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A menyasszony, 
az ex-meny asszony 

és a vőlegény 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

járásbíróságra pénteken érdekes feljelentés futott 
be egy fiatal leány ellen. A feljelentést a leány 
volt vőlegénye: egy banktisztviselő tette becsület, 
sértés vétsége miatt. A volt vőlegény feljelentésé-
ben előadja, hogy a múlt év őszén v~!t az eljegy-
zésük. Nagy harcok árán érték el céljukat, mind-
két család ellenezte az eljegyzést. A fiu szülei azt 
vetették a leány szemére, hogy „túlságosan mo-
dern", többet törődik a szórakozással, tánccal, 
mint a háztartási munkákkal. Illetve azokkal egy-
általán nem is foglalkozott. A leány szülei meg 
ugy vélekedtek, hogy a fiu nem eléggé nagy, p~i'i 
leányuk számára. Az eljegyzés megtörténte után 
rövidesen bekövetkezett a szakítás. 

A leány — a feljelentő ex-vőlegény szerint — 
nem viselkedett olyan komolyan, ahogy azt egy 
menyasszonytól várni lehelt. * Megttörtént például 
az az eset, hogy a leány egyedül távozott hazul-
ról és csak éjféltájban tért haza, egy ismeretlen 
fiatalember kíséretében. Az eljegyzést felbontot-
ták. Előadja továbbá az ex-vőlegény, hogy idén 
tavasszal másodszor eljegyezte magát. ezúttal 
olyan valakivel, aki szüleinek is tetszett. A jelen-
legi menyasszonya az elmúlt héten egy társaság-
ban megismerkedett a volt menyasszonnyal. Mind-
ketten hivatalosak voltak egy leányzsurra ' s ott 
kerültek össze. A volt menyasszony eleinte ga. 
nyos megjegyzéseket tett volt vőlegényére, amikor 
pedig a menyasszony ezt kikérte magának, akkor 
becsületsértő kifejezéseket használt. Azt is állította 
többek kőzött, hogy a volt vőlegénye éhenkórász, 
hdzasságszédelgőnek titulálta a volt szerelmesét. 
A' menyasszony sirva tért haza, elmondotta a dol-
got a vőlegényének és azt is kijelentette, hogy 
ezek után kétszer is meggondolja B dolgot: hoz-
zámenjen-e. 

A bíróság elé kerül tehát az ex.menyasszony és 
tanuképen megidézik a leányzsnr1 összes résztve-
vőit, akik fültanúi voltak a két leány közötti kinos 
jelenetnek. 

Legszebb, legjobb, teen-c$6bb 
l c U l f m d l é « b e l f ö l d i 

kerékoárokaf 
mielőtt vásárol, okvetlen nézze meg raktá-
ramat, ahol kedvező részletre is vásárolhat. 

Rádiók összes rendszerű kapható. 
Uj Portable Írógép már P 175.— 
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Nagy javító mühelv és alkatrészek raktára. 
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Szened Városi SmMi 
Ma ese és vasárnap délután 

TITKOS ILONA felléptével 

h ftdrom mmm 
Hunyadi Sándor szenzációs uj vígjátéka. 

Hétfőn este 
GYENGE ANNA, SVÉD SÁNDOR 
és LAURISIN LAJOS felléptével 

TCÜ^CA^ 
Pucjtii upetáia. 

VASÁRNAP este félhelyárakkal 

Három a ki slány 
Dr. OCSKAY KORNÉLLAL a főszerepben. 

Tavaszi CIPO sT Grácia Kárász u. 3. 
Olcsó árak ! 
Ia minőség. 

Hireh. 
Az ¡dó 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 10.8, a legalacsonyabb 2.7 C. A barométer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 70, délben 53 százalék. A szél iránya 
északnyugati, délnyugati, erőssége 2—i 

A Meteorologiai Intézet jelepti este 10 
órakor. Idöjóslat: Még erős északnyugati-
északi szél, változó felhőzet, sok helyen zá-
poreső, záporszerü havaseső, a hegyekben 
havazás. Távolabbi kilátások: Egy-két nap 
múlva szárazabb, csendesebb idő és erős 
éjjeli fagy valószínű. 

T e n n l s z ü í ő 
olesen, jól 

szakműhely. Kelemen u. 7 

Három méter 
a Tisza vízállása, 
de üsszeirták az árvízvédelmi közerői 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Ti-
sza vízállása három méter alatt van, de a köz-
igazgatási hatóság megtette a szokásos tava-
szi árvízvédelmi intézkedéseket. Elsősorban 

összeírták az árviz esetén kirendelhető köz-
erőt. Szeged közigazgatási területén 39.643 
gyalogos rendelhető ki. Egyes fogat 3642, ket-
tes fogat pedig 7246 rendelhető ki árviz eseté-
re. Külön névsorba foglalták a munkavezető-
ket és azt is, hogy a kirendelt személyek mi-
lyen munkaeszközökkel rendelkeznek. 

A kirendelhető közerő ugyan az árvízvéde-
lemmel van összefüggésben, de egyelőre még 
a legtávolabbról sincs árvízveszély! A Tisza 
vízmagassága a tegnapi napon: 313 volt, ez 
másfél méterrel kevesebb, mint a multévi 
márciusi vizállás. A felsőbb vizvidékekről ér-
kezett jelen lések szerint lassú, fokozatos ára-
dás következik, de aggodalomra a legkevésbé 
sincs ok. 

