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I i i r e i t 
Az idő 

A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 30.4, a legalacsonyabb 18.4 C. A barometer 
adata nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 762.1. este 760.8 mm. A levegő páratar-
talma reggel 80, délben 42 százalék. A szél 
iránya északnyugati, erőssége 2—3. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Időjóslat: A meleg főként keleten foko-
zódik, délre forduló lassan áramló légáramlás 
és az ország nyugati felében fokozódó felhő-
södés, este a nyugati megyékben zápor cs zi-
vatar lehetséges. 

Kinevezések 
a szegedi bíróságoknál 

A juliusi kinevezések 6orán moet került íór 
az igazságügyi tárca keretébe tartozók kine-
vezésére. Az igaaságügyminiszter több szegedit 
is kinevezett, igv Szobonya Miklós járásbiró, 
járásbirósági alelnök lett, dr. Vékes Bertalan 
törvényszéki jegyző, dr. Kószó György, dr. 
Richter Béla táblai jegyzők, dr. Lippay Pál 
é6 dr. Ambrózy László járásbírósághoz beosz-
tott jegyzők bírósági titkárok lettek. Dr. Solly 
János. dr. Katkics Endre, dr. Y<adai Sándor, 
dr. Csajághy István joggyakorlótok jegyzők 
lettek, mig dr. Szabó Miháí^t joggyakornok-
ká nevezte ki az igazságú*miniszter. A kine-
vezések a szerdai hivataios lapban jelennek 

meg. m~jm 

— Félreértések a vasárnapi munkaszünet 
felfüggesztése körül. A kormány — mint is-
meretes — rendeletileg felfüggesztette az ara-
tás és cséplés idejére a. vasárnapi munkaszüne-
tet. Rendeletének végrehajtása körül Szegeden 
bizonyos félreértések keletkeztek. A füszerke-
reskedők egyrésze ugy értelmezte a rendelke-
zést, hogy az üzletek vasárnapi munka szünetét 
is felfüggeszti és legutóbb egvesek nem tar-
tották zárva üzleteiket. A füszerkereskedők 
egyesülete most a város hatóságához fordult 
a rendelkezés helyes értelmezéséért, Dr. Tóth 
Béla polgármesterhelvettes közölte az egye-
sület elnökségével, hogy a munkaszünet fel-
függesztése kizárólag az arató- és ceéplőmun-
kásokra vonatkozik, minden más „szakmában" 
be kell tartani a vasárnapi munkaszünetet. 

— HALÁLSUGÁR. Londonból jelentik: A 
kaliforniai San Diegóban tartandó nemzetkö-
zi kiállításon bemutatják a világ első „halálsu-
gár" ágyúját, amellyel sikerült különböző távol-
ságokból fémlemezeket elporlasztani, gépkocsi-
kat és repülőgépeket felgyuitani, állatokat meg-
ölni. Az ágyú óriási távcsőhöz hasonlít, hosz-
szusága 4.8, magassága 4.2 méter. Négy, külön-
leges rendszerű szigetelt ruhába öltöztetett 
tüzér kezeli a kapcsolótáblát, amely egyetlen 
gomb elfordításával 4.5 millió voltos árammal 
teliti az ágyút 

— Rajniss Ferenc és Bálint Imre párbaja. 
Budapestről jelentik: Rajniss Ferenc, a szélső-
jobboldali hírlapíró képviselő és Bálint Imre 
hírlapíró között egy hírlapi polémiából kifolyó-
lag lovagias ügy keletkezett, amelynek követ-
kezményéként Rajniss Ferenc és Bálint Imre 
szerdán kardpárbajt vivtak. Rajni&i segédei 
E m b e r Sándor képviselő és báró C o 11 a s 
T»bor, Bálint Imre segédei dr. B o r o s László 
főszerkesztő és dr. 0 r s z á g h Nándor főorvos 
voltak. A párbajt középnehéz kardokkal, fél-
bandázzsal, harcképtelenségig vívták. Báró 
Collas Tibor vezetósegéd vezényszavá'a Ramiss 
támadott. A heves összecsapás során Bálint 
Irme homlokán sérült meg, mig Ba'niss Fe-
renc a vállán kapott laposra ferdült vágást. 
Collas Tibor a menetet nyomban beszűntette, 
ami után az orvosok Bálint Imrét harcképte-
lennek nyilvánították. A felek nem békültek ki. 

