
T935 máfus 7. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 5 

Hirefc. 
Az idő 

A Szegedi Meteorología! Obwervatórínm 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 20.7, a legalacsonyabb 5.6 C. A barometer 
adata nuílfokra és tengerszintre redukálva reg-
gel 772.8, este 770.4 mm. A levegő páratartal-
ma reggel 58, délben 37 százalék. A szél irá-
nya délkeleti, erőssége 1. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 
érakor. Időjóslat: Mérsékelt déli szél, főleg 
nyugaton felhősebb idő, a nyugati határon 
esetleg kevés eső. A hőmérséklet még kis-
sé emelkedik. 

— Társadalmi akció a felsővárosi villamos-
vonal meghosszabbítása érdekében. A gedói 
•illamosvonal meghosszabbítása ügyében a te-
lepek és gazdaságok vasárnap értekezletet tar-
tottak a Fodor-telepi Polgári Körben. Az ér-
tekezletet H e g e d ű s Ferenc postaigazgató 
nyitotta meg, aki társadalmi megmozdulásra 
hívta fel az érdekelteket a villamosvonalnak 
a vámházig való kiépítése érdekében. Schmidt 
József a körtöltésig vezető ut kiépítésének fon-
tosságát hangoztatta, majd egymásután szó-
lalt fel a kérdéshez dr. C a b d e b ó István, 
R a d o y c h i c k Oszkár, P r á g Frigyes, dr. 
C s o r a á s István, R é p á s Dezső. R ő s z l e r 
Tamás indítványára elhatározták, hogy az ügy-
ben kérelemmel fordulnak G ö m b ö s Gyula 
miniszterelnökhöz és S h v o y Kálmán ország-
gyűlési képviselőhöz, hogy a hosszú ideje hú-
zódó fontos kérdés tovább halasztást ne szen-
vedjen, illetve, hogy a villamostársaság tegyen 
eleget kötelezettségének. 

— Dr. Polner ödön ünneplése. A szegedi Egye 
femi Luther Szövetség vasárnap délelőtt díszköz-
gyűlést tartott, amelynek keretében meleg ünnep-
lésben részisetette fővédnökét, dr. Polner ödön 
egyetemi tanárt abból az alkalomból, hogy a kiváló 
jogtudós most töltötte be hetvenedik életévét. A 
díszközgyűlésen dr. Engel Rudolf egyetemi rk. tanár 
tartott ünnepi beszédet és meleg szavakkal méltat-
ta Polner Ödön tudományos munkásságát, vala-
mint a Luther Szövetség érdekében kifejtett te-
vékenységét Dr. Urbán Lajos, a szövetség el-
nöke díszes emlékkönyvet nyújtott át a jubiláló 
professzornak, majd a szegedi evangélikus egy-
házközség nevében Kiss Ferenc miniszteri taná-
csos, a presbitérium nevében Fodor Jenő ny. 
polgármesterhelyettes, az Evangélikus Nőegylet 
nevében pedig Pongrácz Alber.tné elnőknő üd-
vözölte Polner ödönt, az evangélikus egyház és 
a Nőegylet emlékalbumát Egyed Aladár főespe-
res nyújtotta át. A szép ünnepséget az Egyetemi 
Énekkar énekszáma fejezte be. A díszközgyűlés 
után ebéd volt a Hungáriában Polner professzor 
tiszteletére. Az ebéden a Luther Szövetség és az 
evangélikus egyház tagjain kivül igen sokan je-
lentek meg a jubiláló professzor nagyszámú tisz-
telői közül. 

— A Somogyi-könyvtár és az értékes gyorsirási 
anyag. A Somogyi-könyvtár és városi muzeum 
igazgatósága a következő sorok közlésére kérte 
fel lapunk szerkesztőségét: „Szeged törvényható. 
ságának 4-én tartott közgyűlésén dr. Dobay Gyula 
bizottsági tag ur, a Somogyi-könyvtár és városi 
muzeum szervezeti szabályzatának tárgya135a al-
kalmával olyértelmü kijelentést tett, hogy az 
1907. évi szegedi gyorsirási kiállításból származó 
S a Somogyi-könyvtárnak 1919-ben adományo-
zott igen értékes gyorsirási anyag ládákba csoma-

