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Gyarmati rendőrfőfelllpyelő 
vasárnap botrányt okozott a futballpályán 

Gyarmati lános legfelsőbb nyilatkozata a helyesírásról és a hírlapírókról 

(A Délmagyarország munkatársától.', A 

vasárnap lejátszott Bástya—Kispest futball-

mérkőzés félidejében példátlan botrány ját-

szódott le az öltözőkhöz vezető bejárat előtt. 

Vér György hirlapiró, a Délmagyarország 

munkatársa az első félidő utolsó perceiben a 

pá lyán kivül, az egyik kapuná l tartózkodó 

fotográfushoz sietett, hogy a készítendő felvé-

telekről utasilásokat adjon. Vért hivatásának 

teljesítésében az egyik rendőr megakadályozta. 

Felszólította ugyanis, hogy hagyja el a pályát. 

Vér erre felmulatta a rendörségen kiállított 

újságírói igazolványát, amely szószerint azt 

tartalmazza, hogy az igazolvány tulajdonosa 

a jelen igazolvány a lap ján hivatása telje-

sítéséhez megkívánt szabad közlekedésben a 

szegedi m. kir. rendőrkapitányság védelmében 

részesül«. 

A jelzett védelem helyett azonban Vér 

György ujabb kiutasításban részesült, mert 

Gyarmati János rendőrfőfelügyelő, aki mint 

néző tartózkodott a sporttelepen, a rendőr-

legénnyel együtt nem volt hajlandó a dr. 

Borbola Jenő rendőrtanársos, a rendőrkapi-

tányság helyettes vezetője által aláirt rendőri 

njságiró-igazolványl akceptálni, hanem eré. 

lyes hangon követelte, hogy Vér György azon-

nal hagyja el a pályát. 

A furcsa jelenet a bejáró előtt folytatódott, 

ahol Gyarmati János rendőrfőfelügyelő súlyos 

támadást intézett Vér György és az egész új-

ságírói kar ellen. 

Vér ugyanis tiltakozott Gyarmatinál a mé-

lyen sértő rendőri intézkedés miatt, mire 

Gyarmati ingerülten a kővetkező kijelentést 

tette: 

— Akiket az iskolában nem lehet megtaní-

tani még helyesírásra se, azok, amikor kike-

rülnek az iskolából, a rendőrség kritizálásán 

tanulnak firkálni. 

Gyarmatinak ezt az ujabb sértő és pro-

vokáló viselkedését Vér György és a köré 

sereglő újságírók a legerélyesebben vissza-

utasították és nyomban tudomására adták 

Gyarmatinak, hogy ezért a kijelentéséért fe-

lelni fog. Gyarmati főfelügyelő támadását ter-

mészetesen Vér György nem hagyta szónél-

kül és kikérte magának a rendőrtisztek részé-

ről még sohasem tapasztalt hangot. 

— Azután azt is megírhatja — folytatta gú-

nyosan Gyarmati —, hogy még csak nem is 

vagyok szolgálatbanl 

— Akkor miért avatkozik a dolgomba — 

kérdezte Vér György. 

— Mert segíteni akartam a rendőrömnek! 

A vitatkozókat ekkor m á r szoros ember-

gyürü vette körül . A jelenet szemtanúi elké-

pedve hallgatták a főfelügyelő kijelentéseit, 

de valósággal megdöbbentek, amikor a ke-

rítéshez eddig támaszkodva ál ló főfelügyelő 

hirtelen kikapta kezét a zsebéből, rákiabált 

Vérre: 

— Hall ja, ha velem beszél, ne hadonásszon 

az orrom előtt és a következő pi l lanatban 

Vér kezére ütött. 

A durva jelenet láttára a közönség felzuduli 

és súlyosan elítélő szavakkal bélyegezte meg 

a példátlan viselkedést. 

Vér György megőrizte higgadtságát, sarkon 

fordult és otthagyta a rendőrtisztet, aki ha-

marosan eltávozott a pályáról . Vér a vele 

történt inzultust bejelentette dr. Buócz Béla 

főkapitánynak és benevezett 10—12 tanút ösz-

szehivták továbbá a Magyar Újságírók Egye-

sülete szegedi osztályát, amely keddi ülésén 

fog foglalkozni a felháborító esettel. 