— MÜ*TKAKÖZVETITÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkáközyetitőnél: 10 kovács, 1 lakatos, 
1 fiatal vasesztergályos, 1 mérleglakatos. 4 kádár, 
3 szljjártó, 1 borbély, 1 magyarszabö, 3 varrónő, 
2 cipész vidéken, 1 hólgyfodrásznő, 3 gazdasági 
mindenes, 2 kiszolgálón«, 1 kocsis, 1 kifutófiú, 30 
kubikos és 20 ktftörő vidéken, 1 nftnetszakos ta-
nár, 1 magyar-francia éttermi szakács vidéken. 
Kizárólag hadigondozottak számára: 8 cipőtüzőnő 
(ragasztó és lukgató), 2 ¿¡vári munkás. 1 udvaros. 
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Kél gyászruhás ember 
Két gyászruhás ember a rendőrség sérülési 

osztályán: apa és anya, akik halott kisgyerme-
kük ügyében járnak. A kisgyermek reggel 
halt meg a sebészed klinikán, nem lehetett 
rajta segíteni. Néhány nappal ezelőtt maró-
lúgot ivott szülei házánál. A szülök, egyszerű 
földműves emberek valahonnan Kecskemét 
környékéről a szegedi klinikára hozták gyer-
meküket, hogy m«ntsék meg az életnek. A gye-
reken azonban nem segíthetett az emberi tu-
domány, hiába volt «^vik műtét n másik után, 
a marólúg, ez a szorn> u méreg végzett a gye-
rekkel. A szülök tegnap megkapták az értesí-
tést, hogy siessenek Szegedre, mert a gyer-
meken nem lehet segiteni. Idejében értek ide, 
a gyereket még élve találták... 

Ott állt a két ember, talpig feketében, meg 
viselt arccal. Nem szóltak, de szemükből pa. 
takzott a könny, végigcsordogált az arcukon, 
lefolyt ruhájukra, de ők hagyták, hadd foly-
jon a könnyük a gyerek után. 

A rendőrtisztviselő telefonált a bonctani 
intézetbe. 

— Kérem a csecsemőboltteste» rendőrileg 
felboncolni .. Igen... Artán kérem vissza-
jelenteni a halál okát... 

A szülők könnye folyik, ahogy hallják a 
hivatalos hangot A gyerek nemrégen még élő 
kis poronty volt, ©tt Játszadozott a tanyaudva-
ron, ma pedig akta, holttest az idegen város 
törvényszéki orvostani intézetének pincéjé-
ben. Alltak feketében, mint kát fekete varjú, 
napégette arcukon csordogált a könny. 

— Szíveskedjenek még ma megejteni a bon-
colást, itt vannak a szülök is, szegények Igen 
messziről jöttek, szeretnének már visszautaz-
ni — hallátszott a tisztviselő hangja. Igen, 
Igen... Belevágni, hiszen külső jelekből is 
megállapítható a halál oka . . . 

— Ez lett a gyerekből! — látszott a szülők 
arcán a gondolat. Milyen Jó volt megpaskolni 
(ha jó volt), rászólni, ha rendetlenkedett, ha 
csintalan volt. Most pedig belerágnak a húsá-
ba egy éthergőzós teremben, ahol nem tudnak 
a gyerekről semmit, legfeljebb annyit, hogy 
bélé kell vágni a halál okának pontos megál-
lapítása végett... 

Ott álltak a szülők a kánikulai hőségben, 
fekete gyászruhában és könnyük pergett, verí-
tékük csurgott, de nem törülték le, igy gyá-
szolták a gyermeket... 

— Uj fogalmazó-gyakornok a szegedi rendőr-
ségen. A mult héten tettek esküt Budapesten 
az uj rendőrfogalmazó-gyakornokok. Ezt a fo-
galma záskarbeli állást nemrégen kreálta a bel-
ügyminiszter. a tanfolyam most végzett hall-
gatói, az elsők, akik Agycsillafcoe egyenruájuk-
ban megjelentek a hivatalokban. Szegedre is 
beosztottak egy fogalmazd-gvakorookot. dr. 
Bódnár Józsefet, aki már meg ig érkezett Sze-
gedre és kedden megkezdette hivatali működé-
sét a bürtügvi osztálynál, ahová beosztást ka-
pott. Dr. Bodnár József a tanfolvam egyik 
legkiválóbb hallgatója volt, a legjobb rangszá-
mot kapta a minősítésben. 

— Gyümölcskivitel Lengyelországba. A meleg 
időjárásra való tekintettel az államvasutak igaz-
gatósága arról értesiti a gyümölcsexportőróket, 
hogv a nyugati irányba történő szállításokhoz ha-
sonlóan, a lengyelországi állomásokra feladott 
gyürtölcsküldeménvekhez is bütőkocsikat boesájt-
hat a felek rendelkezésire. Az érdékélt exportőrök 
ki-vinsígalkat az NlMékes állomásfőnökségnél tar-
toznak bejelenteni 

— Halálozás, özv Burshardt Lajosné, szüle, 
tett Antal Róza 74 éres kofában hosszú betegeske-
dés után kedden elhunyt A megboldogultban Burg-
hafdt Lajos iskolaigazgató, Burghardt Imre gyári 
tisztviselő és Burghardt Ilonka édesanviukat avá-
szolják. 