golva. mindenki részére hozzáférhetetlen álla-
potban hever az intézet raktárában. Dobay bizott-
sági tag ur ezen súlyos kijelentését bizonyosan 
téves értesülés alapián tette meg. Mert a való-
ság az, hogy a kiállítás anyagát még 1921. év 
folyamán, bár igen nehéz körülmények között 
(fületlen helyiségben, a legnagyobb papirinség-
ben), éppen a Szegedi Gyorsíró Egyesület anyagi 
támogatásával a szervezeti szabályzatnak megfe-
lelően pontosan leltározták és teljesen cimtároz-
ták. Ez az egész anyag hiánytalanul megtalálható 
a Somogyi-könyvtár F. d. jelzésű külön szakában 
s mindenki részére hozzáférhető. Erről bárki. így 
a felszólaló bizottsági tag ur is meggyőződhetik. 
A könyvtár látogatási statisztikájából azonban 
őszinte sajnálatunkra megállapítható, hogy éppen 
Szegedről ritka kivételes alkalommal érdeklődik 
egy-egy olvasó a „ládákban heverő gyorsirási 
kincsek" után. — A Somogyi-könyvtár igazgató-
sága." 

— Ha az arcszíne fakó, szürkéssárga és 
tekintete bágyadt, ha szomorú, hangulata nyo-
mott és nehéz álmok gyötrik, ha a bél túlsá-
gos rothadási folyamatai, gyomorfájás és epe-
pangás kínozzák, olyankor tanácsos néhány 
napon át reggel éhgyomorra egy-egy pohár 
természetes „Ferenc József" keserű vizet in-
nia. Az orvosok azért rendelik már régóta a 
Ferenc József vizet oly gyakran, mert ez a 
rosszullét okát rendszerint gyorsan megszün-
teti és az egész szervezetet felfrissíti. 

— A munkabér és a hamis tanúvallomás. Bu-
kovecz Jáno6 vásárhelyi bognárt munkaadója, 
Molnár István nem fizette ki, a munkabérrel 
adós maradt. Bukoveez a vásárhelyi járásbíróság 
előtt pert indított volt gazdája ellen. A perben 
tanuk épen jelentkezett Imre Pál £3 Kis Lajos, 
Molnár két másik munkása. Ezek olyan vallomást 
tettek, hogy Bukovecz felmondás nélkül otthagyta 
munkahelyét a gazda azért nem fizette ki a 
hátralékos munkabért. A járásbíróság a két tanú 
vallomása alapján Bukoveczet keresetével eluta. 
sitotta. A bognár ezek után feljelentést tett hamis-

1 tanuzás miatt Hétfőn tárgyalta az ügyet a sze-
i gedi törvényszék Vaday.tanácsa. Imre és Kis be. 
• ismerte, hogy nem teljesen a valót mondotta eí a 
j járásbíróság előtt, de attól féltek, hogy a gazdájuk 
! elbocsájtja őket, ha nem vallanak kedve szerint 
| Tagadták azonban azt. hogy Molnár bujtotta fel 

őket a hamistanuzásra. A bíróság Imrét négyhó-
napi fogházra, Kist hathónapi börtönre ítélte 

Molnárt felmentette, mert ellene elegendő bizo-
nyítékot nem talált. 

— Lngkff. P a r l a g i Julianna 20 éves Osz-
trovszky-ucca 3. száim alatt lakó bejárónő hétfőn 
reggel öngyilkossági szándékból lngkőoldattal 
megmérgezte magát. A leányt a mentők súlyos ál-
lapotban » belgyógyászati klinikára vitték. 

Bz ausztriai ipari 
és a szegedi ipari vásár 

Megírtuk, hogy a szegedi ipari vásár vesető-
sége a május 25-én kezdődő vásárra meghívta az 
osztrák iparosok szövetségét. A meghivás alap-
ján kiállítóként jelentkezett az Alsóausztriai Ipa-
ros Szövetség, melynek vezetőségétől hétfőn a 
kővetkező levél érkezett Szegedre: 

„Az alsóausztriai kormányhatóság iparfejlesz-
tési osztálya köszönettel fogadja a szegedi ipari 
vásárra történt meghívását. A hivatal abban a 
kellemes helyzetben van, hogy oszthatja a vásárt 
rendező szegedi ipartestület elnökségének azt a 
nézetét hogy az alsóausztriai iparosoknak a vá-
sáron történő részvétele eredményeként a közös 
gazdasági és kulturális kapcsolatok kimélyithetők. 
Különös hálával vettük tudomásul a vásár veze-
tőségének azt az előzékenységét, amellyel rész-
vételünket mindenképen biztosítani kivánta. Ha 
kormányhatóság a közelgő vásárról vnló rész-
télről lemond ezúttal mégis, ugy azt azzal indo-
kolja, hogy ilyen részvételnek megszervezése, 
amely tulajdonképen egész Alsóausztriára kell, 
hogy kiterjedjen, huzamosabb időt vesz igénybe. 
Ehhez pedig a rendelkezésre álló idő rövid. 

