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H ö l g y e i m ! 
Még nem látták az utóbbi napok 

szenzációját a 

lisztagyaiiJiidivaípüHovert J f M . t 
gyönyörű színekben . . . . w V$|-ert 

cégtáblás BOROS MIKSA cégnél 
Széchenyi tör 15. 

eJ barátai, akiknek a száma igen narv volt, 
mert az igazságos érzületű, koncilliáns ma-
gatartású birót mindenki szerette, de minden-
ki sajnálta, hogy elköltözik Szegedről. 

Nemrégiben költözködött föl Budapestre és 
foglalta el uj hivatalát. Családja, felesége és 
két fia, Szegeden maradt. Az volt a tervük, 
hogy májusban költöznek fel véglegesen. 

Korpássy Gyulának anyagi gondjai sem 
voltak. Birói javadalmán kivül tekintélyes 
jövedelmet biztosított számára ingatlanvagyo-
na. öngyilkosságának tehát anyagi okai nem 
lehettek. A legvalószínűbb az, hogy valami 
idegenrendszerbelí defektus idézte elő a tra-
gédiát. Dr. Láng Miticzky Ernő táblaelnök 
mesélte el baráti körben, hogy legutóbb, ami-
kor Pesten járt és találkozott Korpássy Gyu-
lával, igen rossz hangulatban találta. A kú-
riai biró panaszkodott, hogy napok óta lap-
pang benne az influenza, állandóan láza van 
és lázasan jár be dolgozni hivatalába. Lehet-
séges, hogy ez a betegség támadta meg ideg-
r odszerct és az öngyilkosságot esetleg lázas 
állapotában követte el. 

Gyülésíilalom 
Budapest, február 7. A kormány ma várat-

lanul rendeletet adott ki, amelyben minden 
politikai gyűlést, felvonulást további intézke-
désig ujbóí megtiltott. A rendelet kiadásának 
okairól különböző hírek kerültek forgalom-
ba. A rendeletről Keresztes-Fischer belügy-
miniszter a következő nyilatkozatot tette: 

— Az uj adóintézkedések nyomán a társa-
dtalomban érezhető volt az, hogy bár nehezen, 
de mégis tudomásul vették és megértették azo-
kat a rendelkezéseket, amelyeket a kormány-
nak a kényszerítő szükség "hatása alatt áz 
államháztartás egyensúlyának biztosítása ér-
dekében a gazdasági élet vérkeringésének meg-
indítása céljából meg kellett tenni . Ezzel 
nemben más oldalról bizonyos politikai kö-
rök nemrsak az intézkedésekkel érintetteket, 
hanem a kevésbé érdekelteket is. különösen a 
kisgazdákat és munkásokat folytatólagosan 
tartott gyűléseiken állandóan izgatták a kor-

mány rendelkezései ellen. Tekintettel arra, 
hogy a mai súlyos gazdasági viszonyok között 
a kormány első kötelessége az ország rendje és 
nyugalma" felett őrködni, szükségesnek lát-
szott, hogy ezeknek az izgatásoknak véget ves-
sen és további intézkedésig ezeket a gyűlé-
seket betiltsa. Csak átmeneti intézkedésről 
van szó, de a kormány okvetlenül gátat vet 
az izgatásoknak. 

Kedded este Budapesten és környékén több 
helyen 

munkásfOntetések 
voltak. A legtöbb helyen a rendőrség felszólí-
tására szétoszlott a tömeg, Kispesten azonban 
megtámadtak egy villamost és bezúzták az 
az ablakait. A rendőrség kard^apna! oszlatta szét 
a tömeget, 45 embert őrizetbe vettek. Az őri-
zetbe vettek között vannak: Bánóczy LAszto 
és Dávid János szociáldemokrata törvényha-
tósági bizottsági ta-̂ ok is. 
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Pélmagyarorsxúg kölcsönlcönyvlár 

9000 köteti. 
1légi és uj Könyvek nagy itálas&télca. 
Capelőfiszeíö'kneU nagy kedv eszmény. 

Kártérítési pert indított az elhagyott 
menyasszony — a vörös haj miatt 

f.4 Délmagyarország munkatársától.) Érde-

kei kereset érkezett a járásbírósághoz a na-

' khan. A keresetet egy 35 esztendős leány 

adta be és keresetében 900 pengő megfizetésére 

kéri kötelezni az egyik fodrászt. A keresetet a 

le;', j arra alapítja, hogy a fodrász s . hibájá-

ból visszament a partija és az elmaradt házas-

s. < f 1 '.',n 900 pengő kárt szenvedett 

— Hat hónapon keresztül jegyben jártam egy 

iís élővel — írja a leány keresetébein — és 

ugy volt, hogy rövidesen egybekelünk. Ekkor 

láimadt vőlegényemnek az az ötlete, hogy fes-

tessem be szőke hajamat enyhe vörösre, mert 

Yarr^ép vásárlók figyelmébe! 
Natry készletem folytán módomban áll 

az eredeti 

Grifzner, R. & G. és Csepel 
szekrényes és silllyesztSs varrógépeket 
készpémárban, te 'v?zi»iRycs fizetési fel-

tétetek melatí kisiolsálnl. » 

