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A EELESEG EEL)ELEN1 ESERE 
ELÍTÉLTÉK A EÉRJE7 

„Nem garantálhatom, hogv meqjaoulok", — mondta a verekedő térj 

(A Délmagyarország munkatársától.) Simon 

Mihályné átokházai asszony nemrégiben fel-

jelentette a férjét, Simon Mihályt, mert az ugv 

megverte őt, hogy keze eltörött. A verekedő 

férjet hétfőn vonta felelősségre a. büntető já-

rásbíróság. A tárgyaláson kiderült, hogy az asz-

szonyverésnek az volt az alapja, hogy a férj 

féltékenykedett a feleségére és az egyik gaz-

dálkodóval meggyanúsította. Simonné vissza-

feleselt, mire Simon baltával a kezében ker-

gette, de nem tudta utolérni. Az asszony ké-

sőbb visszatért és meszelni kezdte a házat. De 

a férj haragja mégse csillapodott le. Felkapott 

egy ásót és annak nyelével ugy elverte az asz-

szonyt ,hogy annak kézfeje eltörött. Simonné 

a szomszédokhoz menekült és ott lakott egy 

hétig, mig a férje le nem csillapodott. 

A tárgyaláson a biró megkérdezte az asz-

szonyt. 

— Kivánja-e férje megbüntetését? 

— Kívánom. 

— Azt akarja, hogy a férjét lecsukják? 

— Azt. Ugy megvert, hogy ma is alig ér-

zem a derekamat. Pedig abból, amivel vádolt, 

hogy mit csináltam én, egy szó sem volt igaz. 

Simon Mihály beismerte a verést, mire a bí-

róság elitélte 1 hónapi fogházra, de az enyhítő 

körülményekre való tekintettel a büntetés vég-

rehajtását próbaidőre felfüggesztette. 

— Megértette az Ítéletet? — kérdezte a biró 

a gazdától. Ha nem veri meg többet az asz-

szonyt, akkor ezt a büntetést nem kell kitöl-

teni. 

— Akkor alighanem ülni fogok . . . válaszol-

ta sötéten az elitélt. Nem garantálhatom . . . 

— Már pedig akkor egy teljes hónapot fog 

ülni ezért és még ujabb büntetést is kap . . . 

Simon Mihály nem igért meg semmit, de az 

Ítéletben megnyugodott. 
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előfizetői részére: 
Schöberl—Morpheus-pamlagágv, 240 pengő. 
Egy kerékpár, német gyártmány, 240 pengő. 
Egy Benyovszky-festmény, 250 pengő. 
Egy kristályüveg dohányzó készlet, 180 

pengő. 

Egy Schöberl-fotelágy, 180 pengő. 
Egy Aristol-gramofon, német gyártmány. 

160 pengő. 
Egy télikabát, 160 pengő 
Egy csillár, hatlángu, 150 pengő. 
Egy férfiöltöny. (Fekete kabát, mellény, 

csikós nadrág.) Mérték után, 140 pengő. 

Egy jégszekrény, 128 pengő. 

Egy redőnyös amerikai íróasztal, 120 

^jengő. 

Tizenkétszemélyes lendamaszk asztalkész-
let, 120 pengő. 

Egy magyar-perzsa szőnyeg, 120 pengő. 
Egy bőrönd, 90 pengő. 
Egy alpakka evőkészlet, 90 pengő. 
Egy villanyos teafőző. 80 pengő. 
Egy sezlon, 60 pengő. 
Egy négyrészes zsurasztal, 40 pengő. 

Hirelc 
BW T Kedd. Róm. kath. Romuald apát. 
MM * . Protestáns Tódor. Nap kél 7 óra 17 
perckor, nyugszik 5 óra 10 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-töl 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzeum minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-tfíl fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59. 
(telefon 1996), Borbély József Tisza Lajos-körut 
20 (telefon 2268), Buícsu Barna Kálvária-tér 7. 
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon 
1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1. 
(telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács I , 
Boldogasszony-sugárut 31. (telefon 2125), Selmeczi 
Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425). 

