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ok vei len nézze meg uj tavaszi kirakatainkat! 
Meglepő szép modelleink az On Ízlését is okvetlen kielégítik. Mintáink csak 

kis részét tudjuk kirakatainkban elhelyezni de vételkényszer nélkül meg-

tekintheti uionnan átalakított üzletünkben óriási választékunkat. 

LWHTMRNN és SCHIFFER cipők egyedávusiiása. 
UN1Ö könyvek E L I T V f ^ Z l U M 

é r v é n y e s e k . J C # J U » A Széchényi tér 16 

Fogházra rntth 
o sztrdtholO ctpészipunkasokat 
akik megvertek a szlráfktörökef 

Németh Imre négy diák-
vezért provokáitatott 

Budapest, március 6. A Magyar Nemzeti Diák-
szövetség és Németh Imre képviselő között kelet-
kezett afférral kapcsolatban a szövetség pénte-
ken ismételten felszólította Némethet, hogy ne-
vezze meg azokat az ifjúsági vezéreket, akik a* 
Széchenyi Szövetségben tartott előadása szerint jó 
»ttallumokban« helyezkedtek el. Németh Imrej 
assal felelt a szövetségnek őt személyében támadó 
és eértő nyilatkozatára, hogy provokáltatta Králik 
Lajost, a szövetség vezér titkárát, majd lovagias 
elégtételt kért mindazoktól, akik mint azt a diák-
szövetedhez tartozó fődelegátusok aláirtak a nyi-
latkozatot és ezzel azonositottáli magukat a sértő 
megálüapitá sokkal. 

Provokáltatta Szathmáry Kiss Gyulát, a Kato-
likus Diákszövetség vezetőjét, Horváth Szabolcsot, 
a Hungária, Bérczy Ferenoet, a Turul Szövetség, 
Kósa Istvánt, a Prolestáns Diákszövetség és Rasz-
tovich Imrét, a Mnayar Főiskolai Sportegylet de-
legátusát. Németh Imre kijelen tette, hogy a lova-
gias ügy lezárása után az egész kérdést minden 
vonatkozásában a legnagyobb nyilvánosság előtt 

tárgyalja le. 

nz öreg gazda 
szemeláttára fosztották ki 

a gabonaraktárt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szege-

di törvényszék pénteken érdekes lopási ügyét tár-
gymit. A mult év októberében egyik éjjel ismeret-
len egyének jelentek meg Dobó József wegedi 
gazdálkodó tanyáján. Az ismeretlenek kocsival 
állottak meg a tanya előtt, felmentek a padlásra 
06 kezdték lehordani az ott elraktározott gabo-
nát. Az öreg gazdálkodó, aki egymaga lakott a 
tanyában, a zajra felriadt, kiment az udvarra, 
de ott valaki az ismeretlenek közül karonfogta és 
visszalökte a szobába, majd az ajtót is rázsine-

gelte. Az öreg tehetetlenül volt kénytelen hallani 
és látni, mint fosztják ki a padlást. Az ismeretle-
nek elvittek azon az éjszakán 1950 kilogram ro-
zsot és 295 kilogram buzit. A tekintélyes memy-
nyiséget kocsira tették és egyik Szent István-téri 
gabonásnak adták el 300 pengőn felüli ösz-
szegért. 

A gazdálkodó feljelentésére megindult a nyo-
mozás ée tettesekként elfogták Révész Istvánt ós 
Singe'.berger Józsefet. Révész régi ismerőse voll 
az öreg gazdálkodónak és így támadt az ötlete a 
lopásra. Kívülük eljárás indult Révészné és Sin-
gelbergerné, valamint Karácsonyi Ferenc, Do-
monkos István és Csontos Lajos fuvarosok al-
lén is, akik a lo|>ott gabonát elszállították. 

A pénteki föi.i; -váláson Révész és Sí*, „oiber-
ger beismerte a lopás elkövetőd'., azzal védekez-
tek, hogy pénzre volt szükségük. A töl ' ilott 
tagadta bűnösségét, azzal védekeztek, hogy fogal-
muk sem w't arról, mi történik tulajdonképen. 

