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Csipöfüzök, melltartök, pécsi bőrkeztyükS—¡j
ítélet élőit
Lovassy bankigazgató
(A Délmagyarorszig
munkatársától.) A szegedi törvényszék ViZd-tanácsa csütörtök délben befejezte a Lovassy-féle uzsoraper főtárgyalását. A törvényszék a mult hónapban egy
teljes hétig tárgyalta az ügyet. Vitéz Lovassy
István csongrádi bankigazgató tagadta, hogy kihasználta volna dr. Szakáts József szorult anyagi helyzetét és uzsorakamatra folyósította volna a többszáz millió koronás kölcsönt. A bíróság a tanuk kihallgatása után félbeszakította a
főtárgvalást és e két elején folytatta uira. Vókes Sándor és Scultéty
Rezső törvényszéki
szakér+ők terjesztették elő a véleményüket.
Csütörtökön regyel a bizonyítási eljárás befejezést nyert és a perbeszcáekre került a sor.

uzsorapere

Dr. Illyés Tivadar ügyész fenntartotta a vadat, de a régi törvény alapján csupán nzsora
vétségében és nem bűntettében kérte a bankigazgató bűnösségének
megállapítását.
Az
ügyész szerint a főtárgyalás adatai elegendő
bizonyítékot szolgáltatok a vádlott bűnössége
mellett. Bizonyítást nyert, hcxgy dlr. Szakáts
József abban az időben szorult anyagi viszonyok
között élt, a kölcsön kamatai uzsorakamatok
voltak. Dr. Buk József védő felszólalása után a
vádlott élt az utolsó szó jogával- ártatlanságát,
jóhiszemű üzleti tevékenységét hangoztatta és
felmentését kérte.
A biróság szombaton délelőtt hirdeti k! az
ítéletet.

Hírek.
As i d ő
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10
órakor. Hazánkban egész nap élénk volt a
délnyugati szél és változóan felhős volt az
ég. Kisebb záporesőket a Dunántul egyes
részéiről jelentettek. — Időjóslat: Északi
szél, változó felhőzet, helyenkint, de inkább csak az ország nyugati és déli részein kisebb záporesők. Éjjel kis lehűlés,
de fagyveszély nélkül.
— A reformátusok ünnepe. A szegedi református templom felszentelésének ötven esztendős forduóját haranavatással kötötték egybe.
Az ui harangot tegnar helyezték el a toronyban,
előzőleg alkalmi istentisztelet valt. amelyen Bakó
László lelkész szolgált. A jubiláris istentisztelet
ma délelőtt 10 órai kezdettel lesz, amelynek
befejeztekor fog szólni az uj harang. A szegedi reformátusok jubiláris ünnepségére Harkányi Pál esperes kíséretében Szegedre érkezett
dr. Baltazár Dezső tiszántúli püspök, ö mondja
at ünnepi prédikációt a tízórás Istentiszteletenamelynek befejeztével a szegedi és az ujszegedi
stryházak közös presbiteri gyűlést tartanak. A
püspök tiszteletére délben fél 1 órakor közebéd
lesz.
— Shvoy Kálmán altábornagy látogatása dr.
Pálfv József polgármesterhelyettesnél. Dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy csütörtökön
lélelőtt meglátogatta hivatalában dr. P á l f y
József polgármesterhelyettest, akivel hosszabb
ideig tartó megbeszélést folytatott. Az altábornagy látogatása értesülésünk szerint a polgármesterválasztás kérdésével volt kapcsolatban.
— Felfüggesztették a debreceni főügyészt.
Hebrecenből l e b n t k : A belügyminiszter Miszty
Károly városi tiszti fŐflqrvész ellen fegyelmit
rendelt el és (fásától felfüggesztette. Az üggyel
knncsolatban Vay László főispán kijelentette,
tudomása van arról, hogy a belügyminiszter különböző szabálytalanságok m h t t fegyelmit ren*
delt el a föfisrvész ellen és állásától !s felfüggesztette. A belilevminlszterl leirat szerint a
főijffvész hivatali működése körében kötelességének több alkalommal nem tett eleget és ezzel a
városnak anyagi kárt okozott.
— Hősök iinnene vasárnap délelőtt 9 órakor
a zsinagógában,' Utána fél 10 órakor a tanulóifjúság ünnepe a hősök emléktáblái előtt, h á romnegved 11 órakor a hatóság, a katonaság és
a hadviseltek ünnepe a zsidó temető hősi emlékénél. — A görögkeleti magyar egvházközség vasárnap délelőtt 10 órakor a belvárosi elemi iskola I. emelet 15 számú termében a hősi
halottak emlékére szentmisét tart.
— Az Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete vasárnap délelőtt tartja gyászülését dr. Somogyi Szilveszter és Wimroer Fülöp emlékéreAí

emlékbeszédet dr. T o n e l l i Sándor, az
elnöke mondja.

