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óra 25 perc. A szeged—bajai ut hossza a ki-
indulási állomástól a végállomásig 105 kilo-
méter. 

A gyorsan induló kocsit nagy érdeklődés-
sel nézték és találgatták, hogy mi lesz a sor-
sa? A legtöbben nagy forgalmat jósoltak a 
vállalkozásnak, különösen arra az időre, ami-
kor a bajai törvényszéket a szegedi Ítélőtábla 
körzetéhez kapcsolják. 

Ministráli gyerekek késelése 
a templomban 

Makóról jelenti a Délmagyarország tudósí-
tója: Megdöbbentő esetről érkezett hiradás a 
csanádmegyei Dombegyházáról. A vasárnapi 
szentmisén ministráló gyermekek a templom-
ban összevesztek és egyikük hirtelen előrántva 
bicskáját, azt társa testébe döfte. A bicskával 
ejtett sérülések olyan súlyosak vol+a^ ho^y 
a kisfiút kórházba kellett szállitani. 

I vivő Európa-bajnokság 
Budapest, junius 12. A vivó Európa-bajnoki 

mérkőzesek során hétfőn a párbajtőr csapat-
verseny selejtezőjét bonyolították le. A reszt-
vevő 10 nemzet három csoportban mérkőzött 
és mindegyikből kettő jutott tovább. Magyar-
ország csapata a harmadik csoportban mérkő-
zött és 20:12 arányban győzött Ausztria fe-
lett. Miután Olaszország is legyőzte Ausztriát 
28:4 arányban, a harmadik csapatból Ausztria 
esett ki és Magyarország tovább jutott. 

Az első csoportban Svédország legyőzte Len-
gyelországot es Csehszlovákiát, Románia pedig 
Csehszlovákiát és Lengyelországot. Az első cso-
portból tehát Svédország és Lengyelország ju-
tott az elődöntőbe. A második csoportban Fran-
ciaország és Anglia legyőzte Sváic csapatát, 
tehát ők ketten jutottak be az elődöntőbe. 

Az epée csapatbajnokság elődöntőiét kedden 
délelőtt kezdik meg Olaszország. Franciaor-
szág, Anglia, Svédország, Románia és Magyar-
ország ket hármas csoporthan küzd és mind-
egyik cs< 
döntőbe. 

;opc 
ik'rsonortból kettő-kettő jut be a délutáni 

Az Idő 
A' Szegedi Meteorológiai Obszervatórium Je-

lenti: Időjárási helyzet: A barometrlkus maximum 

az Azori-szigeteken 770 mm, a minimum Islandon, 

Hollandián, Olaszországon és Erdélyben 1>5 mm 

Csapadék a minimumok körül volt. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 25.0 C, 

a legalacsonyabb 124 C. A barometer adata mill-

iókra és tengerszintre re^uHálvi r ^ e ! 7581 mm, 

este 757.1 mm. A levegő páratartalma reggel 80 

száralék, délben 57 százalék. A szél ir&aj* délke 

lett, Öletve északkeleti, erőssége t—&. A lehulott 

csapadék mennyisége 1.9 mm. 

Idő jóslat a Délvidékre: Változékony, meleg 
idő, kisebb helyi esőkkel. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Mérsékelten meleg idő, helyenkint ziva-
taros esők. 

P a O N D J A M E G 
ISMERŐSEIKEN 
hogy nemcsak a régi, hanem az 
uj elfifiaetOk is megkaphatják a 
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20 értékes tárgyat 
osztunk kl köstttk december 17-én. 

