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Ezer pengőt követel 
vissza a menvasszony 

a volt vőlegénytől, 
aki a leány öngyilkossági kísérlete 

után felbontotta az el|egyzést 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érdi ,es 
ügyben tart nemsokára tárgyalást a szegedi bí-

róság. Egy fiatal leány, aki nemrégiben épült fel 

öngyilkossági kísérlet okozta betegségéből, pert 
indított volt vőlegénye ellen és visszaköveteli 
azokat a holmikat, amiket mátkasága idején adott 

vőlegényének. A per előzménye az, hogy a fiatal 

leány szüleivel történt összeveszése után maró-

lugos öngyilkosságot kísérelt meg. A maró fo-
lyadék összeégette a torkát, sokáig kellett fe-

kúdniie bajával. Ezalatt történt, hogy vőlegénye 

az eljegyzést egyoldalulag felbontotta azzal az 

indokolással, hogy miután menyasszonya öngyil-

kossági kísérletet követett el, nem hajlandó fe-
leségül venni, egyébként is egy szerelmes meny. 
asszony, ha szüleivel összievész egy csekélység 

miatt, nem gondolhat a halálra, vagy ha igen, 

nem törődik a vőlegényével. Ezzel az öszeikötte-

tést megszakította, de ugyanekkor elfelejtette 
visszaadni mindazokat az ajándékokat, amelyeket 
menyasszonyától kapott. A leány azonban nem 

hagyta annyiban a dolgot és most már a biróság 

utján akarja köteleztetni volt vőlegényét az ingó-

ságok visszaadására. 

Keresetében elmondja, hogy vőlegénye minden 

Jogos alap nélkül hagyta őt ott. Ha egy fiatal le-

ány elkeseredettségében hirtelen öngyilkosságra 

gondol, még nem terhelt, mint ahogy ő sem az. 

Az öngyilkosság csupán azt mutatja, hogy érzé-

keny lélek, aki minden sérelemre erősen reagál. 

Az sem áll, hogy nem szerette volna a vőlegé-

nyét, mert hiszen nem is gondolt komolyan a ha-

lálra. Az igazság az, mondotta a leány kereseté-

ben, hogy vőlegénye szakítani akart és felhasz-

nálta az első kínálkozó alkalmat. A leány « vő-

legényénél maradt ingóságok értékét ezer pengő-

ben jelölte meg, ezt az összeget kéri a vőlegény-
nyel szemben megítélni 

Nagy Sándor 
vásárhelyi gazdálkodó 

agyonlőtte magát 
(A Délmagyarország munkatársától.) Megren-i 

ditő öngyilkosság történt tegnap este Vásárhelyen. 
Nagy Sándor ismert vásárhelyi gazdálkodó forgó-
pisztollyal mellbelőtte magát, mire segítségére» 
síeltek, már halott volt. Nagy Sándor ellen hóna-
pokkal ezelőtt rablómerényietet követtek el az 
országúton, amikor hazafelé tartott. Ismeretlen 
tettesek támadták rá, életveszélyesen összeszur-
kálták és kifosztották. Hosszú ideig élet-halál kön 
zött feküdt a vásárhelyi közkórhárban. 

Az öngyilkosság oka az volt, hogy a juss körül 
nézeteltérés keletkezett a családtagok között. Nagy 
Sándornak tekintélyes vagyona volt ós a vagyon 
körül didt a családi háború-ág, amely annyira el-
keserítette a gazdálkodót, hogy öngyilkosságiéi 
gondolt. Tegnap este bezárkózott szobijába, hoz-
zátartozói revolverdörrenésre lettek fijgyeimesek. 
A vásárhelyi rendörséjg az esetet jelentette a sze-
gedi ügyészségnek, amely nyomozást rendelt el 
az öngyilkosság hátterének tisztázása végett. 

Sirkflavatás. 

S. Winlernlfz Sári 
sirkíivatása f. hó 10-én, vuirnap délelőtt 
11 órakor lesz. 

HireK 
— Paprikakereskedők küldöttsége a polgár-

mesternél. Pénteken délelőtt küldöttség keres-
te fel hivatalában dr. P á l f y József polgár-
mestert a paprikaügyben. A küldöttséget dr. 
T o n e 11 i Sándor kereskedelmi és iparkama-
rai főtitkár vezette, tagjai voltak R e i t z e r 
Miklós, 0 r n s t e i n Lipót és H i r s c h f e l d 
Lipót. A küldöttség tagjai másfél óra hosszáig 
időztek a polgármesternél, akivel a paprika-
monopólium ügyében közölték a kereskedelem 
álláspontját. A polgármester a küldöttség tag-
jait biztosította, hogy tőle telhetőleg igyekszik 
megvédeni a szegedi érdekeket. ! 