A fuvarosok azt vallották, hogy őket becsapták, 
mert azt mond; „.., .iogy a tulajdonos beleegye-
zéséve! történik a szállítás, az udvaron lejátszó-
dott jelenetből, amikor az öreget betuszkolták 
a szobába, nem láttak semmit. 

A bíróság több tanú kihallgatása után Révészt 
egyesztendei és négyhónapi, SincelbqjrTet egy-> 

esztendei és halhónapi börtönre, Révésznét pedig» 
30 pengő pénzbüntetésre Ítélte. A többi vádlottat, 
az ellenük emelt vád alól felmentette. Az itélet 
eUen az ügyész súlyosbítás végett fellebbezést 
jelentett be. 

Paplanpamut 
angóragyapjufonal 

divatfonalak 
•álunk legolcsóbbak 

T i s z a Á r u h á z 
Ptispökbazár. * 

A (A Délmagyarország munkatársától.) A rend-
őrségen csütörtökön feljelentést tett Pisztrui Jenő 
18 esztendős cipészsegéd, aki a Zsurkó cipőgyár-
ban dolgozik. Öt társa ellen tett feljelentést, akik 
megfenyegették és megverték, mert bement dol-
gozni a gyárba, annak ellenére, hogy társai sztráj-
kolnak és még külön is megígérte nekik, hogy 
nem lesz sztrájktörő. Három cipészsegéd: Dudás 

István, Szöilősi Sándor és Tori István megleste 
amint hazafelé tartott a gyárból és bántalmaz-
ták. Másik két cipészsegéd: Mehelka Béla és 
Kóbor János pedig napokkal előbb megfenyeget-
ték arra az esetre, ha munkába merne állani. 

A rendőrség elfogta mind az öt cipéezsegédet, 
akik azután — Kóbor János kivéte.ével — az 
egész éjszakát a rendőrségi ¡ogdában töltötték. 

Pénteken délelőtt dr. Raszlaviczy Zoltán járás-
biró elé állították őket magánosok elleni erőszak 
vétsége címén. A személyi adatok felvételénél, 
kiderült, egyik sem idősebb huszonegy esztendő-
nél, árva, törvénytelen gyermek valamennyi, akik 
a legszükösebb anyagi viszonyok között tengetik 
életüket. Elsőnek Dudás Istvánt hallgatta ki a 
bíróság, aki a következő módon védekezett: 

— Csak annjioan érzem magam bűnösnek, 
hogy megütöttem Pisztruit, de akkor nagyon el-

keseredett lelkiállapotban voltam. Talán még ön-
gyilkosságot is el tudtam volna követni, ugy el 
vo'tam keseredve, amikor kenyér nélkül marad-
tam. Leginkább az bánlolt, hogy még a sz gé:iy 
nép között is van az embernek ellensége, öngyil-

kos akartam lenni, de aztán arra gondoltam, 
hogy mért magamat bántsam, amikor én sem-
minek nem vagyok az oka, inkább bántom azo-
kat, akik ellenségeim. 

— De nézze csak — mondotta a biró — , nem 
gondolt maga arra, hogy a sztrájktörők is rossz 
helyzetben vannak? 

— Ez a Pisztrui sokkal jobb helyzetben van, 

mint én, élnek a szülei, apja önálló cipész, nem 
kell hát éheznie, ha nem keres. Mégis bement a 
gyárba, csakhogy a másik ember kenyerét el-
ronthassa . . . Jobb időkben heti négy pengőt ke-
resett, tessék elképzelni, hogy most, a nikor re-
dukálták a béaeket, mit kereshet, talán két pengői 
hetenként... Ezért nem volna szabad neki a 
többieket tönkretenni... Az otthonban meg is 
Ígérte, hogy nem megy be a gyárba és nem rontja 

a keresetünket, mégis elment, annak ellenére, 
hogy figyelmeztetést is kapott . . . Elhatároztuk, 
hopry kissé meglegyeljük. . . Utána mentünk és 
tettleg bántalmaztuJi. Én először az arcába ütöt-
tem, majd boxerrel megkopogtattam a fejét, 
Szöilősi is arculcsapta egyszer, vagy kétszer. . . 

— Nem jól csinálják maguk — csóválta meg a 
fejét a biró. Van más módja is az elintézésnek . . . 

