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Rágalmazást ver 
kél hölggyel és egy fiatalemberrel 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
kest rágalmazási pert tárgyalt szerdán délelőtt 
dr. L á z á r Ferenc járásbiró. A per vádlottja 
egy kalapszalontulafdonosnő volt, a sértett egy 
városi adótiszt felesége. A sértett néhány hét-
tel ezelőtt feljelentette a kalapszalontűlajdo-
nosnőt azért, mert ellenfele a városi adóhivatal-

ban többek előtt hirbe hozta őt egy fiatalem-
berrel. „Ez a rágalmazó híresztelés — irta az 
adótiszt felesége feljelentésében —, alkalmas 
lenne valóság esetén arra, hogy házasságom 
felbontassák, ellenem házasságtörés vétsége 
miatt bűnvádi eljárás induljon és hogy engem 
közmegvetésnek tegven ki." 

A bíróság egy alkalommal már tartott az 
ügyben tárgyalást és akkor kihallgatta a vád-
lodnőt, aki tagadott és viszonvádat emelt a 
sértett ellen. Viszonvádjában azt állította, hogy 
a kalaposnő a fiatalemberrel és másokkal is 
igen csúnya dolgokat üzengetett neki. 

A szerdai tárgyaláson elsőnek az adótiszt fe-
leségét hallgatta ki a bíróság, aki tagadta, 

hogy üzengetett volna ellenfelének. A bíróság 
ezután egész sereg tanút hallgatott ki, elsőnek 
egy városi adótisztet, aki azt mondotta, hogy 
ném volt jelen, amikor a hivatalban a kala-
posnő beszélt, csak a kollégáitól hallotta a dol-
got. Egy másik adótiszt terhelő vallomást tett. 
Neki azt mondotta a kalaposnő, hogy most 
mindjárt „murit csinál" és amikor megkér-
dezte tőle, hogy miért akar „murit csinálni", 
azt felelte, hogy azért, mert az adótiszt felesé-
ge „elszerette töle a fiatalembert". Hasonlókép-
pen vallott egy városi számtiszt is. Ezután ki-
hallgatták a fiatalembert. Rövid vallomást tett 
a viszonvádra vonatkozólag. Kijelentette, hogy 
a sértett hölgy vele nem üzent semmiféle go-
romba dolgot a kalaposnőnek. Erre a vádra 
bejelentett többi tanú is hasonlóképpen val-
lott. 

A biróság végül is bűnösnek mondotta ki rá-
galmazás vétségében a kalapszalon tulajdonos-
nőjét és 200 pengő pénzbüntetésre itélte. A ka-
laposnő az Ítélet ellen fellebbezést jelentett be. 

I l i r e J c 
f J i Csütörtök. Rőm. kath. Paulin tvk., 
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3 perckor, nyugszik 8 óra 1 perckor. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
1-lg. délután 4-től 7-lg, a Városi Muzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap Is. délelőtt 10-tr fél 1-lg 
van nyitva. Folyőiratcsere kedden, csütörtökön, 
szombaton délután fél 5-IŐ1 fél 6-ig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot 
tartanak: Lelnzlnger Gyula: Horváth Mihály-ucca 

(telefon 13-52). Moldván Lajos Újszeged!. Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mal-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4. (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (teleron 17-93), Zakar örökösök Valé-
ria-tér L (telefon 16-95). 

— 30-án: kisgyűlés. Bárányi Tibor főispán a 
tőrvényhatósági kisgyülést 30-án délután 4 
órára hivta össze. 

— Pénteken választja meg a zákányi plébá-
nost a kegyúri bizottság. A polgármester pén-
tekre hivta össze a kegyúri bizottságot, amely 
megválaszt ja a zákányi plébánia plébánosát. 
Az uj plébánia megszervezésére vonatkozó 
közgyűlési határozatot most hagyta jóvá a bel-
ügyminiszter. 

