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Még nem ludiák megoldani 
a román Kormányválságot 

( B u d a p e s t ' - d ó s l t ó n k t e l e f o n j e l e n -
tése.) Bukarestből jelentik: A román kormány-
válság — a jelek szerint — a héten még tartani 
fog. Titulescu tovább folytatja tárgyalásait a po-
litikai pártok vezéreivel, de a tanácskozások még 
mindig csa'; az elfiké z'lés stádiumában vannak. 

A király hétfőn délután ismét kihallgatáson fo-
gadta a pártvezéreket és újból felszólította őket: 
tegyék lehetővé a koncentrációs kormány megala-
kitását. A pártvezérek erre valamennyien hajlan-
dónak is mutatkoztak, csak Jorga tanár maradt 
továbbra ls ellenzője a koncé .!"ú' i mak. 
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Hamis tanuzásért 
hathónapi börtönre ítéltek egy 70 éves asszonyt 
(A Délmagyarorszdg munka i 'elveness* 

tendős öregasszony felett Ítélkezett hétfőn a sze-

Íjedi tőrvényszék V/M-tan ácsa. Az öregasszony el-
én saját bejelentése alapján Indult meg a bűn-
vádi eljárás hamis tanuzás büntette miatt A 
mult év őszén a szegedi törvényszék egyik tanácsa 
komplikált zsarolási bűnügyet tárgyalt. A főtár. 
gyaláson többek között vallomást tett özv. Lajos 
Józsefné, 70 esztendős kisteleki asszony is, aki el-
mondotta, hogy szemtanúja volt a zsarolásnak, 
mindent látott és hallott. Rendkivül terhelő val-
lomására a biróság meg is eskette özv. Lajos Jó-
zsefnét Ennek a vallomásnak nem kis része volt 
abban, hogy a bíróság a per vádlottalt bűnösök-
nek mondotta kl és súlyosan elitélte. 

Amikor az ügy a tábla elé került és ujabb 
oironyitást rendelt el a felsőbb btr' •>". özv. 
Lajos Józsefné visszavonta a törvény ; • cl.'ili tett 
vallomását azzal, hogy a törvé"v hami-

san vallott, mert a dologról semmit sem tud. 
Ennek alapján az ügyészség az -regasszony ellen 

hamis tanuzás büntette miatt váJi/a >i ndoü ki. 
A hétfői tárgyaláson az öregasszony beismerte, 
hogy annakidején hamis vallomást te't. Elmondotta, 
hogy azok, akiknek érdekében állott, a tárgyalás 
előtt leitatták pálinkával, de már előző napokon is 
többször kedveskedtek neki itallal. Szereti a pálin-
kát és a hamis vallomás esetére pedig még több 
italt helyeztek neki kilátásba, ő tehát ugy vallott, 
ahogy tőle kívánták. Később azonban megbánta 
tettét, a pálinkát sem kapta meg, igy hát vissza-
vonta vallomását. 

A biróság, tekintettel az asszony öreg korára 
és beismerésére, hnlhónapi börtönre ítélte. 

— Nem nyugszom meg az ítéletben — feldie 
az öregasszony —, fctl**>he-e.!:. m-rrt nem érzem 
magamat bűnösnek,.. 

Autóelgázolás, razzia, lopások 
a rendőrség vasárnapi krónikájában 

(A Délmagyarorszdg munkatársául.) Dr. Kooáts 
Ferenc, az egyetem rektora vasárnap délután autó-
kiránduláson volt Sándorfalván. Az uton — ugyan-
csak Sándorfalva felé — haladt egy hiciklis ka-
tona, de teljesen szabálytalanul. Hol a jobboldalra 
vágott át, hol a balra. Dr. Kóváts, aki maga 
vezette az autót, többször tülkölt, hogy figyel-
meztesse a közeledő autóra, de a katona a figyel-
meztetésre nem reagált, mert abban a pillanatban 
az autA előtt akart átbiciklizni, amikor a kocsi 
odaért Dr. Kováts Ferenc hiába fékezett, a sza-
bálytalanul haladó biciklistát az autó elütötte és 
a katona megsebesülve terült el a földön. 

A rektor a katonát — Róvó Mihályt — azonnal 
autójára tette, bevitte a szegedi közrendészeti kór. 
házba, ahol ápolás alá vették. Állapota nem súlyos. 
A rendőrség a helyszínen tartolt vizsgálat és 
nyomozás alapján megállapította, hogy a szeren-
csétlenséget maga Róvó Idézte elő, miután szabály-
talanul kerékpározott 

A csongrádi rendőrség vasárnap a szegedi ügyész-
ség fogházába szállította Kádár Andrást és fele-
ségét, akik a nemrégen letartóztatott Varga Pál 
után szintén hámi* 50 filléreseket kezdtek gyártani. 
A primitív módon előállított hamis 50 filléreseken 
hamar rajtavesztettek, már az í M darab érté-
kesítési kísérlete sem sikerül: vs -Vi-i r?nd3r* 

Katona Dr. jogi szemináriuma 
a lapv izsgára | felvi lágosítás 

I V U l szigorlatra i Ingyen 

elókésslt . — Kitűnő jegyzetek. 
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kézre kerültek. Lakásukon megtalálták a gipsz-
modellt, amelynek segítségével mintlö. zu hét da. 
rab hamis ötvenfillérest készítettek. 