AUKE

— Somogyi Szilveszter emléke a MOVE választmányi ülésén. A MOVE szegedi csoportja
választmányi ülést tartott, amelyet dr. Somogyi
Szilveszter amiékének szentelt. Dr. vitéz Gárgyán Imre kegyeletes szavakkal emlékezett meg
Somogyi polgármesternek Szeged érdekében kifejtett nagyértékü munkásságáról, aki a MOVE
szegedi csoportjának is mindig támogatója volt.
A polgármester emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg és elhatározták, hogy annak kivonatát az elhunyt özvegyéhez eljuttatják.
— A gyümölcsrakodókhoz vezető utak k a r bahozatalát sürgeti a kamara. A kereskedők és
iparosok köréből azzal a panaszos bejelentéssel
fordultak a szegedi kereskedelmi és iparkamarához, hogy a Tisza-pálvaudvar raktáraihoz vezető utak — ugy a Winkler-fatelep melle*ti.
mint a vasútvonal alatt átjáró felölj utak —
olyan ros c z állapotban vannak, hogy azokon
az árukkal rakott kocsik .közlekedése úgyszólván lehetetlenné vált, Az uj gyümölcsrakodó
létesítésével ezeknek az utvonalaknak foT^alma
ielentősen megnövekedett és a hozzájuk kapcsolódó érdekek nagymértékben fokozódtak. 4 kamara rámutatva a forgalom zavartalanságához
fűződő gazdasági jelentőségre, megkereste a
polgármesteri hivatalt ezeknek az utaknak mielőbbi megjavítása érdekébein szükséges intézkedések m estéidéire.
— Egy hatvan éves szegedi cég ünneplése.
Hatvan esztendővel ezelőtt, 1874-ben alapította
a mai Reicb Mór és Fia céget R e i c h Mór ékszerész. Ebből az alkalomból a vásárrendező
bizottság és az Ipartestület meleg ünneplésben
részesítette a jubiláló céget és annak tulajdonosalt. Csütörtökön este az Ipartestület termében
vacsora volt. amelyen szépszámú közönség
gvült egvbe és megjelent a R e i c h-család m i n .
den tagja. Az Ipartestület nevében
Takács
Béln alelnök mondott felköszöntőt és arra kérte
a Reich-család. hogv továbbra is a tisztes
inar nevében működjék. K l e i n Ottó a vásárbizottság, V a r g a Mibálv a Kereskedők Szövetsége dr. F ü l ö n József a kiállitók nevében
üdvözölte Reieh Sándort, illetve a céget. Beszédet mondott még: dr. K e r t é s z Béla. dr.
T . a n d e s b e r g Jenő. E r d ő s Árpád és G á sn á r Ferenc. A felszólalásokat Reich Sándor
köszönte meg meghatott szavakkal. A vaesora
a legiobb hangulatban a késő éjszakai órákban
ért véget.
— Még csak" három nnn!« marad nvltva a
szegedi InarI vá'ár. Rendkívül nagv siker kíséri
a hatodik szeged' ipar! vájárt. Napról-napra
ezrével látogatják az érdeklődők és egvségos az
a vélemény, hogy az idei vásár nivója felülmnlja az eddigi vásárokat. A vásár m á j u s
27-én zárul. Nvltva van egész napon át, reseel
8 órától este 7 óráig. A féláru vasúti igazolvánvok m á j u s 27-ig érvénvesek a Szegedre utarásr*. visszautasáéi érvánvfik máitis 29-ig szól,
A MFTR igszolvánvok junius 1-ig érvénvesek
a visszautazásra. A* igazolványokat legkésőbb
m á j u s 27-ig feltétlenül le kell bélyegeztetni a
vásár irodájában.

