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A férj, a feleség 
és Szilveszter éjszaka 

(A Délmagyarország munkatársától.) B á l i n t 
Mihályné, csinos dorozsmai asszony feljelentette 
férjét a szegedi járásbiróságon. Férjét, Bálint Mi-
hály borbélymestert azzal vádolta, hogy a szil-
veszteri táncmulatság után megpofozta őt, mert a 
mulatságon másokkal táncolt. A járásbirósági tár-
gyaláson a férj igy védekezett: 

— Dehogy vagyok én féltékeny a feleségemre! 
Az sem igaz, hogy megvertem volna, ezt csak bosz-
szuból állit ja rólam. Az igaz, hogy a mulatság után 
hazafelé menet véletlenül meglöktem; ő az eséstől 
kisebb sérüléseket szenvedeti Feleségem vissza 
akart menni a mulatságra, én elleneztem és közben 
történt, hogy elesett. De egy ujjal sem bántottam . 

A feleség azonban erősködött, hogy a férje meg-

ütötte, még pedig olyan erővel, hogy egyik foga 
megsérült és komplikációk is keletkeztek a sérü-
lés következtében. 

A járásbíróság a férjet bizonyítékok hiányában 
felmentette. A feleség azonban nem nyugodott bele 
férje felmentésébe, fellebbezett az Ítélet ellen, igy 
került az ügy pénteken a törvényszék elé. A házas-
felek most is megjelentek, de külön-külön, mert az-
óta nem élnek együtt. 

A bíróság a tárgyalás adatai alapján megsem-
misítette az elsőfokú bíróság ítéletét és ujabb el-
járást rendelt el. Az iratok visszakerülnek a járás-
bíróságra, amely újra tárgyalni fogja a férj és fe-
leség ügyét. 

Zománcedény 
sz&llilm&nyunk megérkezett, melyei isméi hihe-

tetlen olcsó árakon hozunk forgalomba 
2 drb fél literes lábos vaev fazék —98 
1 drb 1 literes lábos vagy fazék —.78 
1 drb 1.5 literes fazék —98 
1 drb zománctál barna —.88 
1 drb zománctál barna nagy —.98 
1 drb 40 cm mosdó tál barna 1-98 
1 drb 30 om mosdó tál barna —.98 
3 drb 1.5 literes fehér paradicsomos üveg —98 
1 drb üveg szőlőmosó —98 
1 drb evőeszközkosár 4 részes —.98 

Ezen árak csak addig érvényesek- amig a 
készlet tart-
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Asz olvasó rovata 
Igen tisztelt Szerkesztő ur! Szíveskedjék e 

soroknak az egyik legolvasottabb rovatában. 
.,Az olvasó rovatá"-ban helyet adni. Most a 
nagy csata előtt, amit a torony alatt vívnak vá-
rosatyáink 'és attya-jelöltjeink, hamar észbe-
jutnak elhanyagolt kövezetek, hiányzó gáz-

lámpák, kutak: de nem egynéhány közéi de'; ü 
eszme, melyeket talán a konzervativizmus bi-
lincse tart még ma is gazdátlanul, melyekért 
a nagy harcba érdemes lenne nemcsak egyen-
ként, de talán együttesen is küzdeni- A Zsötér 
ház évek óta húzódó bevakolása, modern, nagy 
strandfürdő létesítése, turistaszálló, csatorná-
zás. útjavítás stb-, elintézetlen kérdése mellett 
miért ne vetődjenek felszínre olyan eszmék, 
amelyek már valamikor parázslpttak, mint pél-
dául a vásárcsarnok felépítése, a Maros-ucca 
sarka, szemben a pénzügyi épülettel! Milyen 
városcsufja az a tér és nem sokkal beljebb a 
város tulajdonát képező csalitos telek is- (Már 
egyszer tavaly elrendelték, hogy be kell keri-
teroi deszkával a két telket egy itt megjelent 
cikk nyomán. Vájjon hol porosodik ez az ak-
ta?) Vagy talán addig várnak e telek rendezésé-
vel, mig majd tavasszal egy vállalkozó szellem 
körülpalántálja őket napraforgóval, középütt 
pedig esi csókával? Öröklakás, bérpalota már 
neim igen születik e helyen. 

Amott a felsővárosi szennyvíz kifogyó ügye! 
Miért nem lehet itt tökéletesen megszűrni a 
kiömlő szennyvizet? Miért legyen bizonyíték e 
mellett a kiömlésnél rajzó éhes halak, a koca-
halászok nagy csapata és a környéken terjen-
gő — büz?! Vagy talán még Szegedre nem 
érkezett le a hire a modern szennyvizszürő 
találmányoknak? 

Találunk még szép Szegedünkön csiszolni-
valót, problémahalmazt, ha jobban kinyitjuk 
szemünket, melyek nem egy, de két városatya 
pártfogását is megkívánják! Szerkesztő urnák 
a közlésért hálás köszönetet mondva, marad-
tam kiváló tisztelettel: Sz. S.-

V. VINCZE M A R I A ujabb öszi kalapmodelekkel érkezett. 
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Szegedi székhellyel 
„Alföldi Blokk"~ol alakítanak 

a Duna-Tiszaköze gyümölcstermelői 
Dr. Kogutovicz Károly a szervezkedésről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Du-
na-Tisza közén nagyarányú gazdagzervezkedés 
előkészületei kezdődtek meg. A szervezkedés-
nek az a célja, hogy az alföldi gyümölcstermelő 
gazdákat közös táborba gyűjtse érdekeik vé-
delmére. Annyira előrehaladtak már a szervez-
kedéssel. hoev rövidesem sor kerül az érdek-
képviselet megalakítására, amelynek Alföldi 
Blokk lesz a neve, szegedi székhellyel-

