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I k i s k i r e s k t f f k U r l t i a Márciusi t t m f t f n y H i t % M 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyomrszág, hogy aváros hatósága 
a márciusi inv'gcsomagok szállítására ver-
senytárgyalási Irt ki, mivel több kiskereskedő 
panaszt emeli az élelmiszerszállítás verseny-
tárgyalás mellőzésével történt kiadása ellen. 
A fellebbező kiskereskedők megállapították, 
hogy a város ezzel az eljárással megsértette 
a kőzszÁllltásl szabályzatot, dc kárt okozott 
a városnak is, mert versenytárgyalás utján ol-
csóbb árakat érhetett volna el. A polgármester 
a fellebbezés alapján elhatározta, hogy a már-
ciusi inségcsomagok szállítására versenytár-
gyalást ir ki. A versenytárgyalás ho tárnapját 
február 24-re tűzte ki, amikor felbontják a 
beérkezett ajánlatokat. 

Dr. Tonelli Sándor, a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara főtitkárát szombaton a sze-
gedi kiskereskedők egyik csoportjának kül-
döttsége kereste fel. Ezek a kiskereskedők nem 
érdekeltek az ügyben, nem tartoznak s felleb-
bezők közé és nem tagjai a Kiskereskedők 
Áru beszerző Szövetkezetének sem, csupán ön-
kéntes Jelentkezésük következtében ők is azok 
közé tartoznak, akik a szövetkezet által be-
Bzerzett csomagokat kiosztották az ínségesek 
között. Most attól tartanak, ho^y a verseny-
tárgyalás eredményeképen a várostól vagy egy 

kereskedő, vagy pedig egy érdekcsoport kapja 
meg a megbízást a csomagszállitásra és akkor 
ők kimaradnak a csomagosztó akcióból. Ez 
érzékeny veszteséget jelentene számukra, mi-
vel eddig minden általuk kiosztott csomag 
után 14 fillért kaptak és ezenkívül azt a le-
hetőséget is, hogy a segélyezett Ínségesek a 
csomag kiváltása alkalmával egyéb közszük-
ségleti cikkeket i s vásárolnak üzletükben. A 
kamara főtitkárát arra kérték meg, hogy inter-
veniáljon érdekükben a város hatóságánál, 
mert azt szeretnék, ha a csomagokat, bárki 
kapja is meg a megbízatást a versenytár-
gyalás eredményeképen a várostól, továbbra 
is általuk osztassák ki az ínségesek között 

Dr. Tonelli Sándor már hétfőn tárgyalni 
akart dr. Pálfy József polgármesterhelyettes-
sel, akit azonban s e m talált a hivatalában, 
mivel részt kellett vennie a referáló ülésen. 
Tonelli főtitkár ezért kedden keresi fél a pol-' 
gármesterhelyettest és megkéri, hogy telje-
sítse s kiskereskedők kérelmét A kiskereske-
dőket igen érzékeny veszteség érné, ha kire-
kesztenék őket a csomagakció lebonyolításá-
ból: nemcsak a csomagonldnti jutalékot ve-
szítenék el, hanem elveszítenék vásárló kö-
zönségüket is, ami katasztrófáit* hatású le-
hetne amúgy is gyönge üzletmenetükre. 

D élmagyarorssúg — 
Kölcsönkönyvtár 

Ketíös öngyilkosság 
(A Délmagyarország munkatársától.) Hét-

főn délután a Rákóczi-ucca 20. számú ház-
hoz hívták ki a mentőket, ahol az egyik lakás-
ban bezárt ajtók mögött eszméiétlen állapot-
ban találták Vecsernyés Antalné 68 éves asz-
szonyt, egy postaaltíszt özvegyét és a vele 
vadházasságban élő Márkus József 46 éves 
napszámost Vecsernyésné és Márkus megmér-
gezték magukat. A mentőknek nem sikerült 
őket eszméletre téríteni, a késő éjszakai órákig 
s kórházban sem tértek magukhoz 

