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Elkészült a Hősök Kapuja, 

belügyminiszter hozzájárult 
- a város hozzájárulásához 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
belügyminiszter értesítette a vároe hatóságát, 
hogy jóváhagyja azt a közgyűlési határoza-
tot, amely harmincezer pengőé városj hozzád 
.¡árulást biztosit a Hősök Kapuja épitési költ-
ségeire. 

A közgyűlés, mint emlékezetes, ezt a hatá-
rozatot még akkor hozta, amikor a Hőertk Kar 
púja csak tervben volt meg. A közgyűlés e'ha-
tározását hosszadalmas ée beható tárgyalások 
előzték meg, araelvek Hóman Bálint kultuí»-
rriiniszter ós dr. Pálfv .Tózeef polgármester 
között folytak. A Hősök Kapujának gondola-
ta a polgármesteré volt ée Poaány Móric, a 
tanítói internátus tervező-művésze annvira lel-
kesedett, érte. hogv rögtön elká^itat'« a »üvér 
sal tejvökot Kiszámították. hogv a tarv"W»-
tele merravroo kerülna, oaW tájóko^tatáir 
a kultuszminisztert, aiftek szintén tetezrt* a 
g«nd«lat ée kíleleíjíet^. korv ¿eltlnt&vei'M 
fisszegü áttamsfíóttvt biztosit hozzá, ha'a*vá-
ros legalább harmincezer nengöt vállal a költ-

ségekből. Mivel Szegednek tigvie régi tartozá-
sa volt a város rangjához, nagyságához méltó 
hősi emlékmű felállítása, a közgyük hozzá-
járult ehhez a megoldáshoz és megszavazta a 
szüksége« harmincezer pengős hozzájárulást, 

A közgyűlési határozat jóváhagyását meg 
sem várták, előzetesen ugyanié Ígéretet kapott 
a polgármester a belügyminisztertől a határo-
zat jóváhagyására ós igv megkezdődött a mun-
ka. Aba Nóvák Vilmos elkészítette a Hősök 
Kapuja freskóit. Lőte Éva a szobrokat, ame-
lyek — egvelőre még lepel alatt —, dó már 
.ott állnak a kapu pillérei előtt. A költségeket 
a kultuszminisztérium előlegezte és az utóbhi 
időben egvre gyakrabban sürgette a vároe 
míncezer pengőé hozaá támlásának bej 
A PÓDZ együtt vott ée a város misfcegr 
tel eaelfttt már IB líüldtu a 
rjuxpnak. Most aztán, Ricsit e^ésve. de" uqéri 
msgfrkMett' végre' —, ü belügyminiszteri lápét 1  

hagyás is. 

„Ki maga, detektív ?. . ." 
A két fivér betörési jelenete komédiás fináléval 

(A Délmagyaroraaág munkatársától.) A sze-
gedi Ítélőtábla szerdán tárgyalta V a r g a Béla I 
budapesti órássegédnek és bátyjának, V a r g a Jó- ! 
zsef budapesti főpincérnek lopási bűnügyét A két j 
ember állás nélkül volt, a nyáron elhatározták, 
hogy vidékre mennek és ott próbálnak szerencsét. 
Varga Béla rovottmultu betörő hírében állott a bu-
dapesti rendőrség előtt Amikor vidéki körútra 
ment, magával vitte betörőszerszámait, amelyeket 
sajátkezüleg készített A későbbi megállapítás 
szerint Varga Józseffel együtt azzal a szándékkal 
távozott el a fővárosból, hogy a vidéken is be-
töréseket kövst el és ehhez bátyja segítségével 
akart hozzálátni Orosháza volt az első állomás. 
A déli órákban bement álkulcs segítségével Feld7, 
mann József üzletébe, ott kifeszítette a fiókokat 
és tekintélyes zsákmánnyal a zsebében menekül-
ni igyekezett, amikor a tulajdonos visszaérkezett 
és a kifelé tartó betörőt üldözőbe vette. Az uc-
cán ott állott Varga József, aki a szituációt fel-
ismerve, fivéréhez rohant és erélyesen karonra-
gadta. A betörd rárivallt fivérére: 

— Ki maga, detektív? 
Ennek a kérdésnek az volt a célja, hogy az ül-

dözők — mert közben többen is utóna rohantak —, 
meghallják, hogy detektiv avatkozott bele a do-
logba. 

