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Választási főbiztos: 
Kovács Rókus 
táblai tanácselnök 

A választójogi törvény értelmében az Ítélő-
tábla teljes ülesének kell kijelölnie azt a táb-
labírót, aki a választások aiatt a választási fő-
biztos tisztségét tölti be. A szegedi Ítélőtábla 
pénteken tartolt teljes ülést és ugy határozott, 
nogy K o v á c s Rókus táblai tanácselnököt de-
legálja erre a tisztségre. A tábla elnöke a tel-
jes ülés határozatáró1 hivatatosah értesítette is 
dr. P á l f y József polgármestert, mint a köz-
ponti választmány elnökét. Rövidesen sor ke-
rül a választási bizottság megalakítására. 

REPÜLŐGÉPEN 
A MON^T EVEREST 

FÖLÖTT 
Eíherton ezredes előadása Szegeden 
(A Délmagyarország munkatársától.) Csü-

törtökön Szegeden érkezett E t h e r t o n angol 
ezredes, a Hima la ya-expedíció egyik résztve-
vője M a g y a r Sándor, az ismert óceánrepülő 
társaságában. Az ezredest az egyetem földrajzi 
intézetének vezetői fogadták. 

Etherton ezredes tiszteletére délután hat óra-
kor a Hungáriában lea volt, amelyen megje-
lelitek a Légiforgalmi tisztjei, a sajtó képvise-
lői, K o g u t o w i c z Károly egyetemi tanár, 
T o n e 11 i Sándor és számosan a városból, akik 
angolul beszélnek. Igen kellemes közvetlen-
séggel folyt a beszélgetés a Hima la ya-expedí-
ció hősével, aki kedves részleteket mesélt vak-
merő és bravúros útjáról. A beszélgetésbe be-
lekapcsolódott a magyar légi hős, M a g y a r 
Sándor óceánrcpülő is. A társaság kedelyes 
asztalkák mellett fogyasztotta el teáját és 
szenvedéseit és együt tmaradt Etherton ezredes 
esti elődásának kezdetéig. 

Este a Belvárosi Moziban Etherton rövid elő-
adást tartott, majd bemutatták a Mount Eve-
rcsl-repülcsről készített ritka érdekességü és 
értékű filmet. Az előadáson rendkívül nagy-
számú közönség jelent meg, amely teljesen 
megtöltötte a mozi nézőterét. A megjelentek 
kőzött ott láttuk dr. P á l f y József polgármes-
tert, N a g y s z o m b a t h y Miksa altábornagy-
danlúrparancsnokot, a tisztikar számos veze-
tőjét, az egyelem tanári karának sok tagját dr. 
K i s s Albert rektor vezetésével, valamint szá-
mos hivatal és inézmény vezetőjét. 

Dr. K o g u t o w i c z Károly egyetemi tanár 
nyitotta meg az előadást, meleg szavakkal üd-
vözölte Etherton ezredest. A közönség lelkesen 
megtapsolta az ezredest, aki ezután rövid e l ő , 
adásban ismertette az expedíció történetét. A 
Himalaya-repülés eseményeit ezután M a g y a r 
Sándor mondotta el magyarul. Az expedíció 
főbb momentumai a következők: 

— Kezdetben mindenki lehetetlennek tar-
totta azt a tervet, hogy az Everest-csucs 
fölé kerülhess« ük repülőgéppel és bizony 
nehéz volt az elindulás, amikor a tervhez szüksé-
ges anyagi eszközöket elő akartuk teremteni 
Blacker ezredessel, akitől az eszme eredetileg 
származik. Csak amikor Lady Houston vállalta 
magára az expedíció költségeit, e nagylelkű me-
cenis támogatásával vált lehetővé a munka meg-
indítása. Tevékenységemet megkönnyítette az a 
tény, hogy 16 évet töltöttem a Himalayn hegyeiben. 

