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•IHéllék NippQld János mérníküt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 

tárgyalás folyt le szerdán délelőtt • rendőrség ki-
bsgási osztályán dr. i'app Menyhért rendőrtaná-
osos, rendőri "búntetőbiró előtt A kihágás! per vád-
lottja Kippold János mérnök, a szegedi földbérlők 
saervezője volt, skit tiltott gyűlés tartása cimen 
teJentett fel a fdsőtanyai rendőrség. 

Csengelén Január 6-ára az ottani Mezőgazdák 
Egyesület tisztújító közgyűlésre hivta össze 
a tagokat az egyesület helyiségébe. A közgyűlés 
délelőtt 10 őr a kor kezdődött és délután 6 óráig 
tar tol t A választások eredményének kihirdetése 
után az elnök szabályszerűen bezárta az ülést 
és a tagokat távozásra szólította fel. Ekkor « 
gyűlésen szintén jelenlevő Kippold János azt a 
felhívást intézte a tagokhoz, hogy maradjanak 
csak továbbra is együtt, mert ő Szeged város 
fóid bérpolitikájának megváltoUatúSára vonatkozó 
előadást akar tartani. A tagok ott maradtak és 
Nippold as előadást megtartotta. 

A szerdán megtartott tárgyaláson Nlppold azzal 
védekezett, hogv ő nem tartott tiltott gyűlést, 
hanem csak előadást Miután azonban a G4573— 
929. számú belügyminiszteri rendelet szerint rend-
őrhatósági engedély szükséges ahoz is, hogy valaki 

' nyilvános előadást tartson, Nippold pedig ennek 
az engedélynek a kérését elmulasztotta, dr. Papp 
Menyhért rendőrtanácsos Nippold Jánost 10 pengő 
pénzbüntetésre ilélte. Nippold az Ítéletet megfel-
lebbezte. 

Egy anya öt gyermekével 
fűtetlen pincelakásban 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sajka-
ucca 3. szám alatti eme!ete3 ház pincéjében lakik 
Kerekes Andrásné öt apró gyermekével együtt 
A pinoelakás esak annyiban különbözik a többitől, 
hogy talán szomorúbb, sivárabb valamennyinéL 
A nedves fatak mellett nem állanak b ú t o r o k . . . 
Egyetlen bútordarab a szegényes ágv, amelyben 
jelenleg Kerekes Andrásné fekszik harmadnapos 
gyermekágyban. Vasárnap született egy kicsinye, 
aki sorban már az ötödik. A legnagyobb közülük 
12 esztendős. A szoba fátetten, pedig künn der-
mesztő a hideg, még a jő meleg bundában is 
fiznak az emberek . . . Kerekes Andrásnénak most 
egyetlen foglalkozása az, hogy: anya. ö t éhező 
poronty édesanyja, őt fázó. siró gyermek mclett-
getője, dédelgetője. 

Fér je elunta a küzdelmet a vergődést ós egyik 
este n

e
m tért ham munkát kereső útjáról..4 

Azóta hat hosszú hónap telt ej, de Kerekes nem 
tért haza, ráhagyta feleségére a további küzdés 
idegölő m u n k á j á t . . . 

Egy sereg gyerek bámész szefcne mered a be-
fópőre. Talán szt hiszik, hogy az npjuk jött meg. 
Az asszony sápadt arca előviláglik a párnák közül, 
mellette a legkisebb munkanélküli fekszik. 

— Soha rosszabbkur nem születhetett volna — 
mondja az anyja. Az uram elhagyott ennyi gye-
rekkel, áldott állapotban, egy fillér nélkül. A ház-
bérrel már hónapok óta adós vagyok. A város 
insfgcsomarfja ncm étén egy hónapia\ Bizony több-
ször éhezünk, mint nem-

Csodálatoskérten a Stefánia S'^velség is elfelejt-
kezett erről az asszonyról és újszülöttjéről, mert 
eddig még a védőnők közút senki meg nem láto-
gatta 

A gyerekek körülállják az ágyat és ugy hall-
:<aiják an.'juk j a as-aii. Va'amennyi gye el: sáj adt-
arru, szótlan, szomorú A hárofiieves kisleány 
hajában kopott szalag van r.míkor a i anyja sirni 
kezd, zavartan babrálja szalagjá t . . . A csecsemő 
nyugodtan, szabályosan a lsz ik . . . 

Megvizsgálják a kalapácsos gyilkos elmeállapotát 
Budapest, március 1 Az Országos Igazságügyi 

Orvosi Tanács leiratban értesítette a kecskeméti 
törvényszéket, hogy mulhalajlanul szükségesnek 
tartja Fischl Frigyes elmeállapotának megvizsgá-
lását, ezért arra kérte a kecskeméti törvényszéket, 
iiogy Fischlt szállítsák fel az országos elmemeg-
figyelő intézetbe. Közölte azt is az orvosi tanács, 
hogyha a felszállitás nyolc napon belül megtörté-
nik, akkor a tanács április 5-iki ülésén már dönt-

het Fischl ügyében és s kecskeméti törvényszék 
a gyilkosság ügyének tárgyalására u jabb határ-
napot lüzhel ki. . . 