A Délmagyarország munkatársa kérdést in-

tézett dr. Buócz Béla főkapitányhoz, aki 

azonban kijelentette, hogy amíg az ügyet ki 

nem vizsgálja, addig nem tehet nyilatkozatot. 
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Egy színházi zenész 3000 pengős 
kártérítési pöre Gaál Franciska ellen 

Budapest, február 24. Dr. Marczelly Béla tör-
vényszéki tanácselnök ma tárgyalta azt a kár-
térítési pőrt, amelyet Gruber József fagottmüvész 
indított Gaál Franciska ellen. 1929 október 15-én 
a Tommy és társa második felvonása után a Ki-
rály Szinház öltözői folyosóján haladt Gniber 
József, amikor a kereset szerint Gaál Franciska 
váratlanul kirúgta az öltöző ajtaját, amely oly 
sulvosan megsértette Gruber Józsefet, hogy agy-
rázkódást szenvedeti. Tanulmányait sem tudta 
folytatni és őthétig feküdt A művész 3600 pengő 
kártérítést kért. 

A tárgyaláson az alperes azzal védekezett, 
maga Gruber József felelős, mert nem vigyázott 
arra, hogy az ajtótól bizonyos távolságra menjen 
A tárgyaláson megjelent Gaál Franciska is és 
végighallgatta a tanúkihallgatásokat 

Hesz Lipót, a Király Szinház zenekarának tag-
ja, volt az első tanu. 

— A második felvonás után — mondotta a tang 
— a művésznő nagyon mérges volt • kutya miatt 
és öltözőjében hangosan Szitkozódott. Az öltöz-
tetőnő, hogy a művészek után jövő zenészek ne 
hallják a szitkozódást becsukta az ajtót 

— Miért csukod be? — hallatszott erre a kiál-
tás, amit egy nagy csattanás követett A művésznő 
kirúgta az ajlól, aminek az éle Gruber fejét ta-
lálta. Gruber elszédült, karjainkon vittük be a 
szomszéd szobába. Fagottját én fogtam meg, hogy 
Je ne essen. Az eset után Gruber sokáig nem 
tudott játszani, állandóan fejfájásról és szédülésről 
panaszkodott 

Fázmán Ferenc, a Zeneművészeti Akadémia ta-
nára, a következő tanu. 

— Gruber a növendékem, — vallja. — Október 

15-étől december 16-ig elmaradt az előadásokról 
és azután is gyakran hiányzott úgyhogy az első 
télével el Is vesztette, sőt a második (élévé Is tel-
jesen kilátástalan. Az agyrázkódás nagyban aka-
dályozza a játékban és tanulmányai folytatásában. 
Gruber nem is tudja befejezni tanulmányait és 
közölték is vele, hogy ezévben nem tudja meg-
szerezni az oklevelet 

Jantó Bertalan egyike volt azoknak a zenészek-
nek, akik Grubert megfogták, amikor az ajtó hoz-
závágódott. Hesz-szel egyezően vall, csak azt 
mondja, hogy nem az ablak, hanem az ajtó vas-
rácsa esett Gruberra- Azt hallottam, amikor Gaá! 
Franciska kiáltotta az öltöztetőnőnek: Ne 
csukd be! 

Dr. Vajda ödön helyszíni szemlét kért arra 
vonatkozóan, hogy kellő elővigyázattal el lehetett 
volna menni a folyosón. Kérte Molnár Sándorné 
öltöztetőnő kihallgatását, aki jelen volt az öltö-
zőben, amikor Gaál Franciska állítólag kirúgta az 
ajtót. Kérte a szinházi orvos kihallgatását is, majd 
bejelentette, hogy szavatosként pörbe vonja a Ki-
rály szinház igazgatóját Lázár Ódont. 

Borzalmas családlrfás 
Róma. február 24. Egy hírtelen megtébolyo-

dott munkás ma reggel lakásában megölte 

feleségét, leányát és 25 éves fiát. Valameny-

nyiüket álmai:'- ölte meg revolverlövések-

kel. Még né! lövési tett a ház odasiető 

lakó', ma! iiar/ál lőtte aauon. 

•mw Kedd. Róm. kath. Géza vt. Protestál* 

MM Géza. Nap kél 6 óra 49 perckor, nyug-

szik 5 óra 88 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10— l-ig, dél-

után 4— 7-ig. A múzeum nyitva délelőtt 10—i/jl-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly, Széchenyi tér 12. Franki 
Antal, Szent György tér 6. Gergely Jenő, Kossuth 
Lajos sugárut 31. Dr. Löbl Imre, Gizella tér &. 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. Selmeczy 
Béla, Somogyitelep. 

— A kormányzó Jubileuma alkalmából dlsr.-
gyülést tart a kereskedelmi és Iparkamara. 

