
latokat hívja fel arr«, hogy rendezzenek be tele-
pükön egy-egy melegedő szobát. 

A közcé l és a tételt változtatás nélkül fogadta 
el. 

— Szóval fagyjon meg mindenki, akinek nincs 
tüzelője — kiáltja a nagy zajban Olejnyik József, 

A hatósági munkaközvetítő 
lételénél vitéz Gárgyán Imre azt indítványozza, 
hogy a város erdeiben a munkanélküliekkel ter-
meltessék ki a fát. 

TAjer Dezső ugy látja, hogy a hatóság nem 
tudja, milyen aránya a szegedi munkanélküliség 
Szükségesnek tartja, hogy a népjóléti ügyosztály 
pontos kimutatást készítsen a munkanélküliekről 
Hihetetlen béreket kapnak a hatósági munkaköz-
vetítő által elhelyezett munkások. Utasítsa a köz-
gyűlés a hatósági munkaközvetítőt, hogy csak a 
munkaadók szövetsége és a munkásszervezetek kö-
zött létrejött megállapodásban fixirozott munka-
bérekkel közvetítsen. 

A tételt változatlanul fogadták el. 

A jótékony egyesületek 
segélyezéséhez Schneider Vencel szólalt fel és 
megállapította, hogy a népjóléti ügyosztály jelen-
legi személyzetével még a nyomort sem tudja 
felderíteni. Elismerést kér a jótékony egyesületek 
számára, amelyek hatalmas munkát végeznek Sze. 
geden. 

JA jer Dezső kifejti, hogy a jótékonyság nem 
alkalmas igazi nyomorenyhitésre, mert az élel-
mesebbek learatnak minden segélyt, a szemér-
mesebbekre nem jut semmi. 

Pelrik Antal és dr. Szabó Géza felszólalása 
után Bakó László kijelenti, hogy le kell mondani 
az egoista szeretetről. Ne az egyesületeknek legyen 
hálás a megsegített szegény, de segíteni kell rajta 
szociális alapon, közös munkával. 

A közgyűlés a tételt változatlanul elfogadta. 

A népiskolai szegény tanulók részére a közgyűlés 
zután 3000 pengőt szavazott meg. 
Csütörtökön délután h órakor folytatják a vitát 

Vasvillával összetörte haragosa 
koponyáiét, tiz hónapi börtönre 

Ítélték 
(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 ) 

\ szegedi törvényszék Habermann-tanácsa szer-
dán ítélkezett Rácz BKó Mihály jómódú dorozsmai 
guzdálkodó felett, aki a mult évben ugy meg-
verte haragosát, hogy az ötvenszázalékos rokkant 
lett 

Rácz Biró Mihály régóta haragos viszonyban 
állott Rácz Pál tanyaszomszédjával és már nein 
egyszer le akarta ütni. A mult év szeptemberé-
ben, amikor Rácz Pál ott haladt el tanyája előtt 
vasvlllái kapott föl, hirtelen megrohanta Rácz 
Pá/l és két borzalmas erejű ütést mért a vasvil-
lával haragosa fejére. Rácz Pál a kórházba került, 
mert a két ütés a koponyacsontját súlyosan ösz-
szetőrte. Hosszú hónapokig lebegett élet-haiát kő-
zött végűi is felépült, de beszélőképcsségél elvesz, 
telte, megrokkant és arca eltorzult. -

Az ügyész Rácz Biró Mihály ellen szándékos 
•mberljlés bűntettének kísérlete miatt emelt vá-
dat A szerdai tárgyaláson Rácz Mihály azzal vé-
dekezett hogy önvédelemből követte el tettét, mert 
Rácz Pál volt az, aki őt megtámadta. Rácz Pált 
is kihallgatta a biróság. A sértett csak Jelekkel, 
nyögve tudta kifejezni magát. Azt vallotta, hogy 
Rácz Mihály régebbi idő óta az éleiére tört és 
ő mindég is félt tőle, de soha nem fenyegette. 
Ezt igazolta a többi tanú is. 

A biróság pusztán minősített súlyos testi sértés 
bűntettében mondot ta ki bűnösnek és t l hónapi 
börtönre itélte. Dr. Vadíts* Viktor ügyész felleb-
bezést jelentett be az eltérő minősítés miatt. 

Blondelkeretek 
nyoi^-me«f»r és képkeretező. Apnonyl A. (Iskola) u. 14. 
Cegréglbb szegedi szakmabeli Iparos 

Szőrmefes í é s 
UJ éa réfll r ó k á k , s i f i rmaga l l é rok és bun-
d á k festése d r . Qaröné l , Arany Jáitoa-u. 8. 

Kályhafűtésre 
rendeljen tatai tojfisbriket-
tet, dorog-tokodi és királ-
<K szenet Virtat Szénk*-
rtskBáelmlrt. Boldog, 
asszony-sugárut 17. 

