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A leány 
rágalmazási pere 
az — anyja ellen 

Cl Dihnagyarország munkatársától) A szegedi 
járásbíróságon dr. Kószó György járásbiró érde-

kes rágalmazást pert tárgyalt kedden délelőtt, 

özv. Karvaly Dezsöné, született Flander Róza ke-

rült a vádlottak padjáYa, a kijelentő pedig nem 

volt más, mint saját leánya: özv. Funák Kálmán-

né. Karvalyné, aki postafőtisit özvegye, sorozatos 

rágalmak miatt került a biróság elé. Az anya és 

leánya a keddi tárgyaláson farkasszemet nézett, 

w biró hiába igyekezett békét közvetíteni, a kísér-

let a leány ellenállásán meghiúsult. A sértett Fu-

nákné a biró békítési kisérleteye kijelentette, 

hogy nem hajlandó édesanyjának megbocsájtanf. 

— ,\Ym békülök — mondotta —. csukják le... 
Funákné feljelentésben azzal vádolta az édes-

anyját, hogy az róla többek előtt olyan kijelen-

téseket telt. amelyek őt női önérzetében a legmé-

lyebben sértik és amelyek valóságuk esetén köz-

megvetésnek tennék ki. Funákné szerint anyja azt 

híresztelte róla többek előtt, hogy ö, akinek há-

rom gyermeke van, megismerkedett egy tisztvi-

selővel és emiatt koplalnak és járnak rongyosan 

a gyerekek. Azt is mesélte mindenfelé, hogy anyó-

Funáknét csak azért vette magához, hogy 

kicsalja tőle a nyugdiját, bogy annál többel kelt-

hessen ismerősére. Ö szokott juttatni nébáhy pen-

gőt az idősebb Funáknénak, hogy az unokáinak 

vehevrn rajta ruhát. Leánya — mesMte mindenütt 

a feljelentés szerint Karvalyné — Istentől elru-
gaxzkadott teremtés, aki gyermekeit minden ki' 
csiségért üli-vcri. 

A keddi tárgyaláson az eredménytelen békítési 

kisérlet után kihallgatták a vádlóit Karvalynét, 

aki tagidia hogy leányát valahol rágalmazta 
volna. Elmondotta vallomásában, hogy tuáomása 
van arról, hogy unokáinak nagijon keserves tor-
suk van. azonban senki idegennek nem beszélt a 
dologról. Leányával voltak vitái, de csak a gyer-

mekek érdekében, az ismerös-ügyrol nem beszélt 

senkivel, mert a dologról nem is tud semmit. 

A birósájr hosszas tárgyalás után a tárgyalást 

elnapolta és elrendelte azoknak a tanuknak a n est-

idézését, akik a feljelentő szerint igazolni fogják, 

hogy Karvalyné rágalmazta leányát. 

Beteges alkoholizmusa 
miatt öngyilkos lett 

egy vasutas 
f.t Délmagyarország munkatársától) Kedden 

reggel öngyilkosságot követett lel Szivárvány -

ucca 52. szánt alatti lakásán Faragó Imre 52 esz-

tendős vasúti írodaaltiszt. Kedden reggel hozzá-

tartozói sehol sem találták, végre hosszas kuta-

tás után ráakadlak a padláson. I'.ijy gerendán 
függött holtan. A kiszállott rendőri bizottság meg-

állapította, hogy a vasutas felakasztotta magát, 

llulltcstc mellett búcsúlevelet találtak, amelyben 

Faragó megmagyarázta, hogy miért vált meg 

nz élettől. Faragó ugyanis beteges alkoholizmusban 
sícnvedett. búcsúlevelében i>e<lig azt irta, hogy 

azért hal meg, meri meg akarja szabadítani csa-

ládját további kel'ometlenkedése'iól. Holttestét a 

tőrvényszéki orvostani intézőibe vittek. 

Retikülök ós bőráruk vilasztékos 
raktár olcsón 

Scéchenyi-tőv PnlláU TűClll&POlf Csekonícs-u. 
Unió tag. r u i m n ICa lVS ICn Kalász ta?. 

Modern csöbutor j | 
Gyermekkocsi 
Kerti bútor 

Bruckner 
Hnia iker kápvis»Ut 

vasárutlázban 

^ M I M F 101 

10 alkatrészek, g u m i k , nagy javítóműhely 

varrógépek, guermehüaosiH, 
rftMH. gramoionoH, i :,k Dérii Qépáruftá? 

Lázas előkészületek 
az ujszegedi oldalon 
a strandszezonra 

Junius közepére elkészül a 600 személyes gyermekstrand 

(A Délntagtjarorsiág munkatársától.) A Tisza 

ujszegedi oldalán, a közúti hídtól egészen a Ber-

talan-emlékműig nagy munka folyik: készülnek a 

strandfürdők. Ezen a másfélkilométeres partszaka-

szon dolgoznak most a szükségmuukáaok, hogy a 

fürdési szezon idejére elkészüljenek a strandok. 

A Bertalan-emlékmű közelében, a régi partfürdö 

területén jelölték ki a városi gyermekstrand he-

lyét. Itt harminc szükségmunkás dolgozik és né-

hány szakiparost foglalkoztatnak. Az alapbeton-

munkával már elkészültek, most a falakat építik. A 

tervek szerint 600 vasbetonon nyugvó kabint épí-

tenek a gyermekstrandon, háromszázat a leányok-

nak, ugyanennyit a fiuknak. Lesz ezenkívül pan-

csoló-medence, emeletes terrasz a napozás cél-

jaira, homokstr-andoló és hűsölő, amelyet három-

méteres magas nyesett növényekkel vesznek körül. 

