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/ÉgbesaelniSs gUnUWMf éh terfiSK* 
A bizottság ugy határozott, hogy Javasofctf 

fogja a hflttoerendezéí dkésaátését. de csak ak-
kor. ha m néni drágítaná inéig lényegesen a« 
építkezést-

Grósz Marocf yezértgBZgatÓ a kérdés pénz-
ügyi részéwl foglalkozott felszólalásában- A 
városnak ugy kefl hérbeadnia eweket az árusító-
bódfíkat. h^gy a bérlő husi párosok hosszabb 
időre szótő bérleti szerződést Martak rtd< mert 
csak ijry lehet biztosítani az építkezési költségek 
amortizálását- így a város hitelmüveleti alapon 
Is megoldhatja az építés kérdését, mert bizonyá-
ra aikad olyan váflaTkozó aki b^Mbe ch'fgrf a 

munkái; A város bérjövedelme az árusítóbódék 
után évi 12000 pengő lenne a hozzávetőleges szá-
mítások szerint, a pap ri kacsa rmok után pedig 
1500 pengő Ebből a 13-500 pengőből körülbelül 
2000 pergő az az összeg, amelyet a város mos* 
vesz be évenkint a Valéria-téren piaci helypénz 
cJmén. az építkezési költségek amortizálására te-
hát körülbelül 11-500 pengő maradna évenkint-
Ez az összeg elegendő arra. .hogy a költségeket 
három-négy év alatt amortizál]dk vete 

A bizottság ugy határozott, hogy sürgősen ki-
dolgoztatta a részletes terveket és azoknak meg-
vitatása oéljábó! azután ismét összeül-

Világmárkás összes gyári rádiók leguiabb 

2x1 rádió 98 P. 
részletre.- Mie lő t t v á s á r o l kérjen ajánlató*, 
díjtalan |>emu<atásf v 

KELEMEN MÁRTONNÁL Kelemen-n. 11 
Szeqedlek ízeqedl céqlől vásárollanak 

50 ezer pengő iskolaépítésre, 
40 ezer pengő iskolajavitásra 

CA Détmagyarorsgát nmnkatánátát) Hómon 
HSlmt kultuszminiszter — mint ismeretoi — 
« áAwnháatartás 1935—% évi költségvetésé-
ben eutyiiwAló pengőt irányzott eJK ni népiskolák 
épitésóne éfc a meglevő iskolák fejleszté sre- Az 
egymillió pengőből a miniszter kilencszázezer 
pengőt ldvá« építkezésekre fordítani és száz 
«¡Br pengőt isfcdaftejlessrtósre 

A kultuszminiszter most Bárányi Tibor fótepán 
Mtjám értesítette Szeged hatóságát- hogy a szé-
pééi. főként » feftfeerülefl lakosiság iskolaszükség-

letének részbeni kiefégffSsére Ötvenezer pengőt 
kíván fordítani a költségvetésbe felvett összeg-
ből- Ebből ax ötvenezer pengőb« aj iskolákat 
pernek a szegedi tanyákon- A megtevő iskolák 
fejlesztésére. hiányosságainak pótlására negv-
venezer pengőt for<Üt a miniszter- Szeged tehát 
a költségvetésbe felvett egymillió pewtfbőí ki-
lencvenezer pengőt kap 

A főispán a kultuszminiszter leiratának a tar-
talmát hivatalosan közölte dr- PáMy József pol-
gármesterrel-

Szombaton hirdet ítéletet a tábla 
a halálraítélt u|szegedi 

feleséggyilkos bünperében 
(A Délmagyar ország munkatársától) Ámult 

év ősaén bestiális kegyetlenséggel elkövetett 
gyilkosságot fedezett fel Újszegeden a rendőr 
ség- Néhány évvel ezelőtt történt, hogy Szalai 
Illés ácsmester bejelentette a rendőrségein, hogy 
felesége eltűnt- A házastársak kőzött napiren-
den voltak a veszekedések- az ácsmester dur-
ván bánt a feleségével, az asszony egy alka-
lommal él is hagyta a férjét, később isimét ösz-
szeköltöztek- 1932 áprilisában újból családi 
perpatvar volt Szalaiék újszeged! házában-
Nemsokkal ezután történt, hogy Szálai Illés be-
jelentette a rendőrségen felesége eltűnését- A 
nyomozás megindult, de nem találták meg Sza-
lagét- Az volt a feltevés, hogy az asszony a 
Tiszába ölte magát-

Nemsokkai! az eltűnés után suttogni kezdtek 
Újszegeden. hogy Szalai Illés megölte a felesé-
gét- A rendőrség ujabb nyomozást indított egy 
névtelen levél alapján és ez a nyomozás ered-
ményre vezetett- Szalai IMés kétnapi vallatás 
után beismerte, hogy megölte a feleségét- El-
mondotta a gyilkos ujszegedi ácsmester, homr 

az asszonyt megfojtotta• a holttestét pedig el-
égette- Ez a vallomása azonban nem bizonyult 
valónak, a holttestet később a kertben elásva 
megtalálták 

A szegedi törvényszék áprilisban tárgyai!ta a 
feleséggyilkos bűnperét- Az ügyészség Szalai 
Illést gyilkosság bűntettével vádolta- Vadhá-
zastáirsa ellen is vádiratot adott ki az ügyész-
ség. Nagy D- Rózáit bűnpártolással vádolta az 
ügyészségi vádirat-

Egész napos tárgyalás után hirdette kí a tör-
vényszék Gömöry-tanácsa az ítéletet- A bíróság 
gyilkosság bűntettében mondotta ki bűnösnek 
Szalai Illést ós kötéldltali halálra ftétte. Nagy D 
Rózáit bizonyítékok hiányában felmentette a 
bűnpártolás vádja alól-