— A rizs forgalmi adóváltsága és — „leltári 
felvétel". A Szegedi Kereskedők Szövetségének 
elnöksége a rizs után fizetendő forgalmi adó-
váltság tárgyában beadvánnval fordult a sze-
gedi pénzügyigazgatóhoz. A beadvány arra hi-
vatkozik, högv a városi forgalmi adóhivatal kö-
zegei a vonatkozó rendelkezésekkel ellentétben 
megjelentek a szegedi füszerkereskedők üzle-
téhen és ott leltári felvételt eszközöltek. A vá-
rosi forgalmi adóhivatal közegeinek eljárását 
a szövetség elnöksége azért sérelmezi, mivel a 
rendelet értelmében csak csupán bejelentések 
lettek volna a kereskedők részéről eszközlen-
dók. A kereskedők felfogása szerint azonban a 
raktári készleteknek időelőtti felvétele esetleg 
indok és jogalap nélküli zaklatásra és az idő-
közben történt árusítás folytán előállott hiá-
nyok indokolatlan kutatására vezethet. A Ke-
reskedők Szövetségének elnöksége kérte a 
I>énzügyigazgatót, hogy a kereskedők panaszát 
saját hatáskörében orvosolja. 

Mély fájdalomtól megtörten leientjük 
az egész rokonság nevében, hogy 

Schmutzler Nándor 
rövid szenvedés után, életének 65-ik évé-
ben — áldott jó lelkét, f. hó 18-án vissza-
adta a Teremtőnek. 

A megboldogult földi maradványát f. 
hó 22-én, d. u. 4 órakor helyezzük végső 
nyugvóhelvére a Belvárosi temető kupo-
lacsarnokából. 

Áldott legyen emiékel 
A Schmutzler Család. 

— A Rókusi Gazdakör vacsorája. A Rókusi 
Gazdakör Péter-Pál napján rendezi meg szokásos 
arstóvacsoráját. A kör vezetősége szerdán délelőtt 
küldöttségileg jelent meg B a r a n y 1 Tibor főis-
pánnál és dr. Somogy i Szilveszter polgármes-
ternél, akiket meghívtak a körvacsorára. 

BAJAI A U T O B U / Z 
minden nap d. u. % 4 órakor a Rudolf térről. 
Térti jegy P 12.50 menetidő 2 yK óra. 261 

Az Idő 
A Szegedi Meteorologial Obszervatórium Je-

lenti. Időjárási helyzet: A barometrikus maximum 
az Azori szigeteken 770 mm, a minimum Anglián 
7Ó0 mm. Jelentősebb esők a minimum körül vol-
tak. 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.4 
C, a legalacsonyabb 16.2 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 758.3 
mm, este 757.6 mm. A levegő páratartalma reggel 
80 százalék, délben 54 százalék. A szél iránya dél-
keleti, illetve déli, erőssége 1—3. 

Időjóslat a Délvidékre: Meleg idő, legfeljebb 
helyi záporral. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Változóan felhős, meleg idő, helyenkint, 
főként azonban nyugaton, esők és zivatarok. 

Fehérnemüeket r.r°"6n 
Vmélyholtbnn. Klamtl tér 9. nz. vftBAroIhat. 87 

— Ankara műszaki igazgatója Szegeden. Ér-
dekes vendég érkezett szerdán Szegedre. Mimar-
Muallim S e m i h R ü s t e m Sefai, török épi-
tésztanár, Ankara város műszaki igazgatója 
magyar származású feleségével együtt. A fiatal 
török mérnök, aki a budapesti műegyetemen 
szerezte meg építészeti diplomáját, alitón ér-
kezett Törökországból és ut jának cél ja London. 
Délelőtt meglátogatta a polgármestert és Ber-
zenczev Domokos műszaki főtanácsost, majd 
dr. Pálfv-Budinszky Endre főmérnök kalauzo-
lása mellett megnézte a város műszaki beren-
dezéseit, az egyetemi épületeket és a Templom-
teret. Útját csütörtökön folytatja. Semih Rüs-
tem kitűnően beszél magyarul. 

— Szegedi diákgyorsirók sikere. A Magyar 
Gyorsírók Országos Szövetsége most készült el 
a budapesti országos- és a különböző vidéki vá-
rosokban tartott kerületi gyorsiró versenyek ered-
ményének bírálatával. A ponteredmények össze-
sítése alapján a legelső helyre került a szegedi ál-
lami felsőkereskedelmi iskola és ezzel a győzel-
mével elnyerte a kultuszminisztérium vándordi-
ját. Ugyancsak a szegedi felsőkereskedelmi Iskola 
nyerte meg a vidéki legjobb iskola részére kitűzött 
Traeger Ernö-vándordij védelmét is. A csapat-
versenyekben is győzelmet ért el a szegedi felső-
kereskedelmi iskola, amennyiben a szegedi kerü-
leti gyorsiróversenyen első dijat nyert valameny-
nyi versenyben. 

