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Képek a „Tisza" Evezős Egylet karneváljáról 

Táncold jelmezesek. A pöholtjok sora. A páholyban dr. Aigner Károly föísprtn nötgyek-

kel beszélget, a páholy elöli vitéz dr. Shvoy Kálmán tábornok. 

Tizkilós, bibrettbundás 
nyulak az első házinyúl-

kiállításon 
(A Délmagyarország munkatársától.) A bejárat, 

nál kirakatképen hatalmas fehér nyuszi ropog-
tatja a reggelit. Apró vörös szemeivel szinte invi-
tálja befelé a vendégeket, akik egyre nagyobb 
számban jelentkeznek az első szegedi ngulkiálli-
tásra. Mert erre legbüszkébbek a rendezők, azt 
mondják, hogy önálló nyulkiáilitás még sohasem 
volt Magyarországon, mindig csak a baromfikiálli-
Usok keretében adtak helyet a házinyulaknak. 

A legremekebb példányokat állították ki a leg-
Különbözőbb fajtákban. Vannak olyan hatalmas 
husnyulak, amelyek súlya 8—10 kilngram. Valérián 
Károly, aki egy ilyen óriási szürke nyúllal verse-
nyez, tekintélyes nagyságú versenydarabjától sem-
mi pénzért sein \ólna meg. 

A sztár mégsem az óriásfajtákból kerül k l liom 
ia közönséges nyulszörzetct visel, hanem remek 
bibrelt-bundát és éppen itt van sikerének titka. 
Szép barna prémje a szenzáció erejével hat. Fran-
ciaországi kitenyésztés a Castorrex, 100 pengőt 
kér érte a gazdája, báró Eötvös László. Előzéke-
nyen magyarázzák, hogy a Castorrex a legprímább 
nyul a földkerekségén és a legdrágább fajta is. 
Mutatják jobbról-balról testvérfajtáit, de azok meg-
kózelitően sem olyan szépek. Az I. dijnál (arany-
oklevél) jobbat nem adhatnak a Castorrexnek, 
de ő nem is törődik a kivételes sikerrel, egyked-
vűen hunyorgat. 

Határozottan kedvesek a nyuhnamák apró fló-
káikkal. Az újszülött kisnyulakat vattelinban me-
lengetik. Majdnem mindegyik kiállító valamilyen 
különleges példányt produkál. A szürke óriások 
között egy »vasdcres« megkapja a »kiváló« szig-
numot, A bécsi fehérek, cinciiiák, fekete bel-
gák és fehéróriások versenyében sokan nyernek 
első dijat, mindenki ki akart lenni magáért 

— Azt tervezzük — mondja Tar József —, hogy 
f)i ngulkerülctre osszuk be az országot és minden 
kerületben csakis egyfajta nyulat lehessen majd 
tenyészteni.., 

A kiállilás kedd estig marad nyitva a Dugonics-
téri gazdasági egyesületi helyiségben. 

MERZ írógépnek 
naoy.. 
Az iróg^ek te 

te l jes í tménye kicsi a t á ra i 
H terén teljesen uj rendszart jelent, mely 

szerencsésen egybefoglalja ír. irodai nagy írógépek 
bevált jó tulajdonságait a kis Írógépek formájában. 

Gyári képviselet! G y á r i á r a k ! 
Keller Irógépvállalai 
• M c h e n y l ter S. M Te le fon 13-«3. 

Egy beteg pöre 
az elmegyógyintézeti ápolókkal 

Ugy kffíözíék meg az ápolók, hogy egyik karfa megbénult 

(A Délmagyarország munkatársától.) A ma-

kói közkórház elmeosztályának egyik ápoltja, 

Szikszay József, két esztendővel ezelőtt felje-

lentést tett az intézet két ápolója: Kulcsár 

István és Kulcsár Istvánné, azonkívül Kirch-

ner József asztalossegéd ellen. A feljelentés 

szerint az ápolók és az asztalossegéd 1929-ben 

őt ugy megkötözték, hogy féllcarja megbénult. 

1929 április 19-én Szikszay külön cellájában 

dühöngeni kezdett. Később olyan heves roha-

mok lepték meg, hogy a cclla faajtaját kitörte 

a lábával. Kulesárék ekkor átvitték egy má-

sik cellába, de a beteg ott is .folytatta dühön-

gését. Az ápolók végül bementek hozzá a 

cellába és meg akarták kötözni. Amikor lát-

ták, hogy az erős férfivel nem bírnak, segít-

ségül hivták az intézetben dolgozó Kirchner 

József asztalossegédet. Hárman azután legyűr-

ték a földre és ugy megkötözték, hogy moc-

canni sem tudott. Ezután rákötötték egy 

dcszkalapra és igy hagyták feküdni tizenkét 

óra hosszat. Időnkint , hogy eszméletét el ne 

veszítse, vixeslepedöket teregettek rá. 

