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A most érvényes s a f yos mérsékelt vésérl 
érak mér csak kél napi« érvényesek 

B „Hangya" fiákok fosztogatóit 
súlyos fegyházbüntetésre ítélte 

a szegedi tábla 
(A Délmaoyar ország mankatánátót.) Veszedelmes 

tolvajszövetkezet tagjai felett ítélkezett csütörtö-
kön s szegedi Ítélőtábla Jfoodea-tanácsa. lakatos 
Péter és Szabó Prora foglalkozásnélküli fiatalembe-
rek a mult év őszén és ezév tavaszén tőbb nagysza-
bású betörést követlek el. Főleg a környékbeli 
Hangyaszövetkezeteket fosztogatták és betöréseik 
révén igen jelentős értékű árut zsákmányoltak. 
Az ellopott árukat orgazdák ulján értékesítették. 
A csendőrségek hónapokon keresztül valóságos haj-
szát rendeztek a banda tagjainak kézrekeritéséré. 
végre sikerült a betörőket a Mlraegyerl Hangya-
fiókban elkövetett betörésnél tettenéruL Rézreke-
rültek az orgazdák is: Farkas Jakab, Szabó Ju-
lianna és Kovát» Regina is. A betörőtársaságot a 
törvényszék nemrég vonta felelősségre. A bíróság 
ekkor Lakatos Pétert és Szabó Imrét 2—2 eszten-
dei fegyházra, Farkas Jakabot és Szabó Julian-
nit 4—4 hónapi fogházra, Kovács Reginái pedig 
2 hónapi fogházra Ítélte. Az Ítélőtábla csütörtöki 
tárgyalásán a két főbünős büntetését súlyosbította: 
Lakatos Pétert háromesztendei, Szabó Imrét két-
esztendei és nyolchónspi fegyházra Ítélte, a többi 
v.'<!!ottak büntetését pedig a bíróság helyben-
hagyta. Az Ítélet ellen az ali'-éltek semmiségi pa-
naszt jelentettek be a Kúriához, , „ , 

Erkölcsrendészett razziák 
a Tisza partjain 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi 

rendőrség mint minden nyáron, fwn a nyáron 
is erkölcs rendészeti razziákat rendez a Tisza partja-
in. A razziákat innál is inkább megtartják^ mivel 
a hatóság tudomására jutott, hogy sokan visszaél-
nek a strand által biztosított szabadsággal és igy 
viselkedésükkel megbotránkoztatják a közönséget 
A rendőrség ezeket a kétes elemeket kívánja eltávo-
:i!ani a strandokról. Még nagyobb gondot fordít 
a rendőrség a szabad partok ellenőrzésére Lovas-
rendőrök cirkálják végig * füzeseket. A rendőrség 
srj-oru Intézkedése szerint a partokon kikötni 
nem ssabad, még kevésbé sokáig indokolatlanul 
a parton időzni A lovasrendőrők a kapott utasí-
tások értelmében a kikötő csónakosokat vissza-
küldik « vízbe. 

J l s M ö 

A Szegedi M«!fO olnfttai Ot^zMAatórium Jelenti: 
\ barometril.'us maximum az Azori-szigeteket 765 
mm. « nagykiterjedésű minimum Középeurópáoan 
"53 mm A hűvösebb légáramlás már elérte Német-
ország :t. Je entősebb csapadék Franciaországban 
w. Nemftországban volt. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 34 2 fok 
Celsius, a legalacsonyabb 20.8 tok Celsius. A baro-
méter adata nullfokra ¿s tengersziatra redukálva 
regjei 754 mm est« 751 4 mm. A levegő pára-
tartalma reggel 71 százalék, délben 43 szárakk 
A szél iránya deli, erőssége 3—S 

Időjósai a DéM«*ke: Változékony idő dvaU-
ro? esőkkel, némi hösúlyedéssel. 