H o r t h y Miklós kormányzó tízéves jubileuma 
alkalmából, kedden délelőtt 10 órakor, diszgyülést 
tart a szegedi kereskedelmi és iparkamara. A 
diszgyülés megemlékezik a kormányzó érdemeiről 
és javaslatot terjeszt elő az üdvözlő felirat tár-
gyában. A diszgyülést teljes ülés követi. 

— A Dugonics-Társaság vasárnap felolvasó ülést 
tárt. A Dugonics-Társaság március 2-án, délután 
4 órakor a városháza közgyűlési termében fel-
olvasó ütést tart Az előadás programja: M á d a y 
István: Ideges gyermekek nevelése, P r e s z l y Ló-
ránd alezredes: Castelár EmU^S ik Sándor: Köl-
temények. 

— Halálozás. Vasárnap este gyorsan terjedt el 
a hir Szegeden, hogy T a r j á n Lajost aki még 
nemrégen lelkiismeretes pontossággal teljesítette 
kötelességét, váratlan betegség kidöntötte az élők 
sorából. Az ismert állatorvos az állami szolgá-
latból három éve lépett át városi szolgálatba, 
amely idő alatt mindenütt megkedveltette magát. 
Néhány nappal ezelőtt esett ágynak, a végrehaj-
tott operációnál konstatálták az orvosok, hogy 
nincs mentség számára, özvegye, leánya és nagy-
számú rokonság gyászolja. Kedden délután három 
órakor kisérik el utolsó útjára a belvárosi temető 
halottas házából. 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége elnöksége 
ezúton is meghivja tagjait a ma este fél 9 óra-
kor a Szegedi Lloyd-Társulatban tartandó meg-
beszélésre. 

— »Dalol a magyar föld.« A szegedi egyetem 
gazdasági hivatala igazgatójának, dr. S o ó k y 
Istvánnak^ néhány uj költeményét a budapesti 
irók és költők szerkesztésében a közeljövőben 
megjelenő »Dalol a magyar föld« cimü lirai anto-
lógiában való közlésre felvették. 

— A Piarista Diákszövetség 27-én, csütörtökön 
választmányi ülést tart a piarista gimnázium 
tanári szobájábaan. 

— A városháza díszkivilágítása. »A városháza dísz-
.kivilágítását cimen a Magyar Mérnők és ÉpitésZ 
Egylet szegedi osztálya 26-án, este 7 órakor, a vá-
rosháza közgyűlési termében a közgyűlést köve-
tőleg érdekes előadást rendez. Előadó P o n g r á c * 
Albert gépészmérnök-igazgató, aki a kérdés rövid 
ismertetése után a városházaa homlokzatának éa 
tornyának díszkivilágítását gyakorlatban is be fogja 
mutatni 

Főhercegi estély 
Budapest, február 24. A M. T. I. Jelend: József 

főherceg és Auguszta hercegasszony ma este buda-
vári palotájában a békebeli udvari bálok fényére 
emlékeztető estélyi adott amelyen a magyar köz-
életnek úgyszólván minden kitűnősége hivatalos 
volt. A titkári hivatal több mint kétezer meg-
hívót küldött szét az estélyr«, Egymásután ér-
keztek meg a kormány, a diplomáciai kar, a felső-
ház, a képviselőház, a főváros, a Mária Terézia-
rend, a máltai lovagrend tagjai, a főpapok, az 
egyetemek és főiskolák rektorai, a tábornoki kar, 
a főispáni kar, az államtitkárok, stb., stb. 

Kilenc órakor lépett a terembe József főherceg 
tábornagyi ruhában, családja körében, majd nem-
sokkal utóbb megérkezett Izabella hercegasszony, 
Gabriella hercegnő és Albrecht főherceg is. Pont-
ban féltízkor érkezett meg a kormányzó, sötétkék 
tengernagyi díszruhában feleségével, családjával, 
szárnysegédével. A kormányzóné ezűstbrokát es-
télyi ruhában volt, homlokán diadémmal. Az ál-
lamfőt és feleségét József főherceg fogadta. A 
kormányzó ezután feleségével együtt a hercegasz-
szonyokat és hercegnőket üdvözölte. Tíz órakor 
megnyíltak a szomszédos termek ajtajai és a ven-
dégsereg szétoszlott a termekben, ahol pazar büfé 
fogadta őket A kormányzói család és a főher-
cegek számára a nagy ebédlőben teritettek. Ugyan-
itt foglaltak helyet a kormány tagjai, az udvar-
hölgyek és a legmagasabb méltóságok. A vendég-
sereg a késő éjszakai órákig maradt együtt. 


