy Kacltajil n»«jr atbakcidl»: 
BUnUs-e M a b e l M o r g a n ? 

Azonkívül Bur leaxkek. 
Előadások kezdene S. 7, 9, vasár- é» ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

M a g y a r L á s z l ó lllutztrAti hetí lapfa 

ma délután lelenik meg 
aj köntösben, gazdag, v&ilozaíos tartalommeL 

A gyönyörű kiállítású, 32 oldatai hetilap ára 50 

fillér. Előfizetés egy héra P 1.60, negyed évre P 

4.60, fél évre P 9.-, egy én * P 18.-. EMÍizetai te-

het: a Homokóra kiadóhivatalában, (Oroszlán a. i . 

Telefon 18—12.), a Délmagyarország kiadóhivatalá-

ban (Aradi u. 6. Telefon 3—06.) és a Nemzeti Sajtó-

vállalatnál (Kárász ucca. Telefon 14-52. 