Lesznek a gyermekstrandon játszóudvarok és ebéd-

lő helyiségek is. Ezek előtt modernül kiképzett 

lábmosókat építenek, nehogy a homokot bevigyék 

az ebédlő helyiségekbe. 

A gyermekstrand épitére meglehetős gyors tem-

póban halad előre, legkésőbb Junius közepére tel-

jesen készen akarnak lenni a munkálatokkal. A 

•népjóléti' hivatal előkészületet tett arra, hogy a 
gyermekstrand látogatottságát biztosítsa. A terveli 

szerint as inségmmkások gyermekeit fogják a 
gyermekstranáru beosztani; a gyermekek itt tii* 
órait, ebédet és ozsonnát fognak kapni. 

Szorgalmasan dolgoznak a városi strand tcrf-« 

létén is. A megáradt Tisza vize egészen a töltésig 

felért, a strand épületei is huzamos időn át víz-
ben á'lottak. Néhány nappal ezelőtt teljesen le-

vonult a viz és végre hozzá lehetett látni az ára-

dás okozta pusztítás helyreállításához. Szerencsé;® 

nagyobb rombolást nem végzett a viz, az épít-
mények épségben maradlak, csupán néhány tetö« 

cserepet sodort el a folyó. A strand árterületa 

azonban meglehetős hepe-hupássá le'.t, most ezt 

planirozzák és gyepesítik. Két hét alatt elkészül-

nek a javítási munkálatokkal. Bizonyos beruházá-

sokra is sor kerül a strandon, igy ujabb gyer-J 

me.klubickoló-medcnce épül, parkosítanak és szapo-

rítják a kabinok számát. A niagánkabinok bérlcl* 

nek száma növekedett, tavaly 235 magánkabin volt 

a strandon, most már 366 a szám, úgyhogy a köz-
úti hid mellett most majd uj kabinsort fognak 
nyitni. 

(I Szegedi Ipari Vásár 
jugoszláviai sikere 

Hírt adtunk arról, hogy a Szegedi Ipari Vá-

sár vezetősége a gazdasági kapcsolatok kimélyi-

tése érdekebni érintkezést keresett a jugoszláviai 

ipari érdekeltségekkel. Erről most érdekes cikk-

ben számol be a Szabadkán megjelenő Napló, 
amely tudvalevőleg a legelterjedtebb lapja Ju-

goszláviának. A Napló többek között a következő-

ket irja: 

..Nagyarányú ünnepségre készülnek Szegeden. 

Május 26. és junius 6-ika között rendezik a IX. 

Szegedi Ipari Vásárt, amely minden más vásártól 

eltérően kézműipari, háziipari, iparművészeti és 

népművészeti jellegű. Ezen a vásáron tehát csak 

a kisegzisztenciák mutatják be tudásukat, tehet-

ségüket és művészi felkészültségüket A technokrá-

cia világában figyelmet érdemel a sze-

gedi megmozdulás annál is inkább, mert 

a jugoszláv ipari érdekeltségek figyelmét 

is felkeltette a szegedi kezdeményezés. 

Ehbsn az ügyben Eráos Árpád hirlantró, 

a Szegedi Ipari Vásár vezetője Jugoszláviában 

járt és dr. Szilágyi Géza kormányfőtanácsos, a 

magyar királyi kereskedelemügyi miniszter beog. 

rádi megbízottja társaságában felkereste Sztoja-
novics Milánt, a be.ogradi vásár elnökét, akinek" 

távollétében Yaisziljevics Miloszav gépészmérnök, 

a beogradi vásár igazgatója fogadta a kiküldötte-

ket MiljQvics propagandafönök társaságában. Ugyan-

csak látogatást tett a Szegedi Ipari Vásár vczetó'e 

az Ipartestületek Központjában, dr. ülisics főtit-

kárnál, akiken keresztül a jugoszláv kézműves* 

iparosokat meghívta a vásár megtekintésére. Sze-

gednek ezt az udvariassági látogatását Beográd-

ban a legnagyobb szimpátiával fogadták és as 

ipari és kareskedslmi körök ieére'e.' tettsk arra, 

hogv Szegedet meglátogatják. A kölcsönös látoga-

tás nagyban hozzájárul a jngoszláv-magyar gaz-

| rlasuai kapcsolatok kimélyitéséhez annál is inkább, 

mert Szegeden erős a törekvés abban az irányban, 

hogy a Szegedi Ipari Vásár kollektív kiállítási 

anyagával részlvcgyenek a szeptemberi bcográfll 

nemzetközi vásáron. Ebben az irányban a megkez-

dett tárgyalásokat Szegeden folytatják." 

A Napló egyébkent a Szegedi Ipari Vásárral 

kapcsolatosan közli a szegedi városháza jól sike* 

rült fényképét. , 

Olasz lagylaltszaloi 
Kelemen ucca 3. az. alatt i s m é t m e g n y l l * . 
D E P O l I. személyes vezetése a'.att. Olasa 
fagylaltkülönlegességok. Cassati 

Fiirslöcikkek: 
Szemellenző celluloidból 

Napvédő szemüveg 

Gumi [ürdööv minden színben 

Csónakázó sapka zöld ellenzős 

Pólósapka fehér, v. fekete 

Szaluia strandkalap 

Kuli szalma fürdőkalap 

Gumi fürdősnpka 

Nyugágy lábtartóval, csíkos huzattal P 6 18 

Hevederes nyugágy, karosszékre átala-

kítható " P f ^ 8 

Strandszék csikó* líuzatlal • —118 

Csikor strand láska ~ 9 8 

Fehér napolaj 1 üveg — -4 

Figyelje holnapi hirdetésünket 

PPRISI NAGY i m m i RT. 
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