— Ujabb építkezések Szegeden. Az egyik bu-
dapesti hitelintézet vezérigazgatója tett pénte-
ken látogatást dr. P á l f y József polgármes-
ternél, akivel közölte, hogy intézete a Boldoe-
asszonv-sugárut és a Szivárvány-ucca sarkán 
levő telkére még ezen a tavaszon négy bárom-
szobás magánházat épit a telek sarokrészén 
pedig, valószínűleg ugyancsak ebben az év-
ben, egy kétemeletes bérházat. A polgármester 
a bejelentést örömmel vette tudomásul. 

— BalIa Aladár halála. Budapestről jelentik: 
B a 11 a Aladár nyugalmazott miniszter 68 
eves korában Budapesten meghalt. Az össze-
omláskor Zágrábban, ahol G ö m b ö s Gyu'-
volt a katonai attasé, meghatalmazott köv< i 
volt, majd a szegedi kormány belügyminiszter 
lelt. Az első nemzetgvülésen Békéscsabát kép-
viselte. Az utóbbi időben betegsége miatt vísz-
szavonult a politikától. Temetése vasárnap lesz 
Budapesten. 

— Műsoros délután. A zsidó népiskola e hó 51 
én, vasárnap délután 4 órakor a hitközség nagy-
termében tartja meg az eredetileg purimra ter-
vezett, de a járványszünet miatt elmaradt műso-
ros délutánját. A műsor megváltására begyülő 
adományok a Zsidó Árvaház céljait szolgálják. 

— Körmendy Mátyás visszavonta házeladási 
ajánlatát. Megírta a Délmagvarország. hos-. 
K ö r m e n d v Mátyás megvételre ajánlotta fel 
Szent Rókus-uccai bázál a városnak é* hogy 
ezt az ügyet a tanács a szombati kisgyűlés na 
pirendjére is felvette. Körniendv ma közölte, 
hogy ajánlatát visszavonta és Jgy az nem kerül 
szombaton targvalnsro 

— Étvágy talapságnál, gyomor hurutnál, 
gasztrikus láznál, bélrekedésDél, emésztési 
renyheségnél, anyagcserezavaroknál, csalánki-
ütésnél és bőrviszketésnél a természetes „Fe-
renc József" keserűvíz rendbehozza a gyomor 
és a belek működését s megszabadítja a testet 
a felgyülemlett rothadó anyagoktól. Az or-
vostudomány számos úttörője megállapította, 
hogy a Ferenc József viz abszolút megbízható 
hashajtó, s ezért az emésztőszervek megbete-
gedéseinek kezelésénél állandóan alkalmaz-
ható. 

— Egészségügyi védőintézetek a szegedko-
rüli községekben. Az Országos Közegészség-
ügyi Intézet kiküldöttei több napon át foly-
tattak tárgyalásokat a szegedkörüli községek 
vezetőivel egészségügyi védőintézetek felállítá-
sáról. Egyelőre négy községben tervezik védő-
intézet felállítását, éspedig Tápén, Algyőn, 
Szegváron és Kiskundorozsma-Templomta-
nyán. A védőintézetek fontos hivatást lesz-

nek hivatva betölteni; a céljuk az, hogy a köz-
ségekben főként a szegény lakosság körében 
emeljék a közegészségügyi viszonyok általá-
nos színvonalát. A négy községben egyelőre 
próbaképpen működik majd az egészségügyi 
védőintézet, ha majd a kivánt célnak megfe-
lelnek, akkor ujabb nyolc csongrádmegyei 
községben állítanak fel védőintézetet. 

Esőernirötf guári l e r ak ta 
oicsó árak 6 Polláft Testvéreknél 

— Gyümölcsfametszési bemutató. A Szegedvi-
déki Gyümölcstermelők Egyesüelte értesíti a So-
mogyi-telepi gyümölcstermelőket, hogy Z s á m á r 
István gyümölcstermelési intéző 31 én, vasárnap 
délelőtt Somogyi-telepen gyümölcsfametszési be-
mutatót tart, ugyanekkor utasításokat ad a ta-
vaszi permetezésre. Gyülekezés reggel 8 órakor 
az V. uccában a templom melletti iskolánál. 

— Matiné. A Foederatio Emericana XLIV. Da-
nubiana Corporatio-ja fennállásának 5 ik évfordu-
lóján a piarista gimnázium dísztermében vasár-
nap délelőtt 11 órai kezdettel jubileumi matinét 
rendez. Megnyitóbeszédet mond S z i r á n y i Béla, 
az ünnepi beszédet V a d á s z István mondja. Dr. 
S z i r á n y i László hegedüszámát K. K a i n Kató 
kiséri zongorán. Kertész Lajos énekei Ké-
ke s s y István szaval. Belépődíj nincs. 

13 lkán 

kezdődik az 

uf osztálysorsjáték 
I. húzása 

Főnyeremény: 

500.000 
pengő. 

Sorsjegyek 
a legnagyobb számválasztékban kaphatók 

S*e íő E r n ő 
főárusitónál. Szeged, Széchenyi tér 3. 


