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ott gördül a polcrór egyik szélitói a má-
sikig ... 

A legszomorúbb képet a Irányok terme nyújtja. 
Ezek betegebbek, mint a fiuk, több baj is van 
velők. Majdnem valamennyi kezét tördeli, grimasza, 
kot vág. Itt már vannak 20 éves leányok is, dc 
senki se nézné őket tíznél többnek. Két leány 
fii egymás mellett, összeölelkezve, mintha nagyon 
szeretnék egymást. Aztán egy pillanat alatt meg. 
változik az arckifejezésük, vadul harapják egy. 
más fejét, 

amig at á pólón őoérck szét nem választ• 
fák őket... 

Az igazgató egy gyermeket választ ki a sok kőzöl. 

— Ezt a gyermeket — mondja — szülei nem 
szerették. Jóformán csecsemőkorában kilelték a 
kmtvák közé... 

A gyermek ott nevelkedett fel a harapós 
tanyai kutyák között. 

Amikor behozták ide, harapott, morgott, négykéz-

ÍA Délmagyarország munkatársától.) A császár. 

Itési csendőrség vasárnap óta igen érdekes ügy-
ben nyomoz. Vitéz Király István földmvies házá-
ban szombatról vasárnapra virrradó éjszakán szokat-
lan módon kérte meg a gazdálkodó leányát egy fiatal 
földmives. Király Istvánnak van egy Katalin nevü 
fiatal leánya, akire szemet vetett Porcsalmi István 
25 esztendős gazdálkodó. Porcsalmi régebbi idő 
óta ftldözte a leányt és állandóan házassági aján-
tokat tett neki. Királyék azonban hallani sem 
akartak az esküvőről, de a leány sem akart tudni 
a fiatal gazdálkodóról. Király István legutóbb ki 
is tiltotta Porcsalmft a házából. 

Szombaton este. Király István elutazott és egyedül 
hagyta családját. Ezt az alkalmat használta fef 
Porcsalmi István. Éjféltájban bezörgetett a házba, 
majd amikor nem nyitottak ajtót, erőszakkal be-
zúzta az ajtót és belépett a szobába. Kezében egy 
Flóbert.puskát és egy régimódi katonai szuronyt 
tartott és a fegyvereket egyenesen az ijedt leányra 
szegezte. 

A család rémüldözve ugrált ki az ágyból és 
bujt össze a szoba egyik sarkába. Porcsalmi kije. 
lentette, hogy azért jött, hogy megkérje a leány 
kezét. Válaszoljon, hogy akar-e hozzá menni. Ha 
nem, akkor választhat a puska és a szurony kő-
zött. A válaszra négy órai gondolkozás! időt adott. 
Ezzel leült a megrémült családdal szemközt egy 
székre és a fegyvereket készenlétbe tartva vára. 
kozott. 

A kis Katalin még ilyen körülmények között 
sem volt hajlandó kimondani a boldogitó igent, 
A helyzet kritikus volt, mert Pörcsalmin látszott, 
hogy ellenkezés esetén beváltja fenyegetését. Igy 
teltek a félórák egymásután. Végül is érdekes 
körülmény mentette, meg a kis Katalin életét 
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láb járt és csak a földről volt hajlandó enni, 
csontot... Most is szivesen jár a kezein és leg-
kedvesebb csemegéje azok a csontok, amiket társai 
eldobálnak. 

A gyermek — öt-hat éves lehet — bambán áll 
az igazgatója előtt. Orra: hiányzik. Csak félig, 
meddig ember. Egy nagy leány a sarokban áll, tán-
ooí és időnként leguggol a földre. A többi gyerek 
odamegy hozzá és simogatja a fejét 

— Ilyen itt az élet — mondja az igazgató. A gye-
rekeket a szülők elhagyják, sorsukra bizzák. Van 
itt m n lenféle társadalmi állású szülő gyermeke, 
de mindegyik egyforma abban, hogy gyermekét — 
látni sem akarja. A gyermekeket főleg a népjóléti 
minisztérium utalja be ide. Itt azután eléldegél 
addig, ameddig ef nem érkezik a megváltás órája. 

A szülők legtöbbször a temetésre se főn-
nek el, 

pedig, hogy erek a gyermekek itt vannak, annak 
ők az okai.. . A gyermekek az ország valamennyi 
vidékéről kerülnek ide. Természetesen szép szám-
mal vannak itt szegediek b. 