— Matiné a jubiláló megyéspüspök tisztele-
tére. A szegedi egyetemi ifjúság a jubiláló dr. 
G l a t t f e l d e r Gyula megyéspüspök tiszte-
letére vasárnap délelőtt nagyszabású matinét 
rendez a színházban. A matinét a hittudomá-
nyi főiskola és a Szent Imre-kollégium rendezi 
és azon 600 szereplő működik közre. A matiné 
pontosan háromnegyed 11 órakor kezdődik, 

— Építőmunkások gyűlése. A Magyarországi 
Építőmunkások Országos Szövetségének szegedi 
c.«oportja vasárnap délelőtt 10 órakor az Építő-
munkásotthonban (Fodor.uooa 10.) szakmai érte-
kezletet tart, melyen a minimális munkabérek je-
lentőségét és a szervezkedés fontosságát Ko-
m ó c s i n Mihály ismerteti/ % 

«3! 

Abbázia 
Hotel al Parco 
Kőznonti fekvés, kitűnő konyha, 
minden kényelem. OlCSÓ árak. 

S z e g e d i k é p v i s e l e t : 

Neu Ernő banküzlet 
utazási Iroddffl, 
Széchenyi tér 6. 89 

— Érdekes doktorráavatás a szegedi egyete-
men. Pénteken délben érdekes doktorráavatás 
volt a szegedi egyetemen. A matematikai és 
természettudományi kar előterjesztésére a böl-
csészeti tudományok doktorává avatták Thu-
ry Géza főhadnagyot, akinek ez már a máso-
dik diplomája. Thuiy főhadnagy szegedi csa-
ládból származott, katonai iskoláinak elvég-
zése után beiratkozott a műegyetemre, majd a 
szegedi egyetemen gyógyszerészi oklevelet 
szerzett. Legutóbb pedig beiratkozott a mate-
matikai és természettudományi karra, ahol 
kitüntetéssel tette le szigorlatait és fizikaké-
miai tárgykörből készített doktori értekezést. 
Thurv Géza különösen a gázok kémiájával 
foglalkozott értékes tudománvos eredmények-
kel Az aktiv katonatiszt tudományos mun-
kásságát az avatás utáni rektori beszéd külön 
is kiemelte. Thury főhadnagy legutóbb Mis-
kolcon teljesített szolgálatot és szolgálatának 
ellátásával párhuzamosan készítette el doktori 
értekezését, amelyet a kar egyhangúan elfoga-
dott. A pénteki avatáson a hon véd tisztikar 
küldöttséggel képviseltette magát. 

X Cukorbetegeknek Tresf«rln-tápszerek Márkusnál. 

— Fflhiváa a »zabé- és ftizökészitő munkások-
hoz. Ugy a raktárra, mint a megrendelésre dolgo-
zó férfi és női szabóiparban foglalkoztatott mun-
kásoknak fizethető legkisebb munkabérek megál-
lapítása a közeljövőben meg fog történni. Ehhez 
szükség van ezekben a szakmákban foglalkozta-
tott minden munkásnak és munkásnőnek a kereseti 
és munkaviszonyaira. A szervezőbizottság felhívja 
az érdekelteket, hogy május 10rig személyesen ok-
vetlenül jelentkezzenek az esti órák alatt a Mun-
kásotthonban (Hétvea»r-ucca 9.) ¿6 adják meg a 
szüksésres adatokat, hogy a további lépéseket meg-
tehessék. 

— Az arcbőrt elcsúfító számos tisztátalan-
ság, mint gyulladásos pirosságok, pörsené&ek 
és pattanások, amelyek elégtelen emésztés kö-
vetkeztében támadnak, a természetadta „Fe-
renc József" keserűvíz használata által — reg-
gelenként fél pohárral — rövidesen eltűnnek. 

