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Hatesztendef fegyházra Ítélték 
községi képviselőtestületi tagot, 
aki Sándorfalván megölt egy legényt 

Nem sikerüli a vádlottnak bizonyítania azt, hogy nem épelfaéfü 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A aftgedi törvényszék Hab»rmann-tanácsa szom-
baton folytatta a sándorfalvai gyilkosság főtár-
gyalását. A vádlott, Balogh Gergely földmives, 
községi képviselőtestületi tag volt, aki ellen az 
ügyészség szándékos emberölés büntette mi tt 
emelt vádat. A gyilkosság ezév tavaszán a sándor-
falvai Juhász-vendéglőben történt Balogh Gergely 
több társával kártyázott, a mellette lévő asztanál 
pedig fiatal legények duhajkodtak. Balogh beleszólt 
a fiatalok dolgába, mire az egyik legény, Erdélyi 
Sándőr arculütótte, Tólh Ferenc pedig egy széket 
dobott feléje. Balogh bosszút forralva. lakására 
sietett és otthon migához vett 'gy hatalmas 
disznó öl fi kcst. Igy felfegyverkezve visszatért a 
kocsmába és a fiatalok felé fordulva ezt mondotta: 

— Most gyertek Ide, ha mertek. . • 

h fiatalok előbb rá se hederítettek,, de .Balogh 
többször megismételte kihívását, végül azók feléje 
indultak. Balogh kiugrott előlük a kocsma aj tCn, 
majd ott elővette kését és az ajtón benvulva, 

markolatig döfte Tólh Ferenc vállába A 
kés pengiJ" az ütőeret vátfla át és azonnali 

' halált okozott. 

A főtárgyaláson Balogh azzal védekezett, hogy 

erősen ittas volt Elmondotta, hogy tulajdonfeépen 
őt támadták meg, igy tehát ő csak önvédelemből 
cselekedett, amikor kését használta. Arról is be-
szélt hogy őt, mint községi képviselőtestületi tagot, 
erősen felhábo1to?ta a fiatalok viselkedése, főleg 
az. hogy őt arcu'ü'fitték. Dr. K«őváry Ottó védő 
előadta, hogy 

Balogh Gergely nem épelméjű, 

sőt régebben egy más bűnügyből kifolyólag m n 
az alapon meg is szüntették ellene az elj ríst. 
A biróság elrendelte ezeknek a bűnügyi iratoknak 
a beszerzését 

Szombaton folytatták a főtárgyalást Még két 
taaut hallgattak ki, akik terhelő vallomást tet'ek 
a vádlottra. A biróság ezután ismertette a be-
szerzett iratokat amelyből nem tünt ki, hogy 
Baloghot beszámithatatlansága miatt valamikor is 
felmentelték volna. Dr. Vaday Viktor vád- és dr. 
Keőváry Ottó védőbeszéde után a biróság bűnös, 
nek mondotta kJ Balogh GergBlj t szándékos ember 

i Ölés bűntettében és ezért 

hatesztendef fegyházra ítélte. 

Az itélet ellen az elitélt és védője fellebbezést 
jelentett be a táblához. 

t ) t M t p Vasárnap. Bőm. kath D 10. L., 
A-MMM S l A l f prot. D. 9 Lehel. Nap 
kél 4 óra 37 perckor, nyugszik 7 óra 35 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt |B-tőI 
12.-ig van nyitva vasarnap, ünnepnap kivételével. 
A muzeum nyitva délelöt; jO-töl déhitán fél 1 
éráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 
8—1 óráig: könyvkölcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grünwald Imre, Kálvária-ucca 17. (Tel. 
1225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárút 41. 
(Tel. 1777.) Temesváry József, Kelemeen-ucca 11. 
(Tel. 1391.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1. (Tel 1846.) Selmeczi Béla, Somogyi-telep. (TeeL 
S125.) Török Márton, Csongrádi-sugánit 14. (Tel. 
1364. szám^ 

— A Szegedi Kereskedők Szövetségének értefrz. 

letel. A Szegedi Kereskedők Szövetségénél elnök-
sége a kereskedőket érintő súlyos viszöftyok miatt 
szükségesnek tartja, hogy a közelmúltban tartott 
k e d d i é r t e k e z l e t e k e t ú j b ó l m e g k e z d -
je. A szövetség az első ily értekezletét -e hét kedd-
jén este fél 9 órakor a Lloyd-Társulai helyiségé-
ben tartja meg, amelyre tagjait ezúton is meg-
hívja a vezetőség. 