A szervezkedésről dr- Kogutowitz Károly 
egyetemi tanár, az Alföldkutató Bizottság el-
nöke a következeket mondotta: 

— Sajnálatosan tapasztalják a Duna Tisza 
közén élő ^gyümölcstermelő gazdáink, hogy a 
begyvicíáki! gazdákkal szemben nem tudnak 

ként borul erre a sokat szenvedett földre. Sehol 
annyi tehetség nem kallódik el száz, meg száz 
okon, mint minálunk. Jön felvillanó csillagigéret-
ként, aztán belefullad a közönyösség, a meg nem 
értés, a nagyképű lekicsinylés kormos fáklya fé-
nyébe, mert szemérmetesen reslelli az önadmi-
nisztrációt. 

— Faélü bicskával filigrán mivü aranyórát fa-
rag a magyar, ha rászorítják, — mondta vagy 
száz év előtt egy Esterházy. 

Talán ez a rászoritás, vagy a hiánva is magyar 
fátum? 

Kótav Pál egész életében irt vagy 12—15 verset, 
az egyik külömb remek a másiknál. Felküldte őket 
ismeretlenként, ajánló levél nélkül, Kiss Józsefnek 
s azonnal megjelentek A Hét-ben. Aki az iroda-
lomtörténetből csak hozzávetőlegesen is tudja, mit 
jelentett annak idején „kijönni" A Hétben, az tisz-
tában lehet a költemények értékével. 

De ezen a tizenötön kivül nem akart többet irni. 
— Minek? — felelte mngvar-fáradtan. 
— Mert bűnt követsz el, ha nem írsz! 
Semmi sem használt, egy poétái véna érthetetlen 

s-okból bedugult és nem akart tovább bugyogni. A 
mindennapi élet felszíne alatt érzett-e meg sok 
otvasmit, ami érthetetlen másnak, a kivülállónnk. 
vagy az ezeréves fájdalom, ősi. elhagyott puszta-
ságok halkszavu melódiája vált a lelkében zsar-
nok úrrá? — ki tudná azt megmondani! A családi 
élete a legboldogabb, épülettervei kőbe vésett köl-
temények. ha az otthonáról beszélt, ragyogott az 
r?rca. — és mégis típusa a bánatos magyarnak, aki 
nem leli hónát. 

Szegedről Szatmárra került s ott el is vesztette. 
Jóformán nem láttuk azóta, mig most pihenőre 
tért az ősi földben. Mert ki tudja azt elhinni, hogy 
másé és nem a miénk? Kótav Pali, a nótás ma-
gyar lélek csakis erről álmodhat. íszv.l 

szóhoz jutni. Jelenleg az a helyzet, de már na-
gyon régen isry van ez. hogy a hegyvidéki ter-
melők dominálnak országszerte, pedig Vsúly-
ban vannak a Duna-Tisza közénsk termelői- Az 
a célunk, hogy az alföldi vidékek gyümölcster-
melőit közös érdekképviseletbe tömörítsük. A 
kilátások igen biztatóak arra. hoey ez sikerül-
ni is fog- Egyelőre Szeged, Kecskemét, Nagykö-
rös. Szentes. Csongrád. Hódmezővásárhely és 
Kiskunhalas gazdáit akarjuk belevonni a szer-
vezkedésibe- később az összes alföldi gyümölcs-
tuimölökre kiterjesszük a szervezkedő; i és 
megalakítjuk a hegyvidékkel szemben az al-
földi gyümölcstermelők blokkját. 

Hangoztatta Kogutowitz professzor, aki a 
szervezkedésnek mozgatója, hogv kizárólag 
gazdasági tartalma van a gyümölcstermelők 
mozgalmának, rövidesen már meg is kezdi a 
blokk az egész Duna-Tisza közér? k'ható mun-
kásságát 

Iskolaharisnyák öt minőségben, 
hat színben, minden nagyságban 
a fehércégtáblás B 0 R 0 S-nál 

Kerékpártolvajolcat 
fogott el a rendőrség 

(A Délmagyarország munkatársától.) Péntek-
re virradó éjszakán a rendőrség elfogott két 
gyanúsan viselkedő fiatalembert- Az egyik 
Oroszi Sándor soroksárpéteri lakos, asztalos-
segéd, akiről kiderült, hogy többször volt már 
büntetve és hogy gyakran használja a Dolli 
Jenő álnevet. A másik fiatalember kihallgatása-
kor Pető Sándor budapesti bádogossegédnek 
mondotta magát. A rendőrség érdeklődésére 
elmondották, hogy munkakeresés végett jöttek 
nemrégiben Szegedre- Megfordultak a környező 
városokban is, de sajnos munkát nem tudtak 
szerezni, igy hazafelé készültek. A rendőiségen 
továbbra is gyanús volt a két fiatalember. De-
tektívek mentek ki a lakásukra és ott több ke-
rékpárvázakat. részt találtak, amelyek nyilván 
valóan bpásbói származtak. 

Vallatóra fogták ezután őket és ekkóf beis-
merték. hogy keiékpárlopásokbd' tartották fenn 
magukat. Szegeden tiz, Vásárhelyen egy kerék-
párt loptak el, ezeket eljdták és az igy s/.erzett 
pénzből éltek. A rendőrség mindkettőjüket le-
tartóztatta és átkísérte r. szegedi ügyészség fog-
házába-

B U D A P E S T 
egyetlen irodalmi kabaréja 
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Vasár- és ünnepnap délutáni előadások. 