A vasárnapra virradó éjszaka Veréb János virslit, 
főző edényét egy Pelöii Sándor-sugáruti kocsma 
előtt ellopták. Két fiatalember ment el a kocsma 
előtt, amíg Veréb bent borozgatott, az egyik hóna 
alá kapta az »üzemel< és elszaladt az edénnyel. 
Egy rendőr észrevette az edénnyel rohanó fiatal-
embert, utána eredt és a Nemestakács-ucca elején 
sikerüli elfogni. A másik fiatalemberrel együtt elő-
állították a központi ügyeletre, ahol megállapítot-
ták, hogy Szendi János emelte el a virstlis edényt, 
a másik fiatalembernek semmi köze nem volt 
az esethez, ő volt a szemtanúja annak, hogy 
Szendi felkapta a kocsma ajtója elé helyezett 
edényt Szendit kihallgatása után elbocsájtották a 
rendőrségről, az eljárást folylatják ellene. 

Nagyszabású erkőlcsrendészeti razziát tartott a 
rendőrség a szombatról vasárnapra virradóra. A 
razzia során őt nöt állítottak elő, akik közül az 
egyik a Klauzál-tOivn mrgich .'.C-sen hangos bot-
rányt rendezett és nem akarta követni a detek-
tiveket. Levetette magát a földre és hangosan ki-
áltozott Alig lehetett mígfékezni. A razzián előál-
Utott nők közül hárma, házba utaltak. 

Boldis Endre Puléz-ucca 21. szám alatti lakos 

feljelentést tett r * r.:- égen, hogy szobájába a 

nyitott ablakon kci-csztül tolvaj mászott be, aki 

ellopta 70 pengő értékű íényképr-őgépét. A rendőr-

ség keresi a to' j". 

Uzemáthelyezés miatt 
saját készítésű 2'l 

Perzsaszőnyegeimel 
e hó végéig igen jutányos árban árusítom. 

G á b o r S z t f n y e g t l z e m , KArfisz ucca 8. 

Három hónapra ítélték 
a lemezjátékost 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
járásbíróságon dr. Gaál István járásbiró hétfőn 
tárgyalta Szécsi Ferenc 21 esztendős állásnélküli 
fiatalember bünügyét Szécsi hosszabb Idő óta le-
mtzjátékkal foglalkozik. Vásárokon, piacokon do-
bálja a lemezt és nemegyszer igen szép keresetre 
tett szert. Az utóbbi időben háromszor érték 
tetten a rendőrök. Ezeket az ügyeit egyesítették 
és hétfőn valamennyiért felelősségre vonta őt a 
biróság. 

Szécsi személyi adatainak felvételénél kiderült, 
hogy már sokszor volt büntetve, többek között 
háromszor közveszélyes munkakertVés miatt. A 
terhére rótt bűncselekményeket részben beismerte. 
Dr. Weisz Tivadar ügyészi megbízott indítványozta, 
hogy Szécsi Ferencet utalják dologházba, mert 
a vádlott munkakerülő, rá volna utalva a kere-
setre, mégsem dolgozik. 

Szécsi az .ügyészi vádbeszédre Indignálódva mon-
dotta el, üogy ó nincs ráutalva a keresetre, 
özvegy édesanyja van, aki mosni jár, naponta 
4 pengőt keres ezzel. Ez az összeg elegendő kelte-
jüknek. Nem élnek ugyan fényűző életet, de ő 
nincs rászorulva arra, hogy keresni menjen. 

A bíróság Szécsi I erencet a tiltott szerencsejáté-
kok miatt háromhónapi fogházra itélte. Az ítélet 
ellen az elitéit fellebbezett. 

Özv. Gál Károlyné szül Zahler Jozeflne 

mini hitves, Gál László és neje, szül. Sarkad! 

Margit mint gyermekei éa Gál Éviké mint 

unokája fájdalommal megtöri szívvel leientik, 

hogy szerelő Jó férj, apa és nagyapa 

Gál Károlg 
nyűg. MÁV. lOlelOgQelö 

munkás és áldásos életének 7Sik évében, 

boldogságban és a legtöbb egyetértésben 

eltöltött házasságának 43-ik évében rövid 

szenvedés után váratlanul, folyó hó 12-lkén 

reggel Jobblétre szenderült. 

Megboldogult földi maradványalt folyó hó 

14'lkén délután </:3 órakor !og)uk a zsidó 

temető cinterméből végső uMára elkísérni. 

Áldás es behe poraim! 

Gyászolta még naqyszámu és alterfedt ro-
konság 301 

Eladó Domaszéken 10 m. hold 
erősen trágyázott szőlő 

(Wkee |jrttm»lo»f4kltal, (tySnyBrO villa én «olt g*7,da*&gl éptslo-
tnkkil, mind jókarban, 700 hektó bor rtszére borptnoóvel, a Témá-
tól lo' km.-re, müutíioz közel, kiHvaeutWl B pero, pormentes, 
nraraláira M»Móan alkalmai, kedveiS fllzotéüeel betegség minit 
eladó. Sándor KAIman, KiMri i neoa 4. SíP-t 

H. Lengyel Greíe 
kozmetikai intézete 

Kállay Albert ucca I. sz. 

Egyéni arcópolós, alkalmi ki-
készítés, összes szépséghibák 
kezelése. Olcsó bérletrendszer. 

SBiiVaTOBfOllBS a vese, fiólgag, riieuma gyiipze 
éa NyMMk képatdéaál mpalUHJáhraaa • a rfceuméa 
éa MIvaglKmiokot aítévoHf+ eaKorbotogek gyógyitala. Uzletveae tőség: Budapest, ErzsébeMftr 1. u . 
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