5zv. Szokolal Szilárdné szül. 

Szffliőssy Lidla, ugy a maga, mint 
gyermekei: Sándor és Kató és ki 

terjedt rokonság nevében mély fájda-

lommal jelentik, hogy a leghűsége-

sebb térj, legjobb szerető édes apa 

és Jó rokon 

Szoholal Szilárd 
Üzemigazgató 

i. hó 1-én szorgalmas munkában «'-

töllSIt élete 60 ik évében hirtelen el-

hunyt. 1111 

Drága szereltünket Maros-ucca 23. 

sz, gyászházból f. hó 5-án d. e. 10 

órakor a ref egyház szertartása sze-

rint helyezzük örök nyugalomra. 

Áldás és béke lengjen porai lelett! 

Tökéletes 
fényképmásol^tokat 
angol 

S. C. P. gázfény. 

vagy Seltona oíiszinező 
napfénypapi-
ron érhet el 

ophoió 

E i e b m a n n Kelemen u. 12 

— »L'J< Jövedelemforrást ajáal a belügyminiszter 
a városnak. A belügyminiszter u j jövedelemfor-
rásra hivta fel leiratában a város figyelmét Azt 
javasolja a minisztérium, hogy a város a vásáro-
kon állítson . fel mázsaházat ahol az eladásra 
"kerülő állatokat leméri és a mérlegelésért meg-
felelő dijakat szedhet. A miniszter arra szólítja 
fel a város vezetőségét hogy az uj jövedelem-
forrással kapcsolatos észrevételeit sürgősen ter-
jessze fel 

— Eijagyzés. Pollák Erzsi és Radó Fülöp ie-
gyesek. (Minden külön értesítés helyett.).. 

— A paprikakereskedők követeléseinek feisraba. 
djtása- Minthogy a bankzárólásra vonatkozó ren-
delkezések a paprikakiviteli kereskedelemben ne-
hézségeket idéztek elő, a szegedi kereskedelm. és 
iparkamara távirattal fordult a Magyar Nemzeti 
Bank igazgatóságához, amely julius 28-i kelettel 
közölte a kamarával, hogy a paprikakerc ' erlők 
és szegedi paprikatermelők betétkönyvein, folyó-
számláin és csekkszámláin iévő követeléseit az 
•igazolt export céljaira és annak mérvéig oaprika-
vásárlás céljaira íz exportvaluta beszolgáltatásá-
nak kötelezettsége ellenében felszabadítja. 

7 M»st vegyen Del Ka cipőt! 27 

— Az uj szegedi állatorvos elfoglata hivatalát. 
N e m e s Miksa, az újonnan kinevezett szegedi 
állatorvos szombaton délelőtt tisztelgő látogatást 
tett dr, P á l f y József polgármesterhelyettesnél, 
akinek bejelentette, hogy a Rózsa Lajos távozásá-
val megüresedett szegedi állatorvosi állást el-
foglalta. 

x E. Schatz Magda füzőszalonjit Somogvi-u. 
15. sz alól áthelyezte Dugotics-u. 3. sz alá- 'óid-
szint 9. (Városi bérpalota.) 113 