Tizenhárom diáknak hét tanára volt 
a Tunyogl Csapó-féle magángimnáziumban 

Az Intézet Igazgatóis még mindig bízik az engedély elnyerésében 

(A Délmaggarország munkatársától.) Peda-
gógiai körökben nagy feltűnést keltett az a fő-
igazgatói nyilatkozat, amely szerint a kultusz-
miniszter megtagadta a Tunyogi Csapó-féle. 
magángimnázium működési engedélyének ki-
adását. Az iskola, amely a mult év szeptem-
berében nyílott meg két osztállyal, igen szép 
eredménnyel mükődótt az elmúlt tanévben. 
Az iskolának 9 első osztályos és 4 második 
osztályos növendéke volt. Közülők csupán egy 
diák bukott el egy tárgyból, a tőbbí tanul-
mányi előmenetele kifogástalan volt. A taní-
tást 7 tanár látta el, tehát minden kit diákra 

egy tanár jutót' és ez a körülmény tette Iehe. 
tővé azt, hogy ;iz iskolában intenzív és egyéni 
oktatás folyjon. 

A miniszteri rendelet ügyében kérdést inté». 
tünk Tunyogi Csapó János tanárhoz, aki « 
következőket mondotta: 

— Ebben a dologban most nem tartora Idő. ' 
szerűnek a nyilatkozatadást, mert én ebben 
az ügyben tulajdonképen nem is nyilatkozh®. 
tom. Az iskola további életére vonatkozó nyt 
latkozatnak a főigazgató ur tollából kell meg. 
jelennie és remélem, hogy ez a nyilatkozat 
még a jövő hónapban m-ig is jelenik. 

Szabadlábra helyezték 
a sikkasztással vádolt vásárhelyi malom-ügynököt 

(A Délmagyarország munkatársától.)) A 
vásárhelyi Bauer-malom terhére elkövetett sik-
kasztással vádolt Prönket Sanrat tegnap reg-
gel a vásárhelyi rendőrség beszállította a sze-
gedi ügyészségre. Csütörtökön délelőtt a vizs-
gálóbíró kihallgatta az ügynököt és ez a ki-
hallgatás azzal az eredménnyel végződött, 
hogy a vizsgálóbíró elrendelte Fránkel azon-

nali szabadlábrihelyzzését. Sikerült ugyanis 
a kereskedőnek azt igazolnia, hogy büntetó 
fel jelentésnek helye nincs* kőzle és a malmok 
kózötl elszámolási viszony állott fennv a mal-
mok tehát legfeljebb polgári per utján pró-
bálhatják meg érvényesíteni vele szemben kö-
veteléseiket. Fráakel Sámuel ír ég csütörtökön 
délelőtt elhagyta az ügyészségi fogházat. 

A halálos végű billlárdparti a tábla előli 
Öt évi fegyházat kapott a gondatlan kliblc gyilkosa 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mult év 
szeptember havában a csabai Sptfz-kocsmábar ha-
lállal végződő billiárdparti játszódott le. Két főld-
müveslegény: Balangó György és Hrabovszky Ká-
roly biliárdozott az egyik asztalon és egy harmadik 
legény: Gyetkó Mátyás Jegyezgette krétával a poé-
nokat. Később Gyetkó megunta a munkát és azt 
javasolta, hogy hagyják abba a játszmát, mert 
ő nem jegyezget tovább, majd amikor a legények 
erről hallani sem akartak, teljesen összezavarta a 
szerzett poénokat, ugy. hogy a játékosok nem. 
tudták hányadán állanak. A két bi'.liárdozó emiatt 
nakjtámadt Gyetkőnak, aki az egyik különszobába 
menskült előlük Balangó bosszút esküdött Elvette 
Hrabovszky kését és megvárta Ggelkót. A legény, 

amikor már azt hitte, hogy társai elmentek, elő-
bujt a szobából. Balangó ebben a pillanatban neki. 
rontott és a kéét a nyak.ba döfte. Gyetkón orvosi 
segítség sem tudott segíténi, néhány pere alatt eU 
vérzett, mert a kés pengé]» a fóatöeret vágta <it. 
A gyulai törvény»zé< Balangó Györgyöt halált ckozá f 
súlyos testisertés bűntette miatt vonta felelősségre 
és három és félesztendei fegyházra Ítélte, mig 
társát, Hrabovszky Károlyt nyolchónapi börtönnel 
sújtotta. A szegedi Ítélőtábla ffoixtes-taaácsa csü-
törtökön tárgyalta a legények bűnügyét A bíróság 
tőbb su!vosbitó körülmény figyelembevételével fel-
emelte Balangó György büntetését három es 
esztzndei fegyházról őtesztendei fegyházra. Hra-
bovszky Károly büntetését a tábla helybenhagyta. 