Felhívás a választókhoz
A szegedi szociáldemokrata párt közli:
Ne hagyja senki választójogától elütni magát
A kihagyás etten május 30-ig lehet felszólalni!
Győződjön meg mindenki, akinek a választójog elnyeréséhez szükséges kellékei megvannak, hogy fel van-e véve az 1935. évre összeállított országgyűlési képviselőválasztók
iáeiglenes
névjegyzékébe, mely
megnézhető a hivatalos
órák alatt a főjegyzői hivatalban (városháza,
I. e. 8. sz. ajtó) A kihagyás miatt május 30-ig
lehet személyesen
felszólalni.
Választójoga van azoknak a férfiaknak, akik
24. életévüket betölt ték. vagy ebben az évben
betöltik, kát év óta Szegeden laknak, négy elemi
osztályt végeztek és iminda .oknak a nőknek,
akik 30. életévüket betöltötték, illetve ezévben
betöltik, kéí éve Szegeden lak.iak, hat elemi osztályt végeztek és azrknak a nőknek is. akik 4
elemi osztályt végeztek, ha három élő gyermektik van.
Készséggel nyu felvilágositást a szociáldemokrata párt titkársága (Hétvezér-u. 9.. Munkásotthon) minden nap délelőtt 9—1 óra között,
úgyszintén az esti órákban is, hogy a kihagyottak hogyan szerezhetik meg vála-ztójogukat
— Vallásgyalázás miatt 15 napi fogftizra
Ítélték a jámbor j u h á s z t A mult hónapban kül.
döttség járt a városházán annak az érdekében,
hogy tiltsák el a szatymazi juhászokat bizonyos földeken való legeltetéstől. A küldöttség
között volt VöTler Gyö-?y földbérlő is. Völler
nemrégiben a szatymazi temetőben összetalálkozott Kalapács Imre
szatymazi
juhásszal.
Ugyanakkor temetés is volt. a gyászmenet ott
haladt el Kalapács Imre közelében. Amikor a
juhász megnllhntotta őket, éktelen haragra gerjedt és káromkodott, szidta Völlert, ugy, hogy
a temetési menetben résztvevőket is megbotránkoztatta. A juhász csütörtökön Ráday járásbiró elé korfiit vallásgyalázás címén. Kalapács azzal védekezett, hogy igen részeg volt,
ezért használt olyan
súlyos
kijelentésekrat
Egyébként, ha józan, jámbor ember. A biróság
a juhászt 15 napi fogházra Ítélte.
— Kis Géza ünneplése. A szegedi ipartestület

vásárrendező bizottságának indítványára a z ipartestület közgyűlése jegyzőkönyvben örökitette meg
K i s Géza hentesmesternek, az ipartestület volt
alelnökének érdemeit. A jegyzőkönyvi kivonatot
Klein Ottó, a vásár ügyvezető elnöke vezetésével
küldöttség nyújtotta át aa ipartestület volt érdémes alelnökének. A jegyzőkönyv a következőket
tartalmazza: „A közgyűlés az indítványt egyhangulag elfogadva, elismeréssel állapítja meg, hogy
Kis Géza mészárosmester több mint huszonöt esztendő ipari közéleti munkája ékes bizonysága ao*
nak. hogy mindig hivatott férfi volt a vezetők sorában. Elismeréssel állapítja meg a közgyűlés,
hogy Kis Géza közreműködése, bölcs, mérsékelt,
tárgyilagos megnyilatkozásai, gondossága, előrelátása, józan ítélőképessége és higgadt megfontoltsága az ipartestület és az ipari vásár eredményes működéséhez nagyban hozzájárult. Amikor at
hosszú közéleti munkásság után Kis Géza visszavonul a közéleti szerepléstől, a közgyűlés a végzett
nagy munkáért elismerő köszönetét fejezi ki és
Kis Géza mészárosmester érdemeit jelen
közgyűlési jegyzőkönyvben örökíti meg." Kis
Géza
meghatottan köszönte meg az ünneplést

— Zsebtolvajlás a Mars-téren. Csütörtök dél-»
előtt a Mars-téren, a ''etipiacos forgalomban a
detektívek elfogtak zsebtolvajlás gyanuia miatf
két fiatalembert: Szécsi Ferenc rovottmultu hentessegédet és Macsek Alajos sütősesjédat. A két
gyanúsítottat bekísérték a rendőrségre, kihallgatták, azután mindkettőjüket őrizetbevették.
Macsek is, Szécsi is tagadja, hogy zsebtolvajlást köevtett volna el. Elfogatásnk előzménye
az volt, hogy az egyik piacozó zsebéből kiloptak egy pénztárcát. A károsult tolvajt kiáltott.
Percek alatt natrv csődület támadt és íkkor látták, hogv Szécsf eary pénztárcát dob az eervik
kocsi alá és menekülni igyekszik. Közelében
tartózkodott Macsek Alajos is. A gyanusitottaft
azzal védekeztek, hogy a pénztárcát a fö1dön
találták és amikor látták, hogy milyen csődülst
támadt, e'dobták a tárcát. A nvomozás folvik,
— Építőmunkások gyűlése. A Magyarországi
Építőmunkások Országos Szövetsége 25-én,
pénteken este fél 6 órakor az Épitőmunkásott
honban (Fodor^ueca 10.) értekezletet t a r t
x Nemzetközi bridge-verseny Viarcggioban jw
nius 5—8-ig. Nagy dijak és 70 százalékos utazási
kedvezmény. Elhelyezésről felvilágosítást ad a
„Via-' fürdőiroda Budapest, IV. Váci-ucca 86. T<*
lefon SŐ-a-.Sft.