Varga a következőket felelte: 
— Ne törődjön vele, jöjjön a rendőrségre! 
Az üldözők megtorpantak és Varga elvitte a 

fivérét Nem sokáig örülhettek azonban az ügyes 
trükknek, mert a csendőrök még aznap elfogták 
őket. Varga Béla ellen lopás, Varga József ellen 
pedig bünsegédi bünrészesség cimén emelt vádat 
az ügyészség Varga Béla beismerte a lopást, Jó-
zsef ellenben tagadott és a következőket adta elő: 
Orosházára azért utazott, hogy onnan Gyopáros-
fíirdöre menve, ott főpincéri állást szerezzen. Vé-
letlenül éppen akkor került a Feldmann-üzlet elé, 
amikor onnan fivére kirohant. Ismerve fivérét és 
körülbelül tisztában volt azzal, hogy mit követbe-
trtt el. Amikor fivére „Maga detektív?" felkiáltás-
sal nekiesett, nem volt mit tennie, minthogy vál-
lalta a szerepet 

"A törvényszék a rovottmultu Varga Bélát 
négyesztendei fegyházra Ítélte, Varga József bű-
nösségét pedig bűnpártolásban állapította 
meg és ezért kéthónapi és 15 napi fogházat sza-
bott ki rá 

A szegedi ítélőtábla Varga Béla fegyházbünte-

tését helybenhagyta, ellenben az Ítéletnek Varga 
Józsefre vonatkozó részét megváltoztatta és bün-
segédi bünrészesség cimén egyesztendel börtönre 
ítélte. A tábla nem fogadta el Varga Józsefnek 
azt a védekezését, hogy véletlenül került az üzlet 
elé, inkább azt állapította meg, hogy előre meg-

DEUISCH 
villamosság 

r • • r 

r a d i o 
g r a m o f o n 
c s i l l á r 

Kárásiucca 

beszélt terv szerint várakozott ott fivérére és hogy 
őt kimentse az üldözők kezébői, detektivnek adta' 
ki magát. 

Az Ítélet ellen Varga József semmiségi pa-; 
nászt jelentett bc a kúriához. 
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a DUmagyarorS'ág házi verseayénnek 

egyik jutalma. 

Jelentkezzék mielőbb! 

Érdekes orvosi előadások 
az Egyetembarátok Egye-

sülete szakislésén 
A tüdőoperáció, a szellemileg 
visszamaradt gyermekek, a 

szeszes ital és a gyermek 

(A Délmagyarorszáa munkatársától.) A a 
Egyetembarátok Egyesülete orvosi szakülésén ek 
keretében szerdán 06te dr. Vidákovits KamiTó 
egyetemi tanár tartott előadást a tűdóoperá-
ciókról. Kifejtette, hogy valóra vált a régi álom. 
a tüdő beteg részét le lehet operálni. Ezek az 
operációk kii1 önösen a tüdőtuberkulózisnál jö-
hetnek figyelembe. 

Vidákovits professzor előadását több vetített 
képpel tette szemléltetőbbé. bemutatott egy be-
Seg nőt is, akinél ebben az évben kétizben vé-
geztek tüdöoperációt telies sikerrel. 

Dr. B. Liszka Irén tartott ezután előadást 
azokról a tanulságokról, amelyeket a szelle-
mileg visszamaradt gyermekek rendszeres orva. 
si vizsgálatánál szereznek. Nyolcvanhat gyer-
meket vizsgáltak meg. közülük huszonhárom-
nál pozitív tuberkulózist állapítottak meg, ezek 
közül csak tíz volt fertőző. A lueszre ée aas 
alkoholizmusra visszavezethető betegségek i« 
nagv százalékban fordulnak elő ezeknél a gyer-
mekeknél. 

A grafikonokkal illusztrált előadáshoz töb 
ben szóltak hoztfá. Dr. Vidákovits KamilM 
professzor a gyermekek szeszes ital élvezetével 
Kapcsolatban Földes Jolánnak a „Halászó macs-
ka uccája" című regénvét emb'tette fel. Ebben 
a regényben azt írja Földes Jolán, hogv min-
den francia elemista egynegyed liter vörös bort 
visz az iskolába és azt ott elfogyasztja. Egv 
magyar család is ebbe az iskolába járatta a 
gyermekét, de bort nem küldtek vele, mire 
naponkint a többi tanulók osztották meg a ma-
gyar gyermekkel a boruzsonnáiukat és a ma-
gyar fiúcskára sokszor félliternél is több vö-
rös bor jutott. Azt kérdezte Vidákovits pro-
fesszor. hogy milyen hatással van az iskolás-
gyermekekre ez a rendszeres ita'fogyasztáfi. 

— Elég degeneráltak a franciák. — mondat-
ta dr. Kramár Jenő professzor. 

— Lehet, hogv ez az iskolai szokás is enyik 
oka ennek, — jegyezte meg Vidákovits tanár. 

Kramár professzor ezután kifeitette.. hogv 
nem volt felesleges munka a szellemileg vissza-
maradt gyermekek orvosi vizsgálata, merf ér-
dekes megfig\'e1éseket szerezhettek ezeknél a 
vizsgálatoknál. Fontos volna, ha az iskolás-
(u/ermekek állandó orvosi felügyelet alatt ál-
lmának. Remélhetőleg a közegészségügy álla-
mosítása során erre is sor kerül. 

Dr. Kramár Jenő egyetemi tanár ezután az 
influenzás gócos mvocarditisről tartott előadást, 
majd dr. Kvlitzy Géza női betegségekről érte-
kezett. 

Az előadásokért dr. Puriesz Béla egvefemi 
tanár, iiláselnök mondott köszönetet. 