Ismét sertéspestis lépett fel 
a szegedi tanyákon, 
de csak szórványosan 

Erélyes hatásági Intézkedések az ebzárlot rendszeres megszegése miatt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány nap 
óta riasztó hirek kerültek forgalomba arról, hogy 
Szegeden ismét /elentkezett a sertésoész és vesze-
delmes arányokban pusztil/i a jószdgállomángt. 
Mint emlékezetes, a mult esztendő hasonló idő-
szakában a sertésvész katasztrófái is kárckal oko-
zott Szegeden és • sertések ezerszámra hullottak 
ei tőle. 

Az állatorvosi hivatal közlése szerint a tavalyi-
hoz hasonló sertésvészről egyáltalában nem lehet 
beszélni. A sertésvész tényleg fellépett, elhullá-
sok most is vann^k. de méreteiben m?a sqjn köze. 
liti a mult évi sertéspestist. 

— A baj esa* a» — amint a Délmagyarország 
munkatársával az állatorvosi hivatalban közölték 
—, hogy  a közőrség nem felenti be a sertést k 
nyegbeteg&tését, mert fél a zártat elrendelésétől. 
Kizárólag ennek tulajdonítható, hogy pusztul' az 
állatállomány. De fokozza a bajt az is, hogy a 
közönség még azokat a védelmi intézkedéseket 
sem teszi meg, amelyeket otthon, az ólakban hajt-
hatna végre. 

A jelenlegi vésznek egyébként nem olyan a jel. 
lege, mint a tavalyinak volt, korántsem olyan 
rosszindulatú és ezjdeig nagyobbmérvü forgalmi 
korlátozásokat nem is kellett elrendelni A zárla. 
tot eddjg mindössze néhány udvarra rendelték 
csak el 

Sokkal nagyobb bajt jelent a város külterü-
letein példátlan mértékben fellépett ebveszettség-
A kóborkutyáit . zdsai csavarognak a tanyák körül 

tés hogy a veszettség ilyen veszedelme« arányokban 
elterjedt, annak ismét a közönség nemtörődöm-
sége az oka. A hatóság ugyanis a legszigorúbb 
ebzárlatot rendelte ef már hónapokkal ezelőtt. 
A zárlatot a tanyákon semmibe sem veszik, a 
kutyák éjjel.nappa! szabadon járnak, holott vala- { 
mennyi kutyatartó gazdának Iámon kellene tar-
tania ebét. Sok tanyán nappal megvan kötve a 
kutya, de éjszakára elereszti és a legtöbb fllat 
iljenkor kót>oroI el, megkapja a fertőzést, vissza-
tér a tanyába, ahol azután hamarosan kitör rajtá 
a veszettség. 

Az ebveszettség fő észke Alokháza és a Csonai 
kapitányság. \éhány héttel ezelőtt egy vcsze't-
kutya a- átokhdzi közJegelőn lévő mvhagul'/a 
közé került ét több állatot megmart. Rét tehénen 
már kitört a ve3zettiég. A beteg állatokat nyom-
ban lebunkózták, de a veszett kutya még nagyon { 
sok jószágot megfertőzött A hatóságok ezért" .iZ 
átokházi szarvazmarhákra o/avhónaros %-eszie?-
zárat rendeltek el. 

Az állategészségügyi hatóság most ismételten fel-
kéri a rendőrséget, hogy a legszigorúbban ellen-
őrizze az ebzárlat betartását A gondatlan gazda 
ellen kihágási eljárás indul, de szabadon tartott 
kutyáját is kiirtják. 
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