A kettős öngyilkosságot bejelentették a rend-
őrségnek, a nyomozásnak eddig semmiféle po-
zitív adat nem áll rendelkezésére, hogy Ve-
csernyés Antalné és Márkus József miért akart 
megválni az élettől. Semmiféle levelet vagy 
irást nem hagytak hátra, valószínűnek tartják, 
hogy a házastársak nyomoruk miatt követhet-
ték el az öngyilkosságot. Özvegy Vecsernyés 
Antalné és Márkus József állapota életve-
szélyes. 

Kiváltom zálogból 
értéktárgyai!, 

megvessem készpénzért Ha másként kívánja 
tékegteni, 5 százalék részesedésért eladom. Bfe. 
mányba átvett tárgyakra eladásig kamatmentes etft. 
leget adok a tárgy forgalmi értékének « atá*. 
tékáig. Kiváltásnál, ha flzlet nem ia Jön lét* 

költséget nem számítok. 

G á s p á r , 7£"vi!érta.«*! !JS 

Egy bonyolult zombori házassági regény 
(A Délmagyarország tudósítójától.) Régen hú-

zódó, romantikus ügyet bogoznak mostanában a 
jugoszláv bíróságok, amelyek alig hídnak meg-
birkózni a aulyoa problémával. 

Wámoscher Ervin zombori földbirtokos még a 
háború alatt házasságot kötött Madarassá-Reek 
Zsuzsával. A frigy nem volt boldog, a háború 
végén az asszony Budapestre költözött, viszont 
az ura beleszeretett Rsterédj Ilonkába, a volt 
bácskai főispán leányába. 

A válópör hosszadalmas lett volna, ezért 
Wámoichcr Ervin elutazott Sarajevóto, ott 

áttért a muzulmán hitre 
és azt kérte a muzulmán egyházi hatóságtól, hogy 
válasszák el a feleségétől. 

Az egyházi biróság teljesítette a kérését ón ld. 
mondta a válást. 

Erre Wámosdier Hraanlca Hatil bég akkori 
Igazságügy miniszterhez fordult engedélyért, hogy 
Rezeréd.i Ilonkával megesküdhessen s skkor nem 
csak az engedélyt kapta meg, hanem maga * • 
miniszter ajánlkozott fel házassági tanujaiiak 

A házasságot a muzulmán vallás szabáli,*i 
szerint megkőtölU'k 

és senki sem gondolt következményekre, hiszen 
a még ma is érvényben tevő muzulmán egyházi 
törvény éretlmében minden muzulmán vallású 
férfi négy felséget tarthat. 

Már most Wámoscher a házPsságkőtés után a 
Jugoszlávia megszállt területén érvényben levő tör-
vények szerint is 

ei akart i'átnt elsó feleségétől s 191i-beh 
a szübadkai biróság kimondta a válást. 

azaz megsemmisítette a házasságot A zomboti 
ügyészség azonban arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy miután Wámoscherrel szemben a bigámia 
gyanúja forog fenn. a második, nem törvényes 
tornában kötött házasságot is meg kelt semmi-
síteni, hisz különben Wámoschernek arra sem 
lett volna szüksége, hogy a polgári birósághoz 
forduljon első házasságának érvénytelenítéséért 

Az ügyészség a zombori törvényszék polgári 
tanácsától kérte a házasság megsemmisítését, smlt 
a biróság ki is mondott, bár 

az érdekeltek rgy héttel a tárgyalás elölt 
a szabadkai anyakönyvvezetöi hivatalban 
érvényes polgári házasságot is kötöttek. 