Szántó Sándor gS^SföS" ucca 2. 

neki a vöröses baj nagyon tetszik és vélemé-

nye szerint nekem is előnyös volna. Vőlegé-

nyem kérését parancsnak tekintettem és felke-

resem a fodrászt, ahol előadtam kiván-

súü:.nit. Azonnal hozzáláttak a munkához 

és befestették a hajamat a kiválnt színre. Vőle-

gényemnek nagyon tetszetlt a dolog. Másnap 

azonbam megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy 

hajam színe megváltozott: rőt-vörös lett .Vőle-

gényem elhidegedett tőlem, amikor azt látta, 

hogy napról-napra azzal a hajjal járok-ke-

lek, amiít ő ki nem állhat. Végre is elha-

gyott. Először nem tudtaim a szakításnak az 

okát, csak mostanában árulta el volt vőlegé-

ny ..? az igazi okot. É/n tehát elvesztettem 

vőlegényemet, ami annál súlyosabb rámnéz-

ve, mert 35 éves koromra való tekintettel úgy-

szólván a férjhezmenés utolsó lehetőségét ve-

szítettem el. A 900 pengős károm ugy állott 

elő, hogy jegyességünk ideje alatt 900 pengőbe 

került nekem a vőlegényem. 

A bíróság rövidesen foglalkozni fog a nem 

mindennapi keresettel. 

I I . s 
I 

Minden köhögésnek 
Blokmalt a vége! B, 

Fegyházra ítélték a betörőket, 
akik a Csillagbörtönben tartottak 

előkészítő tanácskozást 

(A Délmagyarország munkatársától.) Há-

rom hittel ezelőtt nagyszabású betörésit köve-

te:: „I három rovottmultu fiatalemver Hódme-

zővásárhelyen. Egy éjszaka kibontofták Balassa 
József uridrvatüzlet mennyezetét és behatolva 

az üzletbe, többezer pengő értékű árut vittek 

magukkal. A szegedi rendőrség néhány nap 

alatt elfogta a tetteseket Kiss János, Molnár 
István és Gábor István személyébein, Elfogatá-

sukkor kiderült, hogy mindhármam többszörö-

sen voltak már büntetve és a betörés előtt nem 

sokkal szabadultak ki a CsiVagbörtömből. A 

börtönben tárgyalták meg, hogy szabadulásuk 

uaán nagyobb szabású betörést követnek el. Gá-

bor István ajánlotta a Baliassa-üzlet kifosztá-

sál. A betörőknél a lopott holmikat hiánytala-

nul megtalálták. 

A három betörőt kedden vonta felelősségre a 

szpgedi törvényszék Gőmőnj-tanócsa. A vád-

lottak a betörést beismerték és nyomorukkal 

védekeztek. A bíróság Kiss Jánost kétesztendei, 
Molnár Istvánt háromesztendei, Gábor Istvánt 

ugyancsak háromesztendei fegyházra ítélte. 

Az idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium je-

jenti: Időjárási helyzet: A barometrikftí'toaximum 
Spanyolországon 770 mm., a minimum Islandon 
740 mm. Nyugat- és Középeurópa nagyrészén esik 
az eső. Dél-, Közép- és Nyugateurópa igen enyhe. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása + 11.4 
C, a legalacsonyabb — 5.8 C. A barométer adata 
nultfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.0 
mm, este 761.4 mm. A levegő páratartalma reg-
gel 82 százalék, délben 73 százalék. A szél iránya 
északnyugati, illetve keleti, erőssége 4—2 

Időjóslat a Délvidék számára: Változékony, 

igen enyhe idő, később fokozódó csapadékhaj-

lammal. 

Meghívó. 
A Mészárosok és Hentesek Nyersbör-

kezetf, Értékesítő és Beszerző Szüret-
kezet tagjait felkérjük, hogy 1933 február 
27-én, délután 5 órakor a szegedi Ipar-
testület székházában tartandó rendkívüli 
közgyűlésen megjelenni szíveskedjenek. 
Határozatképtelenség esetén a rendkívüli 
közgyűlés a fent megjelölt helyen 1933 
március 2-án, délután 5 órakor lesz 
megtartva. 

Az Igazgatóság. 

fl közgyűlés tárgya: 
Határozathozatal a cég működése, 

esetleg feloszlatása tárgyában. 