FogűászbUntetésre Ítélték a kocsist, 
aki lovaival elütött két kisleányt 

Súlyosbító körülmény, &ogy a gázolás után el akart szökni 

(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 mult év novemberében súlyos szerencsétlenség 
történt a Tavasz-ucca sarkán. Délután négy óra-
kor jöttek ki a gyermekek a rókusi elemi iskolá-
ból. Két kislány, Matt Mária és Nagy Klári ké-
zenfogva igyekeztek haza a Kossuth I.ajos-sugár-
uton. Mikor a Tavasz-ucca sarkára érkeztek, ak-
kor forduit be hirtelen a sugárutról a Tavasz-
uccába Csáky terménykereskedő kétlovas kocsija, 
amelyet Szécsy János kocsis hajtott. Szécsy hir-
telen a lovak közé csapott és a megvadult lovak 
rárohanták a kislányokra, akik éppen akkor lép-
tek le a járdáról és már nem volt idejük a lovak 
elől elugrani. Mind a két kislányon keresztül ro-
bogtak a lovak, ótott Máriának a lábát zúzta szét 
a kocsi) kereke, Nagy Klárit pedig a lovak tapos-
ták meg. Szécsy János a szerencsétlenség után szö-
kést kísérelt meg, de a járókelők megállásra kény-
szeritették. A kislányok hónapokig feküdtek a kór. 
házban, amig felgyógyultak. 

Szécsy 'Jánost szerdán vonta felelősségre két-
rendbeli gondatlanságból okozott tesüsértés vét-

sége miatt a szegedi törvényszék Habermamutaná-
csa. A kocsis azzal védekezett hogy azért kellett 
hirtelen befordulnia a Tavasz-uccába, mert a su« 
gáruton villamos és autóbusz jött vele szembein 
és ez elől kellett kitérnie. A kislányok — vallotta 
— egyenesen a lovak elé szaladtak és neki már 
nem állott módjában a megvadult lovakat meg-
állítania. * ' 

Kihallgatta a biróság a két kislányt is, akik azt 
vallották, hogy a kocsis közvetlenül a befordulás 
előtt erősen megcsapkodta lovalt és egyenesen ra. 
Juk hajlott. Az összes kihallgatott tanú súlyosan 
terhelő vallomást tett a kocsis ellen. Elmondot-
ták, hogy már a sugárúton is a szabálytalan jobb-
oldalon hajtott és a Tavasz-uccába is a jobbolda-
lon fordult be nagy sebességgel. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki a kocsist a 
vád szerinti bűncselekményekben és kéthónopt fog-
házra Itélte. A biróság sulyosblló körülménynek 
vette, hogy a gázolás után meg akart szökni. Az 
ítélet jogerős. 

A színész és az ügvvéd párbaja 
a törvényszék előtt 

Dr Martonosyt 50 pengőre ítélték, Veszely Pál nem jelent meg a tárgyaláson 
(A Délmagyarország munkatársától.) Veszely Pál 

a szegedi szinház több éven át volt népszerű tagja 
és dr. Martonosy Ferenc ügyvéd kőzőtt a mult év 
őszén hangos botrány játszódott le az egyik kávé-
házban. Dr. Martonosy Ferenc sértő megjegyzést 
tett Veszely Pál feleségére, mire Veszely az űgy-
védnek rohant és ütlegelni kezdte. Néhány pilla-
nat mulva csatlakozott férjéhez a feldúlt fiatal-
asszony is. A botrány után lovagias eljárás kő-
vetkezett. Az ellenfelek kölcsönösen provokáltat-
ták egymást. Veszely segédei gróf Toldalagi Lajos 
és Ottovay Károly, dr. Martonosyé dr. Szögi Géza 
és Scultéty Sándor voltak. A segédek megállapitot 
ták, hogy a sértés mindkét részről oly súlyos 
volt, hogy csak fegyverre( lehet elintézni. 

A párbajt az egyik szegedi laktanyában bonyolí-
tották le. Á felek a sikertelen békűlési kísérlet után, 
hevesen csaptak össze,- anélkül, hogy bárki sérü-

lést szenvedett volna. Végül az egyik összecsapásnál 
dr. Martonosy homlokából megeredt a vér. A 
sebesülésre való tekintettel az orvosok beszüntették 
a párbajt 

A párbajról tudomást szerzett a rendőrség I». 
mire mindkettőjük ellen megindult a bűnvádi el. 
járás. A szegedi törvényszék Habermann.tanácsa 
szerdára idézte meg a vádlottakat Veszely P41, 
aki jelenleg a budapesti Király Szinház tagja, nem 
jelent meg, igy ügyét elkülönítették és csak dr. 
Martonosy Ferenc felett ítélkezett a biróság. A 
fiatal ügyvéd a párbajt beismerte, elmpndotta, 
hogy meg is sebesült, a lovagias ügy keletkezésé-
ről nem volt hajlandó felvilágosítást adni. 

