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A „literátus főkapitány" könyvtára 
A város, vagy az egyetem vásárolja meg dr. Szalay Józse f nagy kul-

turértékü hagyatékát 

(A Dé'magyarország munka'ártsál ót.) A tavász-
Szal elhunyt dr. Szalay József ny. kerületi főka-
pitány hagyatékához egy szinte felbecsülhetetlen 
értékű magánkönyvtár tartozik. A literátus főka-
pitányt egész éie'.ében fűtötte a könyvgyűjtés szen-
vedélye, rengeteg időt, fáradságot és pénzt áldo-
zott könyvtára gyarapításáért, nem elégedett meg 
egyszerű könyvek gyűjtésével, hanem arra tö-
rekedett, hogy a könyvek bibliofil értékét a szer-
zők dedikáeiójával is növelje. Talán nincs még 
egy magánkönyvtár az országban, amelyben any-
nyi dediká't könyv cs kézirat lenne, mint Szalay 
József könyvtárában van. A gyűjteményről már 
régen tudomást szerzett az országos közvélemény 
és amikor a tavasszal meghalt Szalay, nagyon so-
kan felvetették a kérdést, hogy mi lesz a könyv-
tárral. 

Az utóbbi időben olyan hirek terjedtek el, hogy 
t család a könyvtér értékesítésének tervével fog-
lalkozik, miután már több olda'rói történt érdek-
lődés iránta. Ezzel kapcsolatban kialakult az a 
vélemény is, hogy Szeged szempontjából nagy 
kulturális veszteséget jelentene, ha ez az ér-
tékes gyűjtemény kikerülne a város falai közül. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

ítélőtábla Juhász-tanácsa szerdán tárgyalta i f j . 

Dékány Gergely tanyai legény gyilkossági bűnpe-

rét. A 24 esztendős legény a mult év karácsony 

másodnapján agyonlőtte József nevü fivérét. 

A Dékány-család valamikor igen jómódú volt, 

az öreg Dékány szorgalmas munkával tekintélyes 

vagyont szerzett. A két idősebb fiu, a József és 

a Gergely ezután összefogott apja ellen és minden 

erejükkel arra törekedtek, hogy az öreget a va-

gyonból kisemmizzék. A hadműveleteket József 

irányította, öccse, Gergely volt a végrehajtó 

szerv. A két fivért teljesen a vagyon utáni hajsza 

foglalta el, a birtokkal pedig senki sem törődött, 

a tanyaudvart felverte a gaz, a tető besüppedt, 

de azt sikerült elérniök, hogy egészséges apjukat 

csalafintaságok révén gondnokság alá helyez-

tették. 

A szerencsétlen öreget láncravervc tartatják 

Íveken keresztül, a legkegyetlenebb bánásmódban 
részesítették. Elérték hát céljukat, azonban most 

már egymás ellen fordultak és azon igyekeztek, 
hogy a másikat kitúrják a vagyonból. A gazda-
ság tovább pusztult, mert a két bünlársat elfog-
lalta a vagyon utáni hajsza. Nem mertek egy-
másnak hátat fordítani, mert nem tudhatták, hogy 

Dr. Löw Immánuel főrabbi, felsőházi tag maga is 
nagy könyvgyűjtő és tulajdonosa egy a ruaga ne-
mében szinte páratlan könyvgyűjteménynek, hivla 
fel dr. Pálfy József polgármester figyelmét a 
Szalay-könyvtár sorsára azzal, hogy a város érde-
kében állónak tartaná, ha Szalay József elárvult 
gyűjteményét a város falai között lehetne valami-
lyen formában tartani. Érdeklődtünk ebben az 
ügyben dr. Pá fy József polgármesternél, aki a 
következőket mondotta: 

— A kérdéssel komolyan fog'alkozom és meg-
ítélésem szerint feltétlenül kell valamilyen módot 
találnunk arra, hogy Szalay József értékes gyűj-
teményét a város falai között tarthassuk. Ezt kí-
vánja az elhunyt iránt érzett kegyelet, de a táros 
kulturális érdeke is. Arra gondoltam, hogy vagy 
a város, vagy az egye'em szerezhetné meg a 
gyűjteményt, esetleg a város és az egyetem kö-
zösen. A fő az, hogy Sza'ay könyvei itt maradja-
nak. Rövidesen tárgyalni kezdünk a családdal és 
remélem, hogy sikerülni fog olyan megoldást ta-
lálnunk, amely lehetőséget nyújt a terv meg-
valósítására. 
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a másik mikor támad hátulról. Perek indultak,, 

egymást jelentgették fel és a vagyon mindig job-

ban pusztult... 

József került ki a harcból győztesen, mert 
amikor a birtok árverés alá került, sikerült a 
maga számára megkaparitani, fivérét pedig egy-
szerűen kikergette a tangábó'.. Gergely fühöz-fá-
hoz szaladgált, dc a helyzeten nem tudott többé 
változtatni. Az elkeseredett és kisemmizett fiatal-
ember ekkor elhatározta, hogy végez bátyjával. 
Revolvert vásárolt és a mult év karácsony esté-
jén betoppant a tanyába. József elkergette, mire 
Gergely revolvert rántott és agyon'ötte fivérét. A 
gyilkos a vérző mellű embert az istálló mögé 
cipelte és ott még egy golyót eresztett bele. 