Fellebbezés folytán a feleséggyilkos ácsmes-
ter ügye az Ítélőtábla eíé került- A tábla Kovács 
Rókus-tanácsa juniusban már foglalkozott az 
üggyel, de akkor bizonyitékkiegészités miatt 
nem fejezték be az eljárást-

Pénteken tartották meg a feleséggyilkosság 
folytatólagos táblai tárgyalását, amikor Is az 

hedsme Minden csütörtökön este flekken 

Minden pénteken fils ült bableves 

Minden szomba'on házi disznó-
toros vacsora 

iratok isimertetése után a perbeszédeJare került 
a sor. Dr- Burger Béla a felcséggyilkos ácsmes-
ter védelmében igyekezett bizonyítani, hogy 
Szalad erős felindulásban öflte meg feleségét-
Dr- Eisner Manó Nagy D- Rozália ártatlanságát 
bizonyította és kérte a felmentő ítélet helybem-
hagyását- _ 

A táblai tanács a perbeszédek elhangzása 
után a tárgyalást félbeszakította és folytatását 
szombat déli 12 órára tűzte ki- Akkor hirdeti 
ki a tábla az Ítéletet a feleséggyilkos ácsmes-
ter ügyében-

II városi strandfürdő 
(A Délmagyarország munkatársától-) A sze-

gedi kereskedelmi és iparkamarában: pénteken 
este Benüczky József építészmérnök a szeged« 
strandfürdő problémáiról tartott szakközönség 
előtt érdekes előadást- Az előadást Papp István 
ármentesitő társulati igazgató szavai vezették 
be-. A legaktuálisabb problémának tartja a strand-
építés kérdését» amelynek egyetlen akadálya az 
anyáriákon kávül a Tisza vizjátéka. e>zt azon-
ban kJ lehet küszöbölni- Örömmel áHap'totta 
m eg. hogy Szegeden ma már mindenki belátja a 
strandfürdő jelentőségét, nemcsak egészségi, de 
idegenforgalmi szempontból is-

Berniczky József- aki tervet is készített a 
városi strandfürdő építésére bevezetőben a 
sport jelemtőségéről beszélt- Amikor tervét el-
készítette — mondotta —. szem előtt tartotta a 
sportolási lehetőség előmozdítását- Ezzel1 kap-
csolatiban elmondotta, hogy egészségi szempont-
ból mi mindenre van szüksége Szenednek 
Gyermekjátszótér kell »rdömedmcét«* fedeti 
sportcsarnok és tenrtiszpátya- Ez* a proMétnál 
nagyobb részben meg lehet oldani a modem vá-
rosi strandfürdővel, amelyet az ujszegedi por-
ton, a közutó híd és a Bertalan-emlékmű közötti 
területen építenének fel a szükségletnek megfe 
lelően. A strandépitmény pilléreken nyugodna, 
ezáltal az áradás, sőt a jégzajlás veszélye'tői Is 
biztositható lenne a strand- A strandfürdőn min" 
denféle sport üzésére megfelelő hely lenne- Hul-
lámfürdőit. szórakozóhelyeket, kilátót terraszo-
kat építenének, lépcsők vezetnének le a Tiszá-
hoz, ahol a csónakkikötő lenne- Ezután wrt t b©* 
szélt, hogy 300 ezer pengő befektetés esetén fi-
gyelembe véve a város lakosságának teherbíró-
képességét. évi 45 ezer pengőt jövedelmezne Az 
építkezés révén enyhülne a mn^knnélkűlaségés 
több ember állandó egzisztenciához jutna 

Berniczky ezután bemutatta a strandfürdő 
teivrajzát és mode&jét- Az előadáshoz többéi 
szóltak hozzá-

Mephamisitotta 
barátja levelét — 

14 nopi fogházra Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától) A 
ret idején történt, hogy Kátai János vásárhelyi 
iparoslegény megkérte barátját: Sárffí Jánost, 
hogy egy levelét kézbesítse ki tanyán lakó sző-
leinek- A jóbarát vállalta a megbízatást út-
közben azonban felbontotta a levelét és a ki-
vetkezőket irta hozzá pótlásul: 

'.Kedves anyám és apám• ennek az embernek 
adjatok 30 pengőt• mert ̂ biciklit akarok venni 
és nincs elég pénzem • • 

Kátai János szülei szívesen fogadták a fiatal-
embert. de nem volt náluk 30 pengő, hanem 
csak 25 pengőt adtak neki- A ,-jóbaráT magá-
hoz vette a pénzt és azután nem jelentkezett a 
levél átadójánál- Egy hét múlva klderüTt a 
visszaélés, Sárffi János a járásbíróság elé ker 
rüR. amely pénteken 14 napi fogházra ítélte 

A fiumei kikötő 
Rima• november 8- A fiumei kikötőre vonat 

kozó egyezmény értelmében májusban létesitett 
magyar-olasz szakértő bizottság most tartotta 
Rómában harmadik ülését- Megvizsgálták általá-
nossá cban az egész jelenlegi forgalmat és en-
nek jövőbeni fejlődési lehetőségeit- A tárgyalá-
sok befejeztével megállapították, hogy a bizott-
ság máris jelentős eredményt ért el a magyar 
r>'r.-z egvezményben körülirt célok megvalósítá-
sa tekintetében- Megoldottak olyan kérdéseket. 
amelyek eddig akadályozták bizonyos magyar 
száritmányoknak Fiúmén keresztül való irányí-
tását-