— A zsáml f ki tanítóképző száz növendéke 
Szegeden, A z» 'b ki „Keresztes Nővérek" ve-
zetése alatt állo tanitóképző intézet mintegy 
100 növendéke s.; mbaton háromnapos tanul-
mányi kirándulás céljából Szegedre érkezik. 
Vasárnap az alsóvárosi Mátyás-templomban 
Bárdos miséjét adják elő, maid megtekintik 
a város nevezetességeit és este fél 7 órakor aí 
alsóvárosi kultúrházban hangversenyt rendez-
nek. A hangversenyre helyfoglalás az alsóvá-
rosi kulturház gondnokánál es 11-37-es tele-
fonon eszközölhető. 

-A legegészségesebb zsir: az olaj. Meni Gyulart 

— Férje halála miatt öngyilkosságot köve-
tett el az özvegy. Csütörtökön este a Zákány 
381. szám alatti tanya kamrájában felakasztva 
holtan találták özv. K o v á c s-B a n t ó Mi-
hálynét, született Losonczi Máriát. A helyszínre 
kiszállott rendőri bizottság megállapítása sze-
rint minden valószínűség amellett szól, hogy 
öngyilkosság történt. Az asszony már régóta 
emiégette, hogy megunta az életét, mert férje 
meghalt és így számára semmit sem ér többé 
az élet. Rokonai nem gondoltak azonban arra, 
hogy öngyilkossági tervekkel foglalkozik. Csü-
törtök esté az özvegy eltűnt a tanyából, sokáig 
nem adott magáról életjelt. Rosszát sejtve, ke-
resésére indultak és igy találtak rá a kamrá-
ban, ahová bezárkózott. A kamra felső geren-
dázatára akasztotta fel magát. Holttestét a ha-
lál okának pontos megállapítása végett renrí-
őrorvosilag felboncolják. 

— Anyák napja-ünnepség a belvárosi eleal 
leányiskolában. A belvárosi községi elemi leány-
iskola vasárnap délután 5 órakor az Iskola udiva-
rában gazdag programmal anyák napja ünnepélyt 
rendez. A sok gonddal összeállított műsorban sze-
repel az iskolai énekkar, az egyes osztályok ta-
nulói kis jeleneteket, táncszámokat, ritmikus gya-
korlatokat adnak elő, az édesanyákat üdvözli Vér 
Vera, szaval Ilyés Éva, Kerékjártó Margit és Sza-
keres Magda. Az ünnepségre belépődíj nincs, az 
adománvókat az ifiusági Vftrftskerezst javára for-
dítják. 

— A Délvidéki Automobil Club értesiti tagjait, 
hogy 16-án este 8 órakor a Hungária éttermében a 
Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület kiküldöttei tisz-
teletére klubvacsorát rendez, amely alkalommal 
mozgófényképelőadáson bemutatják a legújabb 
osztrák autóturisztikai utakat. Vendégeket szíve-
sen látnak a vacsorára a titkárságnál (Jókai-uc-
oa 1. szám. 6—8 óráig naponta lehet jelentkezni). 

ÉLELMISZEREK 

Zselé cukorka, 10 deka 
Csokoládés drazsé, 10 deka 
Góliát kávépótlék, fél kg. 
Dióbél negyed kg 
Cukor tortavirág, 6 drb 
Csokoládés rumos meggy, 5 drb 

SZALMAKALAPOK 

gyermek szalmakalap sárga 
Gyermek tiroli szalmakalap 
Gyermek fehér szalmakalap 
Férfi szalmakalap sárga 
Férfi szalmakalap fehér 
Férfi szalmakalap fekete 

DIVATARUK 

Műselyem divat férfi ing 
Fehér hentes férít saipka 
Férfi cérna keztyü 1 pár 
Férfi fonott öv 
Vői tölcséres keztyü, 1 pár 
Gyermek oéraa keztyü 1 pár 

24 fillér 
20 » é r 
98 fillér 
89 fillér 
24 fillér 
24 filter 

48 fillér 
58 fillér 
98 fillér 
68 fillér 
98 fillér 

P 1.48 

P 7.58 
98 fillér 
98 fillér 
98 fillér 
96 fillér 
78 fillér 

HOLNAP U.TABB CIKKEKET HIRDETÜNK! 

PÁRISI HAGY BRUHflZ R L 
R M I I D , CSEKONtCS é l KISS UCCA SAROK 
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