Dékány Gergely a törvényszék előtt tagadta, 
hogy előre készült a gyilkosságra, nem is volt 
szándékában jrfegöloi,. ellenben fivére, amikor 
meglátta őt, zsebéhez kapott és ö abban a hj-
szemben, hogy fegyvert ránt elő, rálőtt. Elismer-
te, hogy másodszor is golyót eresztett fivérébe, 
erre vonatkozólag a következőket adta elő: 

— A fivérem hangosan nyöszörgött az istálló 
mögött és odahívott magához. Isten szerel-

mére, könyörülj rajtam, löij agyon, hogy ne szen-

vedjek, ha megteszed, tied lesz az egész vá-
gj'onom...« Én fivérem kérésének eleget tet-

tem... 

A törvényszék Dékányt szándékos emberölés 
büntette cimén tizesztendei fegyházra itélte. 

A szerdai tárgyaláson dr. Vadász János védő 
az ira'ok ismertetése után bizonyitáskiegészitési 
indítványt terjesztett elő, amit a tábla elutasí-
tott. Dr. Zornbory Jenő főügyész felszólalása után 
a védő a vádlott felmentését kérte arra való tekin-
tettel, hogy Dékány jogos önvédelemből lőtte 
agyon fivérét. 

A tábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta, meg-
maradt a tízévi fegyházbüntetés. Az utolsó szót a 
Kuria fogja kimondani. 

Nagy kölcsönt kap 
ékszerre, ingóságra. Máshol Ier5 zálogát kiváltom, 
Dr. S i m o n Z á l o g h á z , O r o s z l á n u . 6 , 

Részvényt, hadi és kényszerfcölcsönt magas 
áron vesz dr . Simon. 11S 

Graziani alkirály 
szemleutja abessziniában 

Axum, szeptember 1. G r a z i a n i tábornagy 
alkirály abesszíniai szemleutja során Aduából 
megérkezett Axnniba, az abesszin ősi városba, 
ahol annakidején a négust koronázták. A vá -
ros kapuinál nagyobb abesszin küldöttség 
várta az alkiráiyt és kíséretét. A küldöttség a 
város lakosságának és az etióp papság nvéfy 
bódulatának jeléül művészi kidolgozású ezüst 
feszületet nyújtott át az alkirálynak. A város 
uccáin mintegy 15 ezer főnyi benszülött állott 
sorfala; és az alkirály bevonulása alatt á l lan-
dóan ünnepelte Olaszország királyát, valamint 
a L)ucet. 
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Dz egész országban 
keresik a szélhámos 

»Sátorvölgyit« 
(A Délmagyarország munkatársától.) Sátorvöl* 

gyi-Szakáll János szabómester, aki szélhámossá* 
gokat követett el a napokban Szegeden és akt 
©szalonjai hátrahagyásával menekült el a város* 
ból, nyomtalanul eltűnt. A detektívek másodikl 
napia tűvé teszik érte nemcsak Szegedet, de az 
egész országot, a kutatás azonban nem vezetett 
eredményre eddig. 

Sátorvölgyi, amint most kiderült, csupán azért 
érkezett Szegedre, hogy a jól kitervelt szélhá* 
mosságot végrehajthassa és a zsákmánnyal el* 
tűnjön. Ezért vette ki az üzlethelyiséget néhány 
pengőért, ezért rendezte meg a helyszint, minthaí 
egy jól felszerelt műhely lenne. Mindenütt a %Sá* 
torvö'gyi álnév alatt szerepelt éá talán ma sem 
tudnák az igazi nevét, ha szökés közben nem fe* 
lejti a műhelyben az iparigazolványát. Valószínű© 
hogy Szakáll Budapestre szökött, a szegedi rend* 
őrség értesítette a budapesti főkapitányságot is© 
amely szintén erélyesen kutat a szélhámos ulán. 
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Kiszabadult 
a Csillagbörtönből 

elölről kezdte 
a szélhámosságokat 

(A Dc'magyarország munkatársától.) A szegedi 
rendőrség szerdán délelőtt elfogta Bagi József 24 
esztendős kömpöcpusztai földművest, aki Szege* 
den és a környékén sorozatos szélhámosságokat 
követett el. Bagi nem volt ismeretlen a rendőr* 
ség előtt, azelőtt is követett el kisebb-nagyobb 
szélhámosságokat, amikért cl is Ítélték. Bünte* 
tését most nyáron töltötte ki a Csillagbörtönben, 
szabadulása után nyomban hozzáfogott ujabb szél* 
hámosságok elkövetéséhez. 

A rendőrség több feljelentést kapott Bagi ellen. 
A feljelentők elmondották, hogy Bagi sertést, bort, 
gabonát kínál eladásra olcsó áron. Természete* 
sen mindenki kap az olcsó ajánlaton. Bagi ezután 
előlegeket kér és azután többé nem jelentkezik. 
A rendőrség nyomban megállapította, hogy Bagi 
elölről kezdte a régi nótát. Elfogatásakor beval* 
lotta, hogy nem tudott szabadulni, a kísértéstől, 
járta a tanyákat és nem létező árukra előlegeket 
vett fel, mindig annyit, amennyire valakit l>o 
tudott csapni. Két esetben megnevezte a káró* 
sultat is, a többiek nevére — mondotta — nem 
emlékszik. A rendőrség Bagit letartóztatta. 

J C l v A l o J l Mozi mi utoUr» 

F e l h ő k K a l ó z a 
Hiptiia kaTundorHIm 5, 7. !> 

Széchenyi H e z l Ma és mindennap ! 

HOTEL KIKELET 
A legnagyobb sikerű magyar film. TOkÓS, TllrSV, 
K o m i r , U r a * . F i t t e t , Kabos. Palló, Málv 5, 7. 9. 

Hans Albers ntint Sherlock Holmes Belvárosi 

Két testvér halálos harca 
Először kisemmizték apjukat, láncraverve tartották, majd 
egymás ellen fordultak-A tábla 10 évi fegyházra itélte 

a testvérgyilkos Dékány Gergelyt 