A kecskeméti tőrvényszék elnöke telefonon t W -' 
engedélyt arra az igazságügy-minisztertől, h m 
Fischlt az elmeintézetbe szállítsák Ha a s igazsáf-
ügyminiszter engedélye megérkezik, Fischlt caó-
tőrtökön reggel az eíső vonattal Budapestre s z á l 
i n j á t • 

Az arab cigányokat 
a francia követség felvitette Budapestre irt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A hetek 

óta húzódó arab cigányügyben kedden este, a 
francia követség Szegeden tartózkodott attaséja 
döntő lépésre határozta el magát Az egész kara-
vánt fefpakoltaita egy vasuli kocsiba, a vagont 
az éjfélkor induló budapesti személyvonathoz kap 
csolták és az arab cigányok most már mint a fran-
cia követség vendégei, Budapesten várják mea 
ügyük végső elintézését. • < •' • . • j > , 

A magyar—jugoszláv határmenti hatóságok har-
cában tehát az utóbbiak győztek. A jugoszlávok 
semmi szin alatt nem akarták megengedni, hogy 
a francia állampolgársággal biró cigányok Jugoszlá-
vián keresztül utazzanak Franciaországba, söl az 

utolsó pillanatban felmondták azt a 
dást is, amely szerint a pénzzel rendelkező dgá-
nyok, összesen negyvenkettőn, jugoszláv területen 
folytathatták volna u t juka t A francia követség 
attaséja és a jugoszláv hatáiTendőrség között k i t 
napig tar tó tárgyalások eredménytelenek marad-
tak és miután a magyar hatóságok sem voltak 
tovább hajlandók a cigányokról gondoskodni, aa 
attasé ngy találta legkönnyebben megoldhatónak 
a dolgot, hogy az egész transzportot Budapestre 
irányította. • > y ,> • / • 

A francia követség'most Ausztrián és Olaszui'BfÜ 
gon keresztül kivánja a cigányokat haza ju t taW 
Franciaországba. 
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A Somogyi bényvtér olvasóterme nyitva vant köz. 

napokon délelőtt 10-től l-ig, délután 4-től 7-ig. 
a rauzenm nyitva délelőtt 10-től fél l-ig minden-
nap, vasárnap, ünnepnap ls. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak; Leinzinger Gyula, Horváth Mihálv-u. 9. 
(Tel. 1352) Moldván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 
1. (Tel. 1S46.) Nyiiatsy A., bérlő: Popper József, 
Római-kórut 22. (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás 
király-tér. (TeL 1296.) Frankó Andor, Dugonics-
tér 1. (Tel. 1793.) Zakar S. örök, Valéria-tér 1. 
(Tel. 1695.) 

— A <*ongri<tn>egyel gazdák 25 ezer pengő 
vctörnagkfllesénl kaplak. A fóldmivelésügyi minisz-
ter Csongrád vármegye gazdái részére 25 ezer 
pengős vetőmagkőlcsönt engedélyezett, amelyből 
burgonya beszerzésire 15, tengeri beszerzésére 10 
ezer pengő használható fel. A vetőmagból csakis 
azok az elemi kárt szenvedett gazdák részesít-
hetők, akiknek birtoka 20 katasztrális holdnál nem 
nagyobb és akik saját erejükből képtelenek besze-
rezni a vetőmagot. 

— A Dugonics-Társaság Goethe ünunpélve. A 
Dugonics-Társaság ,loethe halálának századik év-
fordulója alkalmából március 3-án, vasárnap dél-
után 5 órakor a Ti-zi-szálló dísztermében Goethe 
emlékünnepélyt rendez. Az ünnepélyen az emlék-
be zédet T o n e l l i Sándor tartja " Közreműköd-
nek T A r a y Ferenc és L á z á r Tihamér és B á -
r á n y i János zongoraművész. Belépődíj nincs. 

- Gazdasági értokextet Saegadea. Pénteken este 
6 órakor a városháza közgyűlési tenuébep közös 
gyűlést tart a Magyar Mezőgazdasági T á l é e O i 
és a Szegedi Alfóldkutató Bizottság. Az értekezlet 
célja az, hogy a Magyar Mezőgazdasági Társaság 
programját megismertesse a szegedi gaxdakőzőn-
séggel, viszont a Szegedi Alföldkutató Bizottság a 
pesti vendégek előtt feltárja a szegedi gazdák hely-
zetét és vázolja a tavaly megindított' tanyamentő 
mozgalom vezérlő gondolatait. Tekintettel arra, 
hogy a napirenden a szövetkezeti mozgalom, a t e r -
melés racionalizálása, az értékesítés lehetőséged 
a mezőgazdaságnak és a kereskedelemnek kapcso-
latai szerepelnek, az értekezlet egyaránt érdekli a 
gazdákat, az iparosokat és a keneskedővüágot, 
melynek szegedi érdekeltségei testületileg is kép* 
viseltetik magukat az ülésen. 

- A bebajtbptlan -házbérek után Járó adók tőr-
•és®. A pénzügyminiszter most kiadott rendelete 
szerint március 1-től a házbér behajthat] sasága 
olyan bérlet tárgyaknál, amelyeknek évi bére *z 
1200 pengőt meg nem haladja, oly nyilatkozattal 
is igazolható, amelyen a bérlő és két tanú igazolja, 
hogy a nyilatkozatban számszerint feltüntetett ftsz-
szegü házbérhátralékra semmiféle biztosíték nem 
áll rendelkezésre. 

- A bécsi áruminta vasár. A magyar és osztrák 
kormány kőzött létrejött megállapodás értelmé-
ben a bécsi áru minta vásár látogatói igizclvány, 
felmutatása ellenében a vásáriátogatók részére 
megállapított utazási kedvezményben részesülnek. 
A kedvezmény március 9-től 20-ig van érvényben. 
Az igazolványok, amelyek egy úttal a vásár terü-
leten való belépésre is jogosítanak, a kereske-
delmi és iparkamaránál darabonkint 5 pengő 40 
fillérért megszerezhetők. 

Naponklní este 
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