Egyébként tervbevettük, hogy az alsóausztriai 
ipar kollektív kiállítást, amely az idegenforgalmi 
szempontból szükséges látnivalókat is tartalmaz-
ná, a legközelebbi szegedi vásáron megrendez, 
zük. Éppen ezért dr. Semidl Gyula államtaná-
csos az osztrák ipari tényezők tanulmányutjával 
kapcsolatosan meg fogja tekinteni a szegedi ipari 
vásáirt és alkalmat keres a vezető tényezőkkel való 
tárgyalásra." 
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Mikszáth Kálmán-ucca 5., Valéria-térnél. 

Gino Cucciieij; 
reviziós előadása 

Gino Cucchetti, a magyarbarát kiváló olasz író 
báró Apor István, a Revíziós Liga titkárának tár-

saságában kedden délelőtt érkezik Szegedre. 
Megérkezése után az Országzászlónál köszönti 
Cuochettit az Országzászló Bizottság nevében Bár-
dosa Béla székkaptány. A Hungáriában szállnak 
meg, délután a város nevezetességeit és Újszege-
det tekintik meg. Revíziós előadását ma délután 
6 órakor tartja meg a városháza közgyűlési ter. 
mében. Olasz nyelvű előadását dr. Wolff Ferenc 
városi tiszti főorvos fogja magyarul tolmácsolni. 
Előadás után a Rotary Club vendégei lesznek. A 
Reviziós Liga szegedi osztálya kéri Szeged vá-
ros lakosságát, hogy a kiváló vendéget fogadják 
szeretettel és iránta való hálánkat juttassák ki. 
fejezésre az előadáson való tömeges megjelenés-
sel is. Az egyetem és főiskola hallgatói, valamint 
a felsőbb osztályos középiskolai tanulók részére 
az erkélyek vannak fenntartva. Holnap, szerdán 
délelőtt Cucchetti a szegedi tanyavilágot és a ha-
tárt nézi meg. délben dr. Balogh István alsótanyai 
plébános vendége lesz. Délután 6 órakor az egye. 
tem aulájában tart Gino Cucchetti irodalmi vo-
natkozású előadást, amely irtán az egyetem látja 
vendégül. 

— Dr. Shvoy Kálmánné ünneplése a MANSz-
ban. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 
szegedi csoportja hétfőn délután fagylalt-dél-
utánt rendezett a leánygimnázium tornater-
mében. Ezalkal ómmal jelent meg először a 
MANSz hölgyei között tényleges elnöki minő-
ségében dr. vitéz S h v o y Kálmánné, aki ed-
dig diszelnöke volt az egyesületnek. Shvoy Kál-
mánnét a MANSz tagjai meleg ovációban ré-
szesítették, S c h i 11 Fülöpné társelnök üdvö-
zölte meleghangú beszédben. Az üdvözlés után 
hangulatos műsor következett, amelynek ke-
retében M i k e Elekné humoros szatíráját ad-
ta elő, a belvárosi leányiskola IV. osztályos ta-
nulói magyar táncokkal és ritmikus tornával 
szórakoztatták a közönséget M i k e Agi kö-
szöntó verset mondott és csokrot nyújtott át 
vitéz dr. Shvoy Kálmánnénak. 

— Véres verekedés önvédelemből- A múlt év de-
cember 16-án két 21 éves szatymazi legény: Gera 
János és Kormányos Jenő ugy elverték Csányi Jó-
zsef gazdálkodót, hogy az rendkívül súlyos sérü. 
léseket szenvedett. Koponyája betörött, egyik 
szemét elvesztette, idegsorvadása lett és hónapo-
kig nyomta az ágyat. A két legényt hétfőn vonla 
felelősségre Habermann Gusztáv tőrvényszéki bi-
ró. A vádlottak azzal védekeztek, hogy önvédelem, 
bői verték el Csányit, aki ittasan beléjük kötött. 
Először a kocsmában kötekedett velük, de kitértek 
előle és hazamentek. Később megjelent a tanya-
udvaron Csányi i® és újból verekedést kezdett. 
Ismét ottahagyták, de Csányi ezúttal egy bottal 
támadt rájuk, mire ők védekeztek: Kormányos 
bottal, Gera pedig egy szőlőkaróval ütötte fejbe 
a gazdálkodót, akit elborított a vér. A bíróság 
több tanút hallgatott ki, akik igazolták, hogy 
Csányi kezdte a verekedést, a legények békésen 
viselkedtek és többször is megfutamodtak az it-
tas, garázda ember elől. Végül is önvédelemből 
nyúltak a botokhoz. A biróság igazoltnak látta az 
önvédelmet és a két legényt felmentette a sú-
lyos testisértés vádja alól. 
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