— Alkoholisták, akik gyomorhurutban szenved-
nek, elvesztett étvágyukat napi kb. 150 gramm 
természetes „Ferenc József keserűvíz használa-
ta folytán gyakran meglepő rövid idő alatt visz-
szanyerik. Az orvosok ajánlják. 

— Wellisch gyárigazgató öngyilkossága. Bu-
dapestről jelentik: Wellisch Rudolf, az Első 
Kőbányai Konzervgyár tulajdonosa Budapes-
ten a Kápolna-ucca 9. szám alatti lakásán 
mellbelőtte magát. Az életveszélvesen megse-
besült gyártulajdonost az egvik szanatórium-
ba vitték. Wellisch anyagi gondjai miatt akart 
meghalni. Kedden reggel jókedvűen ment el la-

amikor néhány óra múlva visszatért, 
nem lehetett rajta észreevnni, hogy nrlyen ter-
vekkel foglalkozik. Bement irodájába és né-
hány perc múlva mellbelőtte magát. 

— Féláru utazás. Az Országos Magyar Ven-
dégforgalmi Szövetség tagjai részére szombaton, 
11-én féláru utazást rendez Budapestre. Akik eh-
hez a csoporthoz csatlakozni óhajtanak, jelentkez-
zenek legkésőbb péntek este 6 óráig a Délmagyar-
ország utazási Irodájában. 

x BmlapeéUe érve i Park '¿állodában a keleti-» 
pályaudvar mellett megtaláíja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E lap előfizetőinek 20 szá-
zalék engedményt nyujtunk 

— Elitélték a cigányt, aki verekedés után rá-
támadt a csendőrre. Az ügyészség kedden a sze-
gedi törvényszék elé állította Ajtay Pál kiste-
leki cigány lóalkuszt. aki a mult szombati kis-
teleki vásáron megtámadott egy csendőrt. A 
vásár végén a cigányok összevesztek, egymás-
nak estek és vad verekedést rögtönöztek. A 
kocsmáros a csendőröket hivta segítségül, akik 
csakhamar megjelentek és szétverték a vereke-
dő cigányokat. Az egyik csendőr Ajtayt tusz-
kolta ki a kocsmából, Ajtay azonban ellensze-
gült, elkapta a csendőr puskáját és ki akarta 
csavarni a kezéből. A csendőr lefogta és igy 
került a duhaj lóalkusz kedden a szegedi tör-
vényszék elé hatósági közeg elleni erőszakkal 
vádolva. A cigánv először tagadott ég azt 
akarta, bebizonyítani, hogy ott sem, volt az 
omniózng verekedésnél, hát még hogv ő meg-
fogta volna a csendőr szuronvos puskáját! A' 
kihallgatott tanuk ellene vallottak, mire a 
cigány is beismerte, hogy valóban ő volt a 
tettes, de azt állította, hogv nem tudta mit 
cselekszik, mert. ha tudta volna, dehogv is 
fogta volna meg a szuronyos fegyvert. A bíró-
ság 14 napi fogházra ítélte hatósági közeg el-
leni erőszak miatt. 

x Siesta Szanatórium, Budapest, I., Rátti 
György.ucca 5., a főváros egyik legideálisabban 
fekvő és orvosilag legtökéletesebben felszerelt 
gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászat, sebészet, 
szülészet, nőgyógyászat, nrulogía, stb. Röntgen. 
Kémiai és mikroszkópiai laboratórium. Elektro-
cardiograph (sziwizsgáló) Krogh-féle alapanvag-
cserevizsgálő készülék. Enterocleaner (béíffir-
dő) Modern vlzgyógyintézet! Orvosilag vezetett 
villanyüzemü konyha! Elsőrendű ellátás! 9700 
négyszögöles park! Olcsó árak! 

II szerbek kiutasítottak 
Hornosról 

ep pzdasági csendet 
(A Délwagyarorszáa munkatársától.) A ró-

kusi vasútállomásra délután hat óra előtt né-
hány perccel befutó röszkei vonat, amellyel 
annakidején a szerbek által kiutasított ma-
gyar családok százai érkeztek, kedden délután 
egy magányos menekültet hozott: Csíki András 
gazdasági cselédet. Csilcit Horgosról utasí-
tották H a szerb hatóságok. *gvelőrs nem 
tudni, hogy miért Családiát nem hozhatta ma-
gával, egvedül érkezett Szegedre. A rendőrség 
vette pártfogásába a menekültet. Ki fogják 
hallgatni, jegvzőkönwet vesznek fel ügyéről. 
Csiki Andrásról egyelőre a rendőrség gondos-
kodik a továbbiakig. 