— K Pusztaszeri Arpád-Egyr*rlet szeptemberi 
Arpád-emlékümjepe. Árpád f.';d»!e-n emlékünne-
pét, mint évtizede* óta minden esztendőben, m-iít 
is a Pusztaszeri 'rpád-EgyeSuiet rendezi meg 
szertember első vasárnapján A nagyszabásúnak 
ígérkező emlékünnepély szónokául az egyesület 
Gyír vármegye ..özéletének egvik reprezentánsát 
dr. Boro s Alánt kérte fel. A pusztaszeri bucsu 
iarka tőmkelegípe* egyik leglátogatottabb helyéül 
'gérkezik az a ~-ítor, amelyben az egyesület az 
ünnepély költségeineK részbenvaló fedezése céljá-
ból, tcmbolajátékot /endez. A fővezérség az ünne-
pély körültekiniő előkészítése céljából a St.'Jánia-
kioszkban minden csütörtök délután 6 órakor ülést 
tart, amelyre a fővezérségi tagok pontos és minél 
számosabb megjelenését ezúton is kéri-

— Egyetlen sertést sem haj ottak te>'a szombati 
pi3<Ta Az életbeléptetett sertészárlat miatt nagyon 
gyenge volt a szombati állatvásár. Máskor 600 da-
rab sertést is felhajtottak egy-egy hétipiacos na-
pon, most e g y e t l e n d a r a b o t nem enged-
tek á t a v á m o k o n , igyaz^llatvá^ár még a kora 
reggeli órákban befejeződött. 

— Az alsótanyai dűlők arányosítása. M a u r e r 
Miklós, a város gazdasági szakértője, beadványt 
intézett a polgármesterhez és azt javasolja, hogy 
áz alsótanyai bérfóldeket arányosítsák. A város-
nak Alsótanyán 25 ezer hold bérföldje van, de az 
egyes dűlők különféle nagyságúak. A 25 ezer hold-
nyi térület százhuszonöt dűlőre oszlik, de ugy, hogy, 
némelyik dülő nagysága 4500 holdat is kitesz, 
viszont van olyan dülő is, amelynek nagysága alig 
haladja meg a 100 holdat. Maurer Miklósnak az a 
javaslata, hogy a 25 ezer hold bérfőidet a város 
25 egyenlő nagyságú dűlőre arányosítsa és ezt a 
javaslatát azzal okolja meg, hogy az igy arányosí-
tott földek adminisztrálása könnyebb lesz. 

— BARTFA-gyógyfürdön már ncgindult a 

fürdőélet. Virágpor..; \lban uSz.' a fürdőtelep. 

A fenyves balzsamos kábító lata, a nagy-

szerű idő, — a meleg nyári napok hozzá-

járulnak ahhoz, hogy az üdülést, va lamint 

gyógyulást keresők szép számban érkeznek 

naponta. A vendégek jól érzik itt magukat és 

a jóérzést fokozza az, hogy nyaralást és gyó-

gyulást igen alacsony áron nyúj t ja nekik a 

fördőigazgatóságl Tájékoztató árlap, szoba-

rezcrvdlás 9 Délmagyarország kiadóhivatalá-

ban. 

A Pick Márk szalámigyár ió-
noké i fájdalmas megilletődéssel tu-

datják, hogy vállalaták érdemes özem-

vezető igazgatója 

példás munkáséletének 60-ik évében 

váratlanul elhunyi. 

Egy emberöltön át hűséggel páro-

sult buzgalommal végezte nagy kö-

rültekintést és szakértelmet igénylő 

felelősségteljes munkálát. 

Emlékét szeretettel és hegye-
lettel fírizzOk meg! 

Szeged, 193t. augusztus 1. 

A Pick Márk szalámigyár tiszt-
viselői és munkásai megrendülten 

tudatiak, hogy őszintén becsült, sze-
retett kartársuk és vezetőjük 

Szokolai Szilárd 
gyárvezető igazgató ur 

folyó hó 1-én munkás éleiének 60-ik 

évében váratlanul elhunyt. 

Mint kartársat a kölcsönös megbe-
csülés és szerelet, mint feljebbvalót 
Jósággal párosult megértés és Jóindu-
lat hatolta át mindenkivel szemben. 

Fá j la l juk e l v e s z t é s é i é s é ldott 
e m l é k é t kegye ie l te l megőr izzük . 