Epekő-, vesekő- és hólyagkőbelegek, 
valamint azok, akik hugysavas sók tulszaporo-
dásában és köszvényben szenvednek, a termé* 
szeles »Ferenc József« keserűvíz állandó hasz-
nálata mellett állapotuk enyhülését érhetik el. 
Az orvosi gyakorlat számos kiváló férfia hosszú 
megfigyelés alapián megállapilolla, hogy a 
Fcrcnc József viz biztos és rendkivül kelleme-
sen ható hasha|tó s ezért prostatabelegségek* 
nél is ajánlják. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és iflszerfiz-
leiekben kopható. B.1 

MAKÓI HÍREK 

Kerületi tüzoltótanfolyam kezdődik julius 3-án 
Makón, Tarnay Ivor alispán felügyelete alatt. A 
kéthetes tanfolyamon Csanád-Arad-Torontál vár-
megye területéről az önkéntes tűzoltó egyletek ve-
zetői és tisztjelöltjei vesznek részt, mert a jövő-
ben csak tanfolyamot elvégzett egyének lehetnek 
tüzoltóegyesületi vezetők. A tanfolyam parancsno-
ka Démusz Endre makói tüzoltótiszt, előadói pe-
dig: Lieszkovszky Vladimír, Démusz Lajos, Gulá-
csy János, Istók Zoltán, dr. Dobsa Lajos, Faragó 
Mihály és dr. Szilágyi István. 

A kontárok ellen hivatalos hirdetményt adott 
ki Nikelszky polgármester. A hirdetmény felhívja 
a város lakosságát, hogy szakmába vágó munká-
latait kizárólag Iparigazolvánnyal ellátott iparo-
sokkal végeztesse, mert a kontárral végeztetett 
ipari munka hatósági eljárást von maga után amel-
lett. hogy az iparos adófizetési kötelezettségeinek 
eleget tesz, munkájáért felelősségre vonható, a 
kontár viszont mindkettő alól kibúvik. 

— A szegcdi faipari szakiskolán (Szent György-
tér 7.) a nyilvános vizsgák junius 24-én, szomba-
ton délelőtt 8—11-ig lesznek. A vizsga után nyí-
lik meg a rajzkiállitás, mely 25-én este 6 óráig díj-
talanul megtekinthető. Látogatókat szívesen lát az 
igazgatóság. 

Vigadóban ma lánc! 

— Jubileumi ünnepség. A Keresztényszociális 
Szakegyesületek szegedi kerülete a „Viszfaang" 
Dalkör közreműködésével junius 29-én délelőtt fél 
11-kor a rókusi elemi iskola tornatermében Giess-
wein Sándor emlékére jubileumi ünnepséget ren-
dez. 

x Elastrico fürdőruha Lampel és Hegyinél. 

— Felkérem azokat, akik az 1928. tanévben a 
Margit-uccai polgári IV/a. osztályát elvégezték, 
hogy f. hó 25-én délelőtt 10-11 óra kőzött az is-
kola tornatermében jelenjenek meg Holtzer Er-
zsébet. 300 

x Közeledik a nyári vakáció és felmerül a kér-
dés: hova menjünk a nyáron. A felelet: a Bécs 
melletti Baden világhírű gyógyintézetébe, a Gu-
tcnbrnnn szanatóriumba. A legideálisabb nyári 
tartózkodás egészségesnek, betegnek egyaránt. 
Hatalmas park. Saját kapánák a badeni strand-
fürdőben. Magyar orvosok. Hires diétás konyha. 
Szórakozások. Szivosztály. 

x Elastrico fürdőruha Lampel és Hegyinél. 

— Lugkövet ivott. Kopp Ferenc szentmihályte-

lekl gazdálkodó két esztendős kisleánya szerdán 

délelőtt lugkőoldatot ivott. A mentők súlyos ál-

lapotban a közkórházba szállították. A szülők el-

len megindult az eljárás. 

— A Színházi Élet uj számában John Van Dru-
ten, a „Mindig lesznek Júliák" szerzőjének buda-
pesti látogatásáról közöl érdekes képes cikket, Hat-
vany Lili színházi levele, az Európabajnokság női 
résztvevőinek nyilatkozatai Budapestről, stb. stb. 

Filléres árak 
A NAGY/TRANDON! 
Fürdőjegy felnőtteknek 20 fillér 

Fürdőjegy gyermekeknek 14 fillér 

Idényjegy felnőtteknek 7 pengő 

Idényjegy gyermekeknek 5 pengő | 

Olcsó kabinbérlet, motorközlekedés, ven-

déglő, cukrászda. 3051 