A házasság megsemmisítése ellen Wámoscher fel-
lebbezett, de az újvidéki fellebbviteli bíróság má. 
sodszor is kimondta a válást 

Ebben a pörben kell most döntenie az ujvi. 
dékl semmitőszéknek. Elvi jelentőségű döntésre 
van szükség abban a kérdésben, hogy a muzul. 
mán hitre áttért férfiak házassága érvénves.e, vagy 
blgámiát követnek-e el azok, akiket a serijati 
bíróság elválasztott, Illetve akik ugyancsak mn. 
zulmán szertartás szerint házasságot kötöttek. 

A semmitőszék az elsőfokú ítéletet visszautari. 
totta s csak a muzulmán egyházi biróság véle. 
ményének megérkezése után hozza meg döntését. 
Tudnivaló ugyanis, hogy 

esak az úgynevezett Vajdaságban (megszál-
lott terület) nem érvényesek az egyházi há. 

zatságok az ottani tokosok számárt, 
viszont más területen kötött házasságokat az ott 
érvényben levő törvények szerint kell elbírálni. 

Egy boros éjszaka után 
haíhónapl börtön 

(A D é l m a g y a r o r s s á g t n u n k « t á r a á t é l j 
A szegedi törvényszéken dr. Apezy Ernő tfls. 
vényszéki biró hétfőn érdekes bűnügyben b o n * 
Ítéletet. Csé«l Gyapjas Zsigmond a mult év ok. 
tóber 13-én bonos állapotban hazafelé tartott. A 
felsővárosi Zárda-uceában találkozott Néaseth £ 
rénével. A szűk járdán két ember csak éppen bogy 
elfér egymás mellett. Csóti Gyapjas Zsigmondnak 
azonban «rök volt a Járda ée lelökte onnan « 
szemközt jövő ásszonyt. Németh Imréné eleartt a 
olyan szerencsétlenül, hogy egyik karját ettötfc. 
Csóti Gyapjas Zsigmond ellen sz ügyészség « t y n 
tes<|sértéa büninte miatt emelt váda t 

A hétfői tárgyaláson Csóti azzal védekesttt, bogi 
nem bántotta a s asssonyt. Németh Imréné való* 
stfnüleg ugy esett el — mondotta —, hogy meg. 
csúszott. A biróság többeket kihallgatott, akft 
szemtanúi voltak az esetnek. A tanuk terhelőm 
vallottak és előadták, hogy Csóti Gyapjas Zsfenootf 
durván lelökte a járdáról az asszonyt A bíróság 
Csóti Gyapjas Zsigmondot S hónapi bftrt&m 
Ítélte. 

N a g y ó r a / é k s z e r t a v t t ó m U h e l y 
lackó (Flscher) József 

Kárász ucca 14. (Dreher melleíf). 

Ax olvasó rovata i 

Az ínségesek tűzifája 
Tt stfH Szerkesztőségi Az ácsorgás 

tetése végett felállított kerületi bódékban a 
az illető kerület Ínségesei részére további* ts ta» 
tanként esak egyetlen egy napén éa U (autalvth 
nyokat, amiért éppen ugy órák hosszáig kell éee* 
rogni a dermp»stő hidegben, B U eddig. Amig 
egy elosztó hely volt, ott egy hét alatt 5 kertlat ^ 
Ínségeseivel kellett foglalkozni, tehát egy kert- l 
tétre csak egy nap ju to t t Most minden egyes vá-
rosrészi Irodának hat nap áll rendcibeaéeévet ndétt 
nem osztják az utalványokat legalább két napon 4 
hi'zen még akkor ls négy napjuk maradf 

Panaszunk az is. hogy aki szombaton • der-
mesztő hideg miatt egész délelőtt várni nem ta-
dott és hétfőn kérte ki fautalványát, azt könyl-
rfltet né'kfll a j«v« * sombalra utasították, nem 
törődve azwrt, hogy esen a béfen fs nélkül 
n a - Jóaan ésszel megérteni nem lehet, hogy miért 
kell ezután is egyetlen napra összeterelni az em* 
bereket? Hiszen éppen ennek meguüntetéséDs H-
Utották fel a kerületi Imdábat. 
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