A biróság dr. Martonosy Ferencet párviadal 
vétsége miatt 30 pengő pénzbüntetésre itélte,a m«Üy 
háromnapi államfogházra változtatható á t Az it& 
letben az ügyvéd megnyugodott. 

m i a m T m j i n f i n n v m Y r * 

IE. Schatz Magda tűzöszalonia 
| Dugonlc* neca S. t»»l 9. ™ Teleton 24-SO 

Sok gyümölcs 
a szerdai hetipiacon 

(A Délmagyarország munkatársától.) Régen volt 
olyan élénk hetivásárja Szegednek, mint a szerdai. 
A kora hajnali órákban megkezdődött a tanyai ko-
csik beözönlése, hat órakor végig a Tisza Lajos-
kőrúton, a Horthy Miklós-uccában, a Rudolf-téren 
zsibongó élettől voltak hangosak a piacok. A 
helypénzszedők becslése szerint szerdán körül-
belül háromezer tanyai kocsi jött be Szegedre. 

Főleg sok gyümölcsöt hoztak be a városba. A 
szőlő uralta a piacot, amely igen olcsó árban 
került eladásra. Tiz fillérért adták kicsinyben a 
kadarkát nagyban pedig még olcsóbban lehetett 
vásárolni. Igaz, ez a szőlő meglehetősen silány 
fajta, de olcsó. A 10 filléres szőlőnek nagy publi-
kuma volt és amig a szőlőkosarak egymásután 
ürültek ki, addig az almákkal és másféle gyü-
mölccsel mecrakott állványok alig-alig akartak 
fogyni. 

A közönséget egyébként kellemetlenül érintették 
a piacok különböző árai és a forgalom szemmel-
láthatólag átterelődött a Széchenyi-térről a Tisza 
l.ajos-kőrutra. Azt mondják, hogy a Tisza I.ajos-
köruton lényegesen olcsóbb a gyümölcs, mint a 
Széchenyi-téren, illetőleg ugyanaz a fajta alma, 
amiért a Széchenyi-téren 30 fillért kértek, a Tisza 
Lajos-köruton 20—24 fillér volt. Azt is pana-
szolták, hogy mire a szegedi gazdasszonyok ki-
mennek bevásárolni, semmiféle jobb minőségű 
gyümölcs már nem kapható, sot határozottan állít-
ják, hogy az egész prima árut ki sem viszik a 
piacra, hanem elküldik az exportörök. 

Egyébként a szerdai piacon bizonyos fokú drá. 
gulás volt észlelhető. Ali ez elsősorban a barom-
fira. A mult héten még 1.20 pengő volt a liba 
kilogramja élősúlyban, szerdán ez az ár 1.50-ig 
emelkedett. Hasonlóképen drágult a kacsa és a 
csirke is. 

Sport 
A. vasárnapi amatőrforduló 

Teljes fordulója lesz vasárnap az amatőröknek. 
A forduló három mérkőzését Szegeden játszák 
le és ez a három meccs a következő: KEAC— 
MTK, Vasutas—SzTK, UTC—KTE. A legérdeke-
sebb mérkőzésnek ezek közül a KEAC—MTK meocs 
ígérkezik. Az MTK vasárnap megverte a Kecs-
keméti AK-ot és igy a KEAC-nak is valószínűleg 
veszélyes ellenfele lesz. Érdeklődéssel várják, hogy 
a jelenleg vezető UTC le tudja-e győzni a Kecs-
keméti TE-t. 

A kereskedelmi Iskola atlétikai versenye. Szer-
dán délután bonyolította le a szegedi kereskedelmi 
iskola szokásos évi atlétikai versenyét amelyen 
néhány jó eredményt értek el a diákok. Részletes 
eredmények a következők: 100 m.: 1. Marer 11.8, 
2. Szántó és Farkas holtversenyben 12 mp. Hely. 
bő> távolugrás: 1. Takács 2.85, 2. Farkas 2.79, 
3. Klamár V. 2.70. Sulvdobás: 1. Borbola 10.02, 
2. Szilber 9.70. 200 m : 1. Marer 24.8, 2. Szilber 
25.1, 3. Klamár V. 25 2. 400 m.; 1. Weiszfeller 61.2, 
2. Gőnczv 62.3. 1500 m : 1. Dóczy, 5.08, 2. Bodó. 
Magasugrás: 1. Takács 163, 2. Marer 159. Távolug-
rás: 1. Borbola 5.90, 2. Farkas 570, 3. Klamár 
V. 5.60. 

Figyelem! M'J ' í í r 
I. r. e b é d m e n ü P 1-10, választékos vacsora : 
rostélyos, párisi és bécsi szelet, v. lacipecse-
nye 90 flll. Zónák 40 flll. Elsőrendű tájborok. 
Bor mindenkor frissen 3Sn 4 ||M U i a á l 
forralva P l-OO KSITTayVlal 

Wienböl modellekkel megérkeztem 
K N I T T E L * 

KÁRÁSZ UCCA 5. SZ. 