— De biró ur, amikor az ember el van ke-
seredve, akkor nem sokat gondolkozik — vála-
szolta Dudás. 

Szöilősi vádlott is kijelentette, hogy csak egy 
kicsit érzi magát bűnösnek, mert Pisztrui meg-
érdemelte, amit kapott. Dudással és Taríval elő-
zőleg összebeszélik és azután verték meg a 
sztrájktörő fiut. \ verést azéi l kapta, mert Ígérete 
ellenére bement a ijyárba. 

Tari az4, vallo d, hogy ő is el volt szánva arra, 
htígy. néhány p- . )t ad a szíiijktörőnek, rá 

már nem került sor, mert Pisztrui elszaladt.. . 
Mehelka ós Kóbor tagadta, hogy megfenyegette 

volna a sztrájktörőket, őt csak hívták a sztrájk-
tanyára és miután nem akart menni, figyelmez-
tették, hogy ebből baj lehet. Azt is vallották, 
Pisztrui azzal védekezett, hogy az édesapja küldte 
munkába ós neki mennie kellett. 

A bíróság Dudás Istvánt 8, Szöllősit 5, Tarii 

3 napi fogházra ítélte magánosok elleni erőszak 
vétsége miatt, mint tettestársakat. Büntetésükből 
a rendőrségi fögvatartással egy-egy napot kitöl-
töttnek vett. A másik két vádlottat bizonyíték hiá-
nyában felmentette. A bíróság az elítélteknek a 
büntetés'.etöltésre kéthónapi haladékot adott. AÍ 
itélet jogerős. 

Jégvizsgálaí 
(A Délmagyarország munkatársától.) Meg 

irta a Vélmagyarország, hogy az idei enyh» 
tél miatt a jégvermek legnagyobb része üresen 
maradt és így a nyáron alig lesz Szegeden szá-
mottevő mennyiségben természetes jég. A sze-
gedi jégvermek befogadóképessége mintegy 
nyolcezer köbméter, ami nyolcvanezer mázea 
jégnek felel meg. Ebből a mennyiségből azon-
ban nem egészen harmincezer mázsa gyűlt 
össze, pedig nyolcvanezer mázsa jég 6em biz-
tosítja teljesen a szegedi szükségleteket. Aa 
enyhe tél miatt a város jövedelme is össze-
zsugorodott a várt hét-nyolcezer pengőből 
mindössze 1343 pengő folyt be az engedólydi-
jak címén. 

A tél elején tiz veremtula.jdono6 kért enge-
délyt a várostól. A z engedélyes veremtulajdo-
nosok a közigazgatási hatóság által kijelölt 
víz területekről hordhatták csak a jeget. A ha-
tóság olyan területeket jelölt ki a jéggyüjtéu 
céljaira, amelynek előbb szigorú orvosi és ve-
gyészi vizsgálaton estek keresztül és amely-
nek vizéről megállapították, hogy az nem tar-
talmaz az egészségre káros anyagokat. A nem-
régen életbeléptetett jégrendelet előírja a szi-
gorú orvosi vizsgálatot azokkal szemben is, 
akik a vermekben összegyűjtött jeget kezelik, 
A főorvosi hivatal most hamarosan beidézi a 
jégkezelőket és csak azok kapnak engedélyi 

ennek a munkának az elvégzésére, akik kiáll-

ják az orvosi vizsgálatot. 

Valószínű, hogy a természetes jég hiánya 
miatt fokozottan kell gondoskodni a müjég 
előállításáról a nyáron. Szegeden három jég-
gyár van, kettő magánvállalat, a harmadik a 
városé. E z t a vágóhídi jéggyárat azonban csak 
akkor helyezik üzembe, ha a két másik gyár 
nem tudja biztosítani a szükségletet. 

Ha hosszú életet akarsz 

„ J ó © C j é s z s é í j " KaphaWa^klsz'itínél 
Otott Kovács-sütödében Oroszlán u. 3. n/b 

Hat. eng. végeladás folytán 

ruhaszövetek, seiymelf, heszruháh 
olcsrtn kiárusitatn*lr 56 

a Gerő. ÁruhátüoA Csefeoofc» Hcca 2. 


