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vényházai csendőrség csütörtökön beszállította
a szegedi ügyészség fogházába Kovács Julianna 21 éves sövénvnázai napszámosleányt, aki
borzalmas kegyetlenséggel meggyilkolta a háromhetes gyermekét. Kovács Julianna mezei
munka idején adott életet gyermekének, három
héttel ezelőtt. Az újszülöttét felpakolta azzal,
hogy beviszi Szegedre és elhelyezi a gyermekTI t i
Péntek. Róia. kath. Ince p. vt.
, n o e A n g p k e l4 ó r a ^
pr0t
menhelyen. Eltávozott munkahelyéről és két BSMM
nap múlva ismét jelentkezett szolgálati helyén, perckor, nyugszik 7 óra 40 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től
azzal, hogy sikerült a gyermeket elhelyeznie.
A dolog azonban gyanús volt, az ismerősök fi- 1-lg, délután 4-től 7-lg, a Városi Mnieum mindengyelmeztették a csérdőrséget, amely megindí- nap, vasár^ és ünnepnap Is, délelőtt HM' fél 1-lg
van nyitva FolyóIratcsere kedden, csüf iiökfln,
totta a nyomozást.
Először a szegedi gyermekmenhelyen tuda- ezombnton délntír fél " tői fél 6-ig.
Egyetemi k ö n y v t á r (központi egyetem, l emekozódtak, ahol -rt a fel világosítást kapták,
hogy Kovács Julianna nem is járt az intézet- let) nyitva vasírnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak kózfil szolgálatot
ben. Vallatóra fogták a leányt, aki bevallotta,
hogy szándékában volt a gyermeket bevinni tartanak: Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 59.
(telefon 1996). Borbély József Tisza Lajos-körut
Szegedre, a z o n b a n elfáradt
az uton és elhatározta, hogy megöli. Amúgy is terhére volt a 20 (telefon 2268), Bulcsu Barna Kálvária-tér 7.
(telefon 3278), Gerle Jenő Klauzál-tér 3. (telefon
gyermek. üjságpavirosból
gombócot csinált, azt
bedugta a gyermek t rkábá. Amikor látta, hogy 1359), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1.
a gyermeke elvesztette az eszméletét, az úthoz (telefon 1846), Nagy Gy. örök.: bérlő Takács
Boldogasszony-sugárat 31. (telefon 2125), Selmeczí
közelfekvő egyik kubikgödörbe
dobta és elszaladt. A ki^ holttestet Kovács Julianna útmu- Béla Somogyitelep IX. u. 489. (telefon 3425).
tatása nyomán meg is találta a csendőrség.
Kovács Julianna ellen Cjyermekölés büntette
miatt indul meg ° bűnvádi eljárás.
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium jelenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 33.4
C, a legalacsonyabb 17.8 C. A barometer adata
null Tokra és tengerszintre redukálva reggel 766.5
mm, este 764.6 mm. A levegő páratartalma reggel
72, délben 37 százalék. A szél iránya északnyugati,
A piaci szabályrendelei
erőssége 1—3.
Tisztelt Szerkesztőségi
E g y év óta k é r j ü k a z
A Meteorologíaí Intézet jelenti este 10 órailletékes hatóságot, hogy tartsa be a piaci szakor;
Derült, igen meleg idő.
bályrendeletet, amely «zerini a piaci árusítás
reggel 4, illetve télen 5 órától kezdődik és déli
— A központi választmány ülése. Csütörtök
12, illetve hetipiaos napon 3 óráig tarthat.
délben dr. P á 1 f y József polgármesterhelyetKérésünket egy év alatt negyedszer utasították
tes elnöklésével a központi választmány ülést
el bizonyos „jogszokás"-okra hivatkozva, amely
ezesetben csupán abból áll, hogy az illetékes tartott. A választói névjegyzék ellen beérkezett
kifogásokat tárgyalta á választmány és a felhatóság — elnézte a szabályrendelet be nem
tartását és „jogszokás"-nak vette azt, ha va- szólamlások egvrészének helyt adott. A főjegyzői hivatal most hozzákezd a végleges választói
laki kiült a piacra a szabályrendelet semmibevevésével reggel 4 órától este 9 óráig árult napi névjegyzék összeállításához.
24—28 fillér helypénz ellenében, amikor ne— A szeptemberi érettségi vizsgálatok. A szekünk, kereskedőknek kimutatható napi 30 pen- gedi tankerület reálgimnáziumi tanulói részére
gő rezsink van.
a szeptemberi pótló-, javitó- és kiegészítő érettségi vizsgálatokat a szegedi állami Klauzál GáNem óhajtunk vitába szállni ezekkel a „jogbor reálgimnáziumban tartják meg. Az írásszokásokkal". Mi csak életben lévő törvényeket
és szabályrendeleteket ismerünk, de ha ezekkel beli vizsgálatokat szeptember 14., 15. és 16-án,
szemben bizonyos változásokra volna szükség, a szóbeli vizsgálatokat szeptember 21., 22. és
akor tessék megváltoztatni ama bizonyos „jog- 23-án. A tanulók a vizsgálatra okmányaik és
fényképes személyazonossági igazolványuk átszokásnak" megfelelően a meglévő szabályrendeletet. A hatóság meg is próbálkozott ezzel, adása mellett szeptember 4-éig a saját intézeazonban a módositó javaslatot a julius 8-i tük igazgatóságánál jelentkezzenek. A Klauzál
közgyűlés nagy többseggel elvetette és kimon- Gábor reálgimnázium tanulói részére személyazonossági igazolvány nem kell. A vizsgálati
dotta, hogy a meglévő szabályrendeletei kídijakat a tanulók a vizsgálat megkezdése előtt
vánja
fenntartani.
Ugyanezen a napon vettük kézbe a helyettes a Klauzál Gábor reálgimnázium igazgatójának
.polgármeste rur negyedik elutasító végzését, fizetik be.
amely ellen panasszal éltünk Bárányi Tibor fő— A szabadtéri játékok rendezősége a zeneispán urnái, aki 881—933. sz. átiratában fel- értő gyermekekhez. Az augusztusi szabadtéri
játékok magasnivóju és gazdag zenei programhívta a hatóságot, hogy kérésünket a fennálló
törvényes rendelkezések szerint intézze el. De jának egyik pontja K o d á l y Zoltán világhírű
ez még sem történt meg, amikor ujabb pana- „Psalmus hungarícus"-ának előadása. Ennek a
szunkra — amelyei a kereskedelmi és ipar- műnek tetpontján felcsendül egy gyermekkókamara és a Szegedi Kereskedők Szövetsége is rus. Nemcsak az előadandó munkának, hanem
szeretett városunknak is érdeke, hogy az előmagáévá tett — a főispán ur 907—933. számú
átiratában erre az illetékes hatóságot ismétel- adás — amely a szerző személves vezényletéten felszólította. A hatóság nekünk a legsú- vel fog lefolyni — minél sikerültebb legyen.
Magasrendű kulturális érdek szolgálatában forlyosabb és behozhatatlan kárt okozva, de nemcsak nekünk, hanem legalább 400 kereskedő- dulunk tehát Szeged gyermekvilágához és felkérünk minden 8—13 éves fiúgyermeket, jenek is, aki szintén árul gyümölcsöt is. Az a
lentkezzék a kórusban való részvétel végett
szabályellenes magatartás — ha csak nem akaM a g y a r Rezső énektar árnál a III. ker. állarunk tönkre menni — arr is ráfog kényszeríteni, hogy nyílt cs sok költséggel átalakítóit mi Szent Imre polgári fiúiskolában (Boldogasszonv-sugárut és Liliom-ucca sarok) hétfőn,
üzletünket feladjuk, személyzetünket elbocsás31-én délelőtt 10 órakor.
suk és megszabadulva a napról-napra sulvosabban ránknehezedő köztehertől — egyszerűen
— Vizi-házat építenek a Tiszán a cserkészek.
elfoglaljuk a minket jogosan megillető és enA Felsőtiszaparlon, nem messze a tápéi vámgedélyezett négvméteres piaci árusítóhelyün- házhoz, néhány nap óta szorgos munka folyik
ket és n a p i 32 fillér rezsiköltség
mellett ugyana Tiszán. A szegedi cserkészek építik itt tiszai
azt az eredményt érjük el, mint — napi 30
üdülő- és sportházukat. A nagyobbára fából
pengős kiadás melleit! Felesleges hangsúlyoz- készülő építmény magassága 8 méter lesz, a
ni, hogy milyen elviselhetetlen teher ezen ki- hossza 20 méter. A jólható énitmény a jövő
adásbel'j differencia és hogy ezzel milyen sú- hét végére elkészül és értesülésünk szerint itt
lyos kár ér bennünket amiatt, hogy egysze- fogják els/Mlásolni az augusztus 4-én és 11-én
rűen nem tartják be a szabályrendeletet. Ért- Szegedre érkező kétezer külföldi cserkészt. A
hetetlen a helyettes polgármester ur állásfogla- cserkészek vizi-épitménve azután is megmarad
lása, amikor a hal óságnak hivatalból kell a a Tiszán és cserkészgyakorlatok céljaira fogiák
szabályrendeletek betartását istápolni. Tiszte- felhasználni. A gvors tempóban folyó építkezési munkának állandóan sok a szemlélője.
lettel: ff. L. auümöloskereskedö.
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— Baleset a cséplőgépnél. Pitvaroson Bmödi és
Komlós géptulajdonosok oséplőraunkásai között
dolgozott P r i b e l s z k i István piitvarosi munkás 13 éves fia is, aki a cséplőgépbe kerülő kévék
kötelékét vagdalta fel. Tegnap este a gyerek már
fáradt volt és nem figyelt eléggé, ugy hogy az éles
kaszadarab, amelyet használt, balkezén az ujjait
csontig bevágta. A szerencsétlen fiút a makói közkórházban ápolják.
— Munkaközvetítés. Foglalkozást kaphat a Hatósági Munkaközvetítő utján: 7 kovács, 4 bognár,
1 kádár, 1 kosárfonó, 1 cipőfelsőrésztüzőnő, 2 cipész, 3 keztvükötőoő, 1 hölgyfodrásznő.