A konyhában fő az ebéd, a mosókonyhában 
forr az üst: az irgalmak házában minden a szegény 
gyermekekért történik. 

Az erőszakos ndnarlót hajnrll négy óra tájban 
elnyomta az álom. Az éber leány kihasználta 
ezt a pillanatot, ki'.igrott az ajtón és ugy, ahogy 
vólt, éjszakai toa'ettben elmenekült. 

Porcsalmi István azonnal észrevette a dolgot és 
gyors tempóban síelett a leány után, aki aadigra 
elérte Laforczai János házát, ihová bemenekült 
Amikor a gazdálkodó látta, V jy a leány védett 
helyen van, abbahagyta az üldözést. 

Király Istvánék reggel jelentést tettek a tör-
téntekről a csendőrségnek, amely azonnal Por. 
csalim lakására sietett, a gazdálkodó azonban 
addigra eltűnt a faluból. A csendőrség keresi a 
fegyveres udvarlót Porcsalmi István ellen magán, 
laksértés és életveszélyes fenyegetés miatt indul 
bűnvádi eljárás. 

„Kiírtén jellemében van valami 
zavaros tünet" 

Düsseldorf, április 20. A Kürten-per mai 
tárgyalásán a vizsgálóbíró tett jelentést Kür-
tén vallomásairól. A vizsgálóbíró szerint Kür-
tén Péter két hónapon át tagadott minden 
gyilkosságot és csak azután tett beismerő val-
lomást. Kürtén .*. kihallgatásokon képességét 
messze felülmúló intelligenciáról tett tanúbi-
zonyságot. 

Kihallgatták dr. Berg törvényszéki orvos-
szakértőt, düsseldorfi egyetemi tanárt, aki ki-
fejtelte, hogy Kürtén jellemében van valami 
zavaros tünet, amelyet örökölt terheltség oko-
zott. Általános elmezavar Kürtennél nem ta-
lálható. 

Délután egy órakor a tárgyalást félbesza-
kították és egyórás szünet után a női tanuk 
egész sorát hallgatták ki, akiket Kürtén bán-
talmazott, vagy bántalmazni akart. Kürtén 
mindig megkísérelte, hogy a leányokat a kül-
városokba csalja és ott megtámadja őket. 

Holnap reggel szakértőket hallgatnak ki. 

1931 márciu* Tf 

Választási csatározások 
a szegedi egységes párt 

frontján 
(A Délmagyarország munkatársától.) Több-

ízben ismertette már a Délmagyarország azo-
kat az eseményeket, amelyek a szegedi egy-
séges pártban a közeli képviselőválasztással 
kapcsolatosan lezajlottak. A második hely 
egyik jelöltjének, l'ctrik Antalnak nagyon sok 
ellenfele van, különösen kaszinói körökben és, 
ezeknek sikerült elérni, hogy Petrik hetekkel 
ezelőtt véglegesnek és biztosnak látszott jelölt! 
pozíciója megingott. Azóta több irányban vol« 
tak ismét tárgyalások. Az utóbbi egy-két hét-
ben szünet állott be az egységespárti bel-
háború frontján, mig most alulról kezdenek 
el események tornyosulni Petrik jelöltsége 
körül. 

Vasárnap az Alsóvárosi Iparoskör és a Fe-
keteszéli Gazdakör foglalkozott az állítólag 
közeli képviselőválazsztás előkészi lésével s 
mindkét helyen ugy határoztak, hogy az egy-
ségespárti lista első helyén kívánják jelöl-
tetni gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert, 
második helyén Petrik Antalt. Az Alsóvá-
rosi Iparoskör az egységespárti lista harma-
dik helyével nem foglalkozott, mig a Fekete-
széli Gazdakör a harmadik hellyel kapcsolato-
san azt a kívánságát fejezte ki, hogy gazdát 
jelöljenek. 