Tizenkét óra elmultával a teljesen összetört 

embert megszabadították a kötelékektől. Szik-

szay Józsefet azonban ez a megkötözés súlyos 

beteggé tette, aminek következtében a balkarja 

megbénult. 

A három ember ellen az ügyészség gondat-

lanságból okozott súlyos testi sértés bűntette 

miatt adott ki vádiratot. Ügyüket hétfőn tár-

gyalta a szegedi törvényszék FíW-tanácsa. Ki-

hallgatta a biróság a három vádlottat, akik 

azzal védekeztek, hogy okvetlenül szükséges 

volt Szikszay József megkötözése, mert any-

nyira dühöngött, hogy kárt tehetett volna ma-

gában. Azt tagadták, hogy ők lettek volna 

okozói Szikszay karja megbénulásának. 

A' bíróság néhány tanú kihallgatása u tán az 

ügyész indítványára elrendelte az elmegyógy-

intézeti orvosok tanukénti kihallgatását és « 

tárgyalást elnapolta. 

Az evangelikus egyházközség 
közgyűlése 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
evangélikus egyházközség vasárnap délelőtt tar-
totta évi rendes közgyűlését az uj evangélikus 
iskola tantermében Kiss Ferenc nyugalmazott mi-
niszteri tanácsos és Kutass Kálmán lelkész el-
nökletével. A közgyűlést Kiss Ferenc nyitotta meg, 
majd Kutass Kálmán terjesztette elő lelkészi je-
lentését az elmúlt évről, amelynek legkiemelke-
dőbb eseménye az evangélikus egyház szempont-
jából az uj iskola 'elépítése volt. Szomorúan ál-
lapította meg, hogy az egyháznak kilencszáz adó-
fizető polgára van, de az istentiszteleteket az 
adózóknak alig egyhuszad része látogatja. Súlyos 
sérelem éri az evangélikus egyházat — mondotta 
— a vegyes házasságkötések alkalmával megnyilat-
kozó lélekhalászások miatt is. Az elmúlt tiz év 
alatt 321 olyan vegyes hlkasságkötés történt Sze-
geden, amelyben a házasulók egyike evangélikus 
volt. Az evangélikus egyház javára csak 45 eset. 
ben adtak a felek reverzálist, 92 esetben a kato-
likus egyház javára tették ugvsnezt Az elmúlt 
évben kötött 36 vegyes házasság közül csak hat 
eset kedvezett az evangélikusoknak. 

Kutass Kálmán elmondotta ezután, »hogv az 
evangélikus egghá" nem harcos felekezet, támadó 
harcot sohasem folytat, de az Öni'édrlmt harcra 
fel kell készüln«, a sok oldalról megtámadott 

egyház védelmét Intézményesíteni kell A legered-
ményesebb védelmi eszkőz a lelkészi munka lenne, 
azonban a lelkészi munkakör az egyházközség 
szegénysége következtében annyira kibővült, hogy 
tulajdonképcnl hivatását nem is töltheti be tel-
jesen. Szomorúan állapltja meg, hogy ax egyház 
szegénységét nagyrészben fokozza az alapitások 
teljes hiánya. 

A közgyűlés a lelkészi beszámoló után. Kiss Fa-
renc javaslatára elhatározta, hogy felsőbbségénél 
lépéseket tesz egy ^egédlelkészl állás megszerve-
zése érdekében. 

Ezután a zárszámadást, mafjd a költségvetést 
tárgyalta le a közgyűlés és köszönetet szavazott 
Györffy Piroska egyetemi hallgatónőnek, aki ta-
nulmányi jutalomdiját, 130 pengőt, odaajándékozta 
az egyháznak Paraszkay Gyula javaslatára köszö-
netet szavazott a közgyűlés Kutass Kálmánnak 
odaadó, áldozatkész munkásságáért 

A közgyűlés végén megejtették a presblterválaax-
tást. A régi presbitereket egyhangúlag ismét meg-
választották és egyhangú választással hat uj taggal 
kibővítették. Az uj presbiterek: Országh József, 
Tóth Sándor, ifj. Paraszkay Gyula,, Korén Emil, 
ördőgh Béla és Surányi-Unger Tivadar. 

B Í C H Fa, szén, koksz 
csak príma áru. n 
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