Sserelmi dráma 
Huss késssurással megöltek egy 19 éves lányt 

(A Délmagyarország munkatársától.) Véres 
szerelmi tragédia játszódott le hétfőre virradó 
éjszakán Nagybánnegyes községben. A község-
hez közel, az országúton halva találták Zso-
t é r Julianna 19 esztendős leányt, aki az este 
több legény társaságában az egyik korcsmában 
táncolt. A nolttesten rengeteg késszurást fedez-
tek föl. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
a fiatal leányt borzalmas kegyetlenséggel szur-
kálták halálra. A lány testén közel 20 késszu-
rást találtak, közülök nem egy olyan hatalmas 
volt, hogy egymagában ís halált idézett volna 
elő. A helyszínen látszott, hogy a gyilkosságot 
\ad dulakodás előzte meg, kétségbeesetten küz-
ködhetett Tvilkosával, aki végül is végzett vele. 

A csendőrség nagy apparátussal nyomozott 
a gyilkos után. Reggelre sikerült elfogni a tet-
test M é n e s i Béla 25 éves legény személyé-
ben, akinél megtalálták elrejtve a véres ruha-

darabokat. Ménesi Béla tagadta a 
és azt állította, hogy a gyilkosság időpontjában 
már odahaza tartózkodott. Ezt azonban nem 
tudta igazolni. A csendőrség ezzel szemben 
megállapította, hogy Ménesi nemrégiben még 
hevesen udvarolt a fiatal leánynak, aki ugy-
látszik az utóbbi időben elhidegült a legény-
től. A gyilkosságot Ménesi valószínűleg ezert 
követte el. 

A csendőrség szerint a gyilkosság ugy tör-
tént, hogy Ménesi a bálból hazakísérte a lányt, 
akit igyekezett eleinte jobb belátásra bírni, 
amikor pedig a lánv hajthatatlannak mutatko-
zott, felingerelve előkapta a kését és azzal ha-
lálra szurkálta a lányt. Ménesi Bélát a csend-: 
őrség őrizetbe vette, a nyomozást folytatják. 
Hétfőn reggel Z o m b o r y János vizsgálóbíró 
és a törvényszéki orvosszakértő kiszállott 
Nagybánhegyesre. 

Inségmunkás és inségadó-kérdések 
az ipartestület elöljárósága előtt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-
gedi ipartestület elöljárósága hétfőn délután 
ülést tartott Takács Béla elnökletével. A je-
lentések ismertetése után dr. Katona István, 
az iparhatóság biztosa bejelentette, hogy az 
IPOSz a kőszegi iparoskongresszusból kifolyó-
lag elismerő oklevéllel tüntette ki dr. Gyuris 
Istvánt, az ipartestület titkárát. A polgármester 
nevében meleg sorok kíséretében nyújtotta át 
az okleve'et Gyurisnak. 

Az elöljáróság ezután elhatározta, hogy a 
nyári hónapokban nem tart előljárósági ülést, 
majd az elnök az asztalosipari szakosztály pa-
naszát ismertette. A panasz sre-int a múzeum 
előtti park padjait nem szakmunkásokkal, ha-
nem inségmunkásokkal készítették el. Az elöl-
járóság elhat'rotta, hogy panasszal fordul a 
polgármesterhez. Parcsetics Mihály bejelen-
tette, hogy az ujszegedi padokat is másfél-
pengős napszámosokkal akarják megcslnáltrtni. 
Berg János javaslatára elhatározták, hogy ked-
den délelőtt ez ügyben küldöttség keresi fel 
a polgármestert. 

Vörös József kifogásolta, hogy az elnöki elő-

terjesztés során nem számoltak be a Délvidéki 
Kongresszusról. A kongresszuson az történt, 
hogy az iparosok háttérbe szorultak, egyes 
iparos-inditványt nem is tárgyaltak. 

Az elöljáróság az IPOK kérelmére elhatá-
rozta, hogy a közszállitási szabályzat revíziója 
ügyében elkészíti a szegedi iparosok kívánsá-
gait. Ugyancsak az IPÖK azt javasolta, kér-
jék fel az elsőfokú iparhatóságot, hogy plaká-
tokon hívja fel a közönséget, hogy a jogosu-
latlan iparüzőket ne támogassa. Kiss Géza azt 
javasolta, hogy a rendőrség ellenőrizze a jo-
gosulatlan iparüzőket. Az elöljáróság elfo-
gadta az indítványt. 