— Táviratilag sürgeti a város az ínsénmun • 
kasegély uolsó részletét. A kormány Szeg;d 
szükségmunkasegélvét nyolcvanezer pengőben 
állapította meg. Ebből kiutalt a belügymi-
niszter egyszer negyven, egyszer húszezer 
pengőt. A népjóléti ügyosztály — mint isme-
retes — kénytelen volt a szükségmunkák költ-
ségeire kölcsönt kérni a főpénztártól, mivel az 
inségjárulék is csak lassan folvik be, a ren-
delkezésre álló összeg pedig elfogyott. A ta-
nács hétfőn elhatározta, hogy táviratilag sür-
get; meg az államsegély hálra."v'> húszezer 
p'iiií,ős rcszének kiutalásat. 

— Munkanélküliek tüntetése Pesterzsébeten. 
Budapestről jelentik: Pesterzsébeten ma reggel 
mintegy 300 munkanélküli tüntetni kezdett a vá-
rosháza előtt. A munkanélküliek küldöttségének a 
polgármester kijelentette, hogy felemelik az in-
régmunkások létszámát. A tüntetőket a rendőr-
ség szétoszlatta. 

— Pécs kereskedő és iparostársadalma til-
takozoott az adóemelések ellen. Pécsről jelen-
tik; A kormány adórendeletei ügyében hétfőn 
délelőtt ülést tartott a pécsi kereskedelmi és 
iparkamara. A kereskedő és iparostársadalom 
az ülésen erélyesen tiltakozott az adóemelé-
ellen, amelyek tönkreteszik a válsággal küzdő 
ipart és kereskedelmet. A kamara felirattal 
fordul a kormányhoz, amelyben rámutat ar-
ra, hogy a kereskedő és iparostársadalom 
egyetlen fillér uj terhet sem tud elviselni. 

— A kisbnvártó koesiszámlája. A Kis-Buvár-
tó feltöltéséhez, mint ismeretes, a város az ál-
lamvasuttól kért vasúti kocsikat. A Máv. most 
küldte el a kocsik használatáért a számláját, 
amely szerint a várostól 4395 pongőt követel. A 
tanács megállapította, hogy csak 2300 pengővel 
tartozik, mivel a Máv. azoknak a kocsiknak a 
használkti dijával is a várost terhelte meg, ame-
lyeket a villamosvasút vett igénybe és fölszámí-
totta az ország különböző pontjain összeszedett 
kocsik Szegedre való szállitásának költségét is. 
Ezzel szémben a megállapodás az volt, hogy a vá-
ros a kocsikat Szegeden veszi át ós igy a szál-
lítás költsége nem a várost terheli. 

— Beiktatták az uj rókusi plébánost. Va-
sárnap délelőtt ünnepélyes keretek között ik-
tatták be az uj rókusi plébánost, dr. Henny 
Ferencet. Az ünnepségen résztvett Breisach 
Béla püspöki helynök, dr. Pálfy József pol-
gármesterhelyettes, Körmendy Mátyás képvi-
selő, Barmoss János főesperes, dr. Balogh Ist-
ván alsótantyai plébános és még sokan mások. 
A beiktatást Baskó Sándor belvárosi plébá-
nos végezte fényes papi segédlettel. Bemutatta 
a híveknek az uj plébánost, aki ezután esküt 
tett és átvette a templom kulcsait. Dr. Henny 
Ferenc meleg szavakkal szólt a hivekhez. A 
szentbeszéd után misét mondott. Délben az uj 
plébános 330 szegényt látott vendégül ebéden, 
este 200 teritékes bankett volt a tiszteletére* 

AZ EMBER ELETE, 

HA RENDES AZ EMÉSZTÉSE 

AZ ENYHE. BIZTOS ÉS 
OLCSÓ HASHAJTÓ 

— Az OTI-székház ügyében Budapestbe uta-
zik a főispán. Dr. Bárányi Tibor főispán csü-
törtökön, vagy pénteken ismét Budapestre 
utazik, hogy á pénzügyminisztériumban meg-
sürgesse a szegedi ÓTI-székház építéséhez 
szükséges ősszeg kiutalását. 

— A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesü-
lete szerdán délután 5 órakor a kereskedelmi ka-
mara nagytermében gyűlést tart, amelyre a sze-
gedi határ gyümölcsöseinek tulajdonosait ez-
úton is meghívja. Az ülés tárgya a földmivelés-
ügyi miniszter és a város hatósága által kiadott 
rendeletek ismertetése a gyümölcsfaápolásról, 
valamint a kötelező védekezés megkönnyítésének 
megbeszélése. Az ujszegedi, domaszéki, felsőta-
nyai és szatymazi Szegeden lakó birtokosok ok-
vetlenül jelenjenek meg a gyűlésen. 