Érdekes, hogy március 12-én P. Schneider 
Vencel elnökletével a Katona-féle vendéglő-
ben tartottak' értekezletet, amelyen ugyan-
csak Klebelsberg kultuszminisztert és Petrik 
Antall jelölték. Az Alsóvárosi Iparoskör va-
sárnapi gyűlésén az egyik felszólaló azzal az 
érveléssel ajánlotta Petrik Antalt, hogy nála 
^meghallgatásra talál minden ember társa-
dalmi állásra, vagy felekezetre való tekin-
tet nélkül*. Ugyancsak az Alsóvárosi Iparos-
kör vasárnapi választmányi ülésén hangzott el 
egy felszólalás, amely rismértette a főispán 
válaszát, amelyet a jelölést mégábanfoglaló 
memorandumot átnyújtó küldöttségnek adolt. 
Azt mondta a főispán, hogy megmondhatják 
mindenkinek, hogy közte és Petrik Antal kö-
zőtt nézeteltérés nincs és ő igen boldog len-
ne, ha Petrik' a második helyre jelöltetnék.« 
Érdekes eseménye volt még az Alsóvárosi 
Iparoskőr választmányi ülésének, hogy fel-
szólalt Petrik Antal, aki különösen azt kö-
szönte meg, hogy »az eddigi liberális érzelmű 
iparosok kőzött is többen támogatják*. 

A közeli képviselőválasztás egységespárti 
listájának második helye körűi lezajlott leg-
újabb események nagy érdeklődést keltenek 
és máris rendkivül sokan érdeklődtek részle-
tek" iránt. Petrik jelőltetésének az egységes 
pártban feltűnően sok elkeseredett ellensége 
van. Ezek a pártélet, a politika és a kerület 
nívójának nagymérvű lecsókkenését látnák'ab-
ban, ha a kultuszminiszter mellett a máso-
dik helyen Petriket jelölnék. Közben pedig 
érdekesnél érdekesebb tudósítások érkeznek' 
egységespárti gyűlésekről és eseményekről. 
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Fotó-amatőrök figyelmébe!!! 
Szegeden az első, kizárólag fényképészettel fog-

lalkozó speciális 

fotó-szakiizlet 
nyilt meg K á r á s z ucca IO. »z. alatt. 

Fényképezőgépek, filmek, lemezek, papírok és 
egyéb cikkek, a legújabb modellek, legfrissebb anya-
gok minden gyártmányban kaphatók. 

Laboratóriumunk személyes vezetésem mellett a 
legkiválóbbat nyújtja, gyorsan és pontosan. 

Sztvs* pártfogást kér 

Rínál f é n y k é p É s z m e s t e r S v . S T S í X ^ 

A viszontlátásra a Prófétában! 
Nem is olyan régen azzal váltak el egymás-

tól esténként a szegediek, hogy »A viszont-
látásra a Prófétában.'« A legkedveltebb és 
a legkedvesebb szórakozóhelye volt Szegednek 
a Próféta intim éttermeivel és árnyas kert-
helyiségével. Délelőtti és esti söröző társaságok 
töltötték itt szórakozásra szánt idejüket s nem 
akadt azegerlkörnyéki, vagy vidéki ember, aki, 
ha Szegedre jött, elkerülte volna, ezt a barát-
ságos és jellegzetes szórakozóhelyet, amely 
kétségtelenül egyik élénk szine volt Szeged-
nek. Ilyen körülmények között érthető, hogy 
elkedvetlenedve fogadták annak idején a sze-
gediek a Próféta üzemének megszűntét, de 
érthető az is, hogy most annál nagyobb örö-

mei kelt az a városszerte, elterjedt hir, hogy 
rövid időn belül, már május első napjaiban 
újra megnyílik a Próféta. Utána jártunk en-
nek a hirnek és megállapítottuk, hogy ez 
megfelel a valóságnak és egyben megtudtuk 
azt is, hogy Némethg Alfréd, ez a Szegeden 
jólismert kiváló szakember lett a Próféta uj 
bérlője. Az ő neve már egymagában is tel-
jes biztosíték arra, hogy a Próféta regi fé-
nyében fog újra ragyogni és az a körülmény, 
hogy a világhírű Szent István sört fogjak itt 
mérni és hogy esténkint megint felzendül itt 
a kitűnő cigányzene, szintén olyan körfilmé-
nyok, amelyek ellenállhatatlanul fogják a kö-
zönséget a Prófétába vonzani. B12 

A kis Katalin megkérése puskával, 
szuronnyal és életveszélyes fenyegetéssel 