— Mindenekelőtt 

a nepáli maharadzsa enaedéltrét 

kellett megnyernünk, aki az Everest-hegy ura. Az 
engedélyt a fejedelem meg is adta azzal, hogy le-
hetőleg magasan repüljünk a csúcs fölött és hogy 
lehetőleg ugyanazon az uton térjünk gépeinkkel 
vissza, Ezeket a feltételeket be is tartottuk. Bár 
nem volt szándékunk Tibet fölé kerülni, 

a Dalai Láma 

tatek UMhe velünk, hoüy a&>o(Liknnmat toailia*. . 

miszerint két „maddrórids" szándékozik a „világ 
Istenanyja" fölé röpülni. Azt kérte 6 is, hogy le-
hetőleg magasan repüljenek a gépek, hogy ne 
legyenek láthatók és hallhatók, egyszóval ne za-
varják az istenek nyugalmát. Ezt a feltételt Is 
betartottuk. 

Etherton ezredes ezután a technikai előkészü-
leteket ismertette. Gondoskodni kellett villany-
árammal fűtött ruházatról. Az óriási magasságban 
ritka a levegő, ami miatt oxigén-belélegzésről is 
kellett gondoskodni. Melegítették a fényképezó-
készülékeket is. 

— Amikor az előkészületeket befejeztük Angliá-
ban — folytatta —, utrakeltünk India felé. Indu-
lás előtt az expedíció tagjait az angol légügyi 
felügyelőség megvizsgálta, ritkított levegőjű lég-
kamrákban 12.000 méter magasságnak megfelelő-
leg csökkentett légnyomás mellett. Tudni kellett, 
hogy 

az agy és általában az emberi fizi-
kum mikép reagál Ily óriási magas-

ságban. 

Amikor a 10.000 méternek megfelelően ritkították 
meg a levegőt, az ércpénz csengését már nem 
hehetett hallani: a ritka levegő már nem viszi a 
hangot. Az elme munkája meglassul, ellustul, ami 
bizonyos zavarokat okoz az értelemben. Már 9— 
10.000 méternél szinte szünetel az agy munkája: 
az ember hajlamos arra, hogy beszüntessen min-
den tevékenységet. 

— Indiából Purneába repültünk, ami mintegy 
210 kilométerre fekszik az Everest-csúcstól-

A benszülöttek 

rendkívüli érdeklődést tanúsítottak a repülés iránt, 
mivel a magas csúcsokat szenteknek tartják, 

ahol jó, vagy rossz szellemek laknak. Egyenesen 
az istenek kihívásának tekintették vállalkozásunkat. 

— 1633 április 3-án reggel a szélsebességet il-
letőleg kedvező jelentést vettünk: megfigyelő gé-
pet küldtünk fel, amely 6000 méter felett tiszta 
időt konstatált. Az indiai síktól 6000 méterig vö 
röses köd ülte meg a légkört. A két nagy gép 8 
óra 25 perckor utrakelt és 

7000 méterig 

emelkedett fel, ahol tényleg szabad kilátás volt. 
Az Everest-csucs felé haladva, a szélsebesség nö-
vekedését észleltük. A szél elérte az óránkinti 200 
kilométert. A gépek rettenetes erejű lefelé irányuló 
örvényléssel találták magukat szembe és a vezető-
gép egy helyen egy pár másodperc alatt 4500 mi. 
tert sülyedt. Nagy veszélyt okozott az Everst feletti 
jégköddel, illetve jégfátyollal való küzdelem. Ez a 
jégfátyol ugy képződik, hogy az orkánszerü szél 
szinte felszívja a havat, ezt jéggé fagyasztja és oly 
erővel ragadja magával, hogy az egyik repülő. 
gépünk ablakát is bezúzta. 

Az Everest.csuct fölött 

csodás panoráma nyilt az őrök hóval borított he-
gyekre, amelyeket emberi szem sosem látott eddig} 
a képek mindig gazdag forrásai lesznek a föld-
rajzi kutatásnak. A megfigyelők 7600 méter ma« 
gajs ágban 

nagy tavat 
vettek észre. Ez a tó a világ legmagasabban fekvő 
tava. Nincsen befagyva, tehát vagy hőforrásai 
vannak, vagy olajtartalmú. 

— Az expedíció tudományos eredményei ki-
elégitőek — fejezte be előadását. Adatokkal szol-
gálhattunk az oxigénnel való magasrepülés techni-
kájára vonatkozólag; a szél ereje és Irányára vo-
natkozó adatokat szereztünk be. Amikor a repülési 
megismételtük április 19-én, még több felvételt 
készítettünk és egy addig ismeretlen világ tér' 
képéhez szükséges felvételeket szolgáltattauk. 