Az indítványok során Vörös József sürgős ja-
vaslatban tette szóvá az tnségadók kíméletlen 
behajtását. Javasolta, hogy az Ipartestület ke-
belében alakítsanak egy adóbizottságot, amely 
összekötő szerv volna az adóhatóságok és az 
iparosok között. A keddi deputáció menjen 
el a főispánhoz és kérje meg, hogy az ínség-
adóbehajtás során a végrehajtásokat függesszék 
fel. 

dig kért és kapott haladékot, legnt /b már nem 
is kért, de nem fizetett, mire a város ráüzent, 
hogy abban az esetben, ha nem tizetí meg a 
tőkén kívül az egyre szaporodó kamatokat is, 
kíméletlenül élni fog a jogával és betábláztatja 

Sszeged és Vussiamérges J&arca 
a kisvasút körül 

Pusztamérges nem tizet, a város a belügyminisztertől 
leér beavatKozást 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az az 
érdekellentét, amely Szeged és Pusztamérges 
község között keletkezett a kisvasút mérgesi 
szakaszának kiépítése után, még mindig nem 
intéződött el. Szegednek az lenne az erdeke, 
ha Pusztamérges megfizetné a magára vállalt 
hozzájárulási Pusztamérgesnek az lenne az 
érdeké, ha megszabadulhatna a fizetési köte-
lezettségtől. Mindkét fél mindent elkövet, hogy 
saját érdeke szerint intézze el a dolgot és a 
kormányhatalom egyelőre — jobban kedvez a 
mérgesi érdekeknek, mint a szegedieknek. 

A vasútépítő város csak akkor határozta el 
a kisvasút mérgesi szakaszának kiépítését, 
amikor a mérgesiek szabályszerűen felajánlot-
tak 56.000 pengőt a vasútépítés költségeihez. 
Ezt a felajánlást több mérgesi földbirtokos 
váltókezesként garantálta és hozzájárult ahoz, 
hogy abban az esetben, ha a község nem fizet, 
a város betábláztathatja követelését a kezesek 
ingatlanaira. 

Mérges az első nekilendülés alkalmával ki-
fizetett a városnak 18.000 pengőt, de aztán be-
szüntette a további részletek fizetését. Oka volt 
rá éppen elég. hiszen a gazdasági válság hul-

követelését r jótálló földbirtokosok ingatla-
naira. 

A község elöljárósága a belügyminisztertől 
kért védelmet és a belügyminiszter szépen 
megkérte Szegedet, hogy várjon még egy Ki-
csit, adjon a rehéz sorban vergődő falunak 

láma a mérgesi homokot sem kímélte, de el-
érte volna akkor is, ha az utat nem a kis-
vasuton teheti meg odáig. A hitelező város jó 
ideig várt a pénrre, várt egészen addig, amíg 
körmére nem égett a válság és akkor megkezd-
te az adós falu. fel szól itgatását. A község min-

deoembér elsejéig fizetési haladékot, had szed-
je össze kissé magát a község. A város teljesí-
tette a miniszteri kívánságot, megadta a ha-
ladékot és türelmesen várta a miniszterileg 
r.egállapitott „legvégső" terminust. Az el is 
érkezett, de a mérgesiek pénzét nem hozta ma-
gával. 

Szeged tovább várt, egészen mostanáig, de 
most ismét ráunt a várakozásra. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester a belügyminiszterhez 
irt fel és kérte a kővetkezőket: miután az adós 
falu nem törlesztett tőketartozásából semmit, 
sőt kamatot sem fizetett, kötelezze a miniszter 
a község elöljáróságát, hogy a község jövő évi 
költségvetésébe vegyen fel megfelelő összeget 
tőketartozásának törlesztésére és kamattarto-
zásának megfizetésére, mert különben a jó-
hiszemüleg hitelező Szeged kénytelen lesz jo-
gait bírói és telekkönyvi uton érvényesíteni. 


