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350 gázálarcot vásárol Szeged 
Novemberben ujabb elsöléíiíési gyakorlatot rendeznek 

(A Délmagijarotszág munkatársától.) A váro-

sok között, még Budapestet is megelőzve, Szeged 

volt az első, ahol végrehajtották az elsötétitési 

gyakorlatot, augusztusban került sor erre. A vá-

rosházán már megindultak az előkészületek a mif-

sedik elsötétitésl gyakorlatra. Erre előreláthatólag 

november elején kerül sor és az elsőnél nagyobb-

szabásu lesz, repülőgépekről iS figyelni fogfdk az 

elsötétítés határait. 

Megtörtént a légoltalmi segélyosztagok beszer-

vezése is. A segédosztagok tagjait jelentkezésre 

szólították fel és igen kis kivételtől eltekintve, min-

denki kötelességének tartotta a jelentkezést. A 

Ibehivásra minden beosztott köteles jelentkezni, kü-

lönben kihágási eljárást tnditanak ellene. Eztdő-

szerint 70 személy ellen van folyamatban kihágási 

eljárás a jelentkezések elmulasztása miatt. 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Furcsa és 

ravasz módon kieszelt válóperi história ügyében 

ítélkezett a szegedi Ítélőtábla. A vádlott Berta 

Imre szegedi cipészsegéd volt, aki ellen az ügyész-

ség okirathamisitás miatt emelt vádat. Berta — 

amint később a büntetőügyből kiderült — válni 

akart feleségétől, de erre oka nem volt. Egysze-

rűen elhagyta tehát a feleségét és beadta ellené 

a válókeresetet, még pedig hűtlen elhagyás cimén 

és azt adta elő keresetében, hogy felesége nem 

akar hozzá visszatérni. A per megindult és a 

biróság, mint ilyenkor szokásos, kibocsájtotta a 

hivatalos felszólítást az asszonyhoz, hogy állítsa 

vissza a házassági életközösséget. Most jött azután 

a taktika. 

Berta felkereste feleségét és meghatott hangon 

kérte, hogy bocsásson meg neki, felejtsék el mind-

azt, ami történt, legyen megint béke és boldog-

ság. Az asszony szivesen megbocsájtott, annál is 

inkább, mert hiszen nem akart válni. A férj visz-

szaköltözött és ugy látszott, hogy minden a leg-

nagyobb rendben van... Holott Berta nem telt le 

arról, hogy elváljon az asszonytól. 

Közben kitűzték a vilóperben a tárgyalást és 

arra a felek megkapták az idézést. Berta arra kér-

te az asszonyt, hogy ne jelenjen meg a tárgