
ipari vásár mondhatni , utmutató lehet az or-
szág iparossága számára és ezért minden di-
cséretet megérdemel a vásár rendezősége. 

A vendégek ezután még sokáig együtt ma-
radtak. majd az esti órákban mégegyszer meg-
tekintették a vásárt. A kereskedelmi miniszter 
megbízottá' vasárnap este utaztak vissza Bu-
dapestre, a debreceni k hétfőn délelőtt autó-
val tették meg víc^zaf 'é az utat. 

Az ipari vásár elnöksége a debreceni ipar-
testrlet vezetőjének nyomán vizsgálatot Indí-
tott, hogy miért nem drusitottdk Debrecenben 
a kedvezményes utalási igazolványt, (holott 
ezekből Debrecenbe is küldtek többszázat. 

Szerdán délelőtt a szegedi ipari vásár meg-
tekintésére Szegedire érkeznek: Kéthly Anna 
Farkas István, Esztergályos János és Kabók 
Lajos országgyűlési képviselők és Mónus Illés, a 
szociáldemokrata párt központi titkára. 

A vásár nyitva van naponta reggel 8 órától 
este 7 óráig. Belépődíj 30 fillér, gyermekeknek 
10 fillér. A vásárra május 27-ig féláru vasúti 
jeggyel lehet S_egedre utazni. Az igazolványok 
május 29-ig érvényesek a visszautazásra. 

* 

Dr. BOROSNÉ TEVAN ERZSÉBET 
természetesen iparművészeiét hozta a vásár-
ra. Nem azokat a bazárárukat és gyári tömeg-
cikkeket mutatja be, amelyeket nagy elősze-
retettel lőcsölnek a hozzá nem értő gyanútlan 
közönség nyakába „Iprrmüvészet" elmen, ha-
neim azt, amire a művészkörökben igen jól iz-
miért és márkának olfogadott „Tevan" név kö-
telez. Maga tervezte müipari tárgyak sokféle-
sége között ta'.álunk himzés?ket, fa- és fém-
tárgyakat, ízléses nippek et és mindenféle cse-
csebecséket. ami a lakást otthonossá varázsol-
ja. Báró Kéthly Károly államtitkárnak annyira 
megnyerték tetszését a kiállított tárgyak, hogy 
spontán felajánlotta támogatását, ha Borosné 
állami támogatásra tart igényt Legjobban az 
lepi meg a látogatót, hogy ezek a szépséges ap-
róságoq semmivel sem drágábbak, mint a silány\ 
gyári tömegcikk. j j 

KUNSÁGI SZöNYEGIPAR 
teen szép tarka szőnyegeket mutat be. 
Ezeknek a szőnyegeknek a legfőbb előnye, 
hogy rendkívül olcsók. Négyzetméterenként 5 
pengőbe kerülnek és ezért van Is bennük igen 
nagy kereslet. 

TATAI BRIKETT 
kis bánya-pavillonja, valóságos látványosság. 
A természetimen beállított kis bányarésziet 
szemlélése közben szinte érzi az ember a ta-
tai brikettel fütötí kályha feléje sugárzó mele-
gét. A kis pavillon apró csilléivel, pirosan vi-

lágító miniatűr bányalámpáival egészen világ-
városian nagystílű, mint amilyen kitűnő és 
gazdaságos m a j a a propagált tatai brikett, me-
lyet Szegeden és környékén, sőt ujabban már 
Dunántul is a Vértes Szénkereskedelmi Rt. képw 
visel és hoz forgalomba. 

Egy vagon gabonát lopott 
és a pénzt szétosztogatta 
ismerősei között 

(A Détmcgyarország munkatársától.) A sze-
gedi törvényszék Cömör.y-ta-'ácsa kedden tár-
gyalta Sprirger Bmil iómódu kunágotai fiatal-
ember és nyolc társa lopási ügyét. A vád sze-
rint Springer Emil Kunágotán tolvajszö,Tetke-
zetet alakított és üzletszerűe.'- foglalkozott lo-
pások, betörések elkövetésével. Éveken ke-
resztüli sikerűit űznie manipulációit és ez idő 
alatt senki sem gyanakodott rá. A csendőrség 
előtt nyolc betöréses lopást, egy csalást és 
egy zsarolást ismert He. A lopásokkal tekin-
télyes vagyoni haszonra tett szert, többek kö-
zött körülbelül egy vagonra való gabonát lo-
pott el a falubeliektől. 

Springer a keddi főtárgyaláson töredelmes 
beismerő vallomást tett. Elmondotta, hogy 
nem volt szüksége arra, hogy lopni járjon. Ál-
lása upvan nem volt, de Jómódú szülei minden-
nel ellátták. A lopott kukból szerzett pénzt 
szótszórta, alorztogatta ismerősei között. Be-
ismerte a csalást is és a zsarolást is. Az 
utóbbit azáltal követte el. hogy egyik kunágo-
tai Ismerősétől levélben 100 pergőt kért azzal, 
hogy különben feljelenti valutakihágásért. A 
tebbi vádlott, annak ellenére, hogy azok is 
beismerő vallon-ást tettek a csendőrség előtt, 
mindent tagadott. Azt adták elő, hogy a nyo-
mozás során azért tattek beismerő vallomást, 
mert a csendőrök megverték őket 

Dr. Kleltcsh Imre ' -vész indítványára a 
bíróság a nyolc vádlott ügyét elkülönítette 
Springer ügyétől. A többi vádlottra vonatkozó-

Ingyen 
nyaralási csereakció 
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iunius 2-től október 6-ig. 

A Délmagyarország minden előfizetője és hozzátartozója ingyen 
nyaralhat Ausztriában, aki ugyanazon időre ugyancsak ingyen 

ellátást nyújt osztrák nyaralóvendégeknek. 
Az akcióban résztvehetnek elsősorban: közalkalmazottak, magán-
hivatalnokok, szabadfoglalkozásúak, főiskolai hallgatók és 
középiskolai tanulók, de ezeknél fiatalabb gyermekek nem. 
A nyaralási idő az igénylő kívánságának megfelelően Bécsben, 

vidéki városokban, vagy fürdőhelyen tölthető el. 
A cserenyaralási akció résztvevői az Ausztriába és vissza-

utazásra vasúti kedvezményb-n részesülnek. 

Jelentkezni a DELMUGyRRORSZRG kiadóhivataléiban kell, 
ahol felvilágosítássá! is készséggel szolgálnak. 

PL jelentkezéssel egyidőben 42 pengő a kezelési költségekre lefizetendő. 

lag • bíróság tanuképen kihallgatja a nyomo-
zást végző csendőröket. Ellenben Springer 
Emil ügy^t a bíróság letárgyalta. Dr. Reich 
Zoltán védő szólalt fel. majd a biróság Sprin-
gert két és félesztendei fegyházra ítélte. 

A marólúg 
két áldozata 
A gyermek után meghall 
az anya is 

(A Délmagycrország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország annakidején, hogy egy 
22 éves fiatalasszony, Mézer Jánosné öngyil-
kossági szándékból marólúgot ivott. Mézer Já-
nosné egy üthalom-uccai napucsossegéd felesé-
ge volt. A fiatal házaspárnak, két élő gyermek© 
van, a harmadik pedi°r útban volt akkor, amikor 
Mézemé az öngyilkosságot elkövette. A papu-
csossegéd már régóta állásnélkül volt, felesége 
egy gyárba járt dolgozni, de a mult hónap ele-
jén a munkát abba kellelt hagynia. A kis család 
a legnagyobb nyomorbr Jutott. Arról volt szó, 
hogy a két gyermeket a menhelyre kell adni. 
de Mézemé nem akarta gyermekeit kezéből 
kiadni és inkább az öngyilkosságot választotta* 

A mult hónap 10-én marólúgot ivott. A men* 
tők beszállították a közkórházba. Itt a súlyosan 
sérült fiatalasszonyt többször megoperálták* 
Közbea megszületett egyermeke, aki nemsok-* 
kai később m o h a i t Vasárna este Mézer János-
né Is követte gyermekét a halálba. A maróltta 
annyira összeroncsolta szervezetét, hogy az ope-» 
rádók nem segítettek. 

A titkos 
választójogért 
A független kisgazda pár* 
makói közgyűlése 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
A makói független kisgazdapárt hétfőn délelőtt 
tartotta közgyűlését. Görbe Sámuel megnyitó be-
széde után dr. Török István a párt mult évi mű-
ködését ismertette titkári jelentésében. 

— A párt egyik legfontosabb követelménye 
a titkos választófog — mondotta. A párt szer-
vező embereit a megye valamennyi községében 
nagy lelkesedéssel fogadták s ahol mód és al-
kalom kínálkozott a párt zászlajának a kibontá-
sára, ott nagy tömegek sorakoztak a zászló 
alá. 

Dr. Kovács KároJy kitartásra buzdította a 
párt tagjait és kérte őket, hogy még az eddigi-
nél is nagyobib lendülettel szolgálják az eszmét 

Dr. Csorba János indítványára elhatározta a 
közgyűlés, ho fv Eckhardt Tibort, a párt vezérét 
táviratilag üdvözlik. Dr. Csorba beszédében 
foglalkozott az Eckhardt és Gömbös közeledésé-
re vonatkozó hírekkel és kijelentette, hogy a 
független kisgazdapárt a niaga függetlenségét 
és különállóságát minden körülmények között 
meg fogja tartani. A párt egyik le "fontosabb kö-
vetelménye a titkos választójog — folytatta —, 
ezért ha a kormány tellesitl a pártnak ezt a 
kívánságát, aükor a ~>árt természetesen ebben a 
kérdésben nem támadja, hanem támogatni fog-
ja a kormányt. 

A gyűlésen többszáz főnyi kőz&n&ég ideáit 
meg. 