— Szükségmunkát kérnek a kisiparosok. 
Nagyobb kisiparos küldöttig kereste föl hét-
főn dr. Pálfy József polgármesterbelyettest, 
aki előtt a" küldöttség tagjai elpanaszolták, 
hogy a legsúlyosabb munkanélküliséggel küz-
denek, semmi' forgalmuk, keresetük nincs, igy 
kénytelenségből azt kérik, hogy őket is ossza 
be szükségmunkára '< város. A polgármester-
helyettes "intézkedett, hogy a nyomorgó kis-
iparosokat is ossza be a munkacsoportokba a 
munkaközvetitő hivatal. 

— Hont Ferenc előadása. A Szegedi Fiata-
lok Művészeti Kollégiumának előadásai so-
rán vasárnap délután Hont Ferenc tartott 
nagy érdeklődéssel kisért előadást t „Korunk 
színháza" címmel. Abból indult ki, hogy a 
társadalmi formák állandóan üditő hatással 
vannak a művészetek fejlődésére. Előadásá-
ban kifejtette azokat a társadalmi _ tényezőket, 
amelyek a színjáték változásait időről-időre 
előmozdítják és kitért arra is, hogy mennyire 
hathat a színjátszás a társadalmi viszonyok 
fejlődésére. Ismertette a tröszt-szinházak. a 
müvész-szinházak és a világnézeti alapon álló 
szinházak működését. Értékes és nagy felké-
szültségű előadását élénk vita követte, amely-
ben résztvett: Garai Imre, Tolnai Gábor, Ba-
róti Dezső és Buday György. 

x Febniáa hó 10-én kávé és 11-én teapróbafőzés 
a Meinl-üzletben! Szeged, Kárász n. 6. 

— A közigazgatási bíróság szerint azt az al-
kalmazottat, aki egy évet töltött a város szolgá-
latában, állandó alkalmazottnak kell tekinteni. 
Debrecenből jelentik: Érdekes helyzet áll elő Deb-
recen költségvetésében annak a közigazgatási bí-
rósági ítéletnek nyomában, amelyet most hoztak. 
A közigazgatáisi bíróság ugyanis arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy a város által felvett 
ideiglenes alkalmazottak, ha már egy esztendőt a 
város szolgálatában eltöltöttek, akkor vagy ál-
landó alkalmazottnak kell őket tekinteni, vagy 
pedig elbocsáthatják őket. Ez az Ítélet tehát azt 
jelentené, hogy akármilyen munkára vesz is fel 
valakit a város, még akkor is, ha kifejezetten 
csak ideiglenes alkalmazásról van szó, de egy év 
elteltével nem bocsátották őt el, aikkor állandó 
alkalmazottnak tekintendő. Ha valaki tiz évet töl-
tött már el a városnál és még mindig csak ideig-
lenes alkalmazott, akkor a közigazgatási biróság 
szerint myugdijjogosultsága megállapítható. A 
közigazgatási biróság Ítélete alapján most Debre-
cen vezetősége kénytelen olyan javaslatot ter-
jeszteni a közgyűlés elé, hogy az összes városi 
ideiglenes alkalmazottakat, akik egy évnél hosz-
szabb ideje vannak a városnál, vonják olyan el-
bánás alá, mint az állandósított alkalmazottakat. 
Ezt a közgyűlési határozatot aztán beterjesztik a 
belügyminiszterhez jóváhagyás végett. Ha jóvá-
hagyják, akkor az a helyzet áll elő, hogy a meg-
szabott létszámon felül egész sereg uj tisztvise-
lője lesz a városnak, viszont, ha neim- hagyják 
jóvá, akkor szembekerülnek a közigazgatási bi-
rói Ítélettel 

x Visszaérkezett újra PYTIA-át is megelő-
ző Silberer S. Andor grafológus-jövendőmon-
dó, aki mindenkinek megmondja jövőjét. Jel-
lemrajz 1 pengő és a jövő teljes megvilágí-
tása 2 pengő. Fogad egész nap: Széchenyi-
lét 16. 