II háztulajdonos harca a lakókkal
Kiötölték a házigazda szemét
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Csütör-

tök délelőtt a közkórházban kezelésre jelentkezett Vékony János háztulajdonos. Arca be volt
kötve és amikor a kötést eltávolították az orvosok, megdöbbenve tapasztalták, hogy egyik
szeme

helyén

üresség

tátong.

V é k o n y J á n o s el-

mondotta, hogy csütörtök reggel összeszólalkozott lakójával,

Rostás

Julianna

cigányasszony-

nyal és annak Antal nevü fiával, mert azok áz
udvaron lévő gyümölcsöt szedegették. Csak
annyit mondott Rostáséknak, hogy ne bántsák
a fát, mert a gyümölcs nem volt kialkudva a
házbérben és igy ahhoz joguk nincs. Szó-szót
követett, végül is a cigányok nekiestek és ütlegelni kezdték. Eközben Rostás Antal ököllel
kiütötte a szemét. Vékonyt ápolás alá vették és
megoperálták. A rendőrség Rostásék ellen az
eljárást megindította.

Makóról Szegedre úszott
egy ácsmester
Megírta a Délmagyarország, hogy K i s s András makói ácsmester Nagylaktól a Maroson
Szegedig akar úszni. A közel 60 kilométeres
távot megszakítás nélkül kivánta megtenni.
Ki&s András a 60 kilométeres táv úszását vasárnap, — mint jelentettük, — megkísérelte, de
Makónál félbe kellett szakítania az úszást, mert
kísérői nem voltak hajlandók tovább menni
vele. Kiss csütörtökön ismét vizbeszállt, most
már Makón, hogy Szegedre ússzon. A 32 kilométeres távot Kiss minden baj nékül abszolválta és délután egynegyed 5 órakor a Regdonfürdőnél szállt ki a vízből. A sikeres úszás után
Kiss András a következőket mondotta:
— Csütörtökön délelőtt fél 10 órakor indultam Makóról két kísérővel, akik a parton gyalog követtek. Egyáltalán nem vagyok fáradt,
csak a fülem zug. Teljesítményemnek nem tulajdonitok különösebb jelentőséget, mert hiszen nem e'<ó izben úszom ilyen hosszú távot.
Úsztam már hosszabb távolságot is — mondotta Kiss — 1918-ban, amikorís Sabáctól Belgrádig úsztam. A közeljövőben megvalósítom
tervemet és Nagylaktól fogok Szegedre úszni.
Szeretném, ha akkor valamelyik szegedi uszóegyesület adna kísérőket annak bizonyítására,
hogy megszakítás nélkül úsztam le a 60 kilométeres távot.
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