Az előadás után leforgatták az ezpedicióről 
készült, kitűnően fotografált filmet, amely ér-
dekesen mutat ta meg a repülés előkészületeit, 
a speciális gépek és felszerelések készítését, 
majd a legérdekesebb rész következett: két w 
pülőgép a Mount Everest fölött 11 ezer méter 
magasságban. Pompásan bontakozott ki a hó és 
a felhők fehér ködéből a világ legmagasabb 
hegyláncolata. A közönség melegen megtap-
solta Etherton ezredest, aki az egyik páholyból 
nézte végig a Mount Everest-repülés pompás 
felvételeit. 

* 

Tekintettel, hogy az előadásra sokan nem Jn-
tottak be, miután minden jegy elkelt — az előadást 
ma, péneken a KORZÓ MOZIBAN délután 5 órai 
kezdettel mérsékelt h elvárakkal megismétlik. 

MEGISMERIK 
a 

HEmaSaya expedíció 
hangosfilm előadását. 

Korzó Mozi o é n f e k ú . u . 5 ó r a . O c s á helyárak. 

A kintornás-házaspár 
bigámia-pere 

huszévi házasság után 
(A Délmagyarorszig munkatársától.) Érdekes 

kettős házassági bünpert tárgyalt csütörtökön a 
szegedi tőrvényszék Vadajf-tanácsa. Kaczur Antal 
kistelek: kintornás és felesége, született Németh 
Anna került a vádlottak padjárt. közel husz esz-
tendei együttélés, illotve házasság után. Most de-
rűi* ki, hogy Kaczurnak Németh Annával kötött 
házassága idején már volt egy felesége, aki csak 
a inult esztendőben halt meg. Az ügyészség vád-
iratából kiderült, hogy Kaczur Antal 1913-ban, 
mint fiatal Idntornás Pusztamérgesen megismerke-
dett egy Hegyesi Adél nevű süketnéma leánnyal, 
akit rövid udvarlás után feleségül vett. Az eskü-
vőt a puszta mérges i templomban tartották meg. A 
házasság azonban nem sokáig tartott. Kaczurék ál-
landóan veszekedtek, a kintornás 1916-ban elhagy-
ta feleségét és at'.ól kezdve egyedül dolgozott az 
országutakon. De nem sokáig, mert még ebben 
az évben vadházasságra lépett jelenlegi feleségé-
vel, Némclh Annával, akit azután 1919-ben felesé-
gül vett. Hegyesi Adél azóta férjéről semmit sem 
hallott. Az első asszony az elmúlt évben meghalt 
és a' . 'or derüli !.i bogy törvéryes felesége volt 
Kaczur Antali).. aki nem vált el tőle. 

... A «áiiüxtöki főtárgyaláson a Karzur-bázaspár 

érdekes módon védekezett. Kaczur Antal elmon-
dotta, hogy első feleségét elhagyta és ugyanakkor 
megbízott egy szegedi ügyvédet, akinek a nevét ma 
már nem tudja, hogy indítson felesége ellen váló-
pert. Az ügyvédtől többízben érdeklődött a válóper 
allása után. Egyizben azt a felvilágosítást kapta, 
hogy a bíróság a házasságot felbontotta és ő így 
szabaddá lett. Elismerte, hogy erről semmiféle ira-
tot nem kapott, bíróság előtt meg nem jelent. Ki-
jelentette, hogy neki fogalma sem volt aról, hogy 
mi az a bigámia és hogy nem lett volna szabad 
Németh Annával házasságra lépnie. 

Németh Anna elmondotta, hogy férje nem emlí-
tette elsfl házasságát. Három évig élt együtt, ami-
kor egyszer súlyos beteg lett. Papot hivatott, mert 
meg akart gyónni, a pap azonban megtudta, hogy 
vadházasságban él és ezért nem oldozta fel, el-
lenben arra .ösztönözte őket, hogy felépülése után 
esküdjenek meg. Felépült, megfogadták a pap ta-
nácsát és rövidesen egybekeltek. 

A bíróság több tanú kihallgatása után mindket-
tőjüket bűnösnek találta kellős házasság vétségé-
ben és ezért fejenkint 15—15 napi fogházra ilélte 
őket. A kintornás házaspár az ítéletben mepnyur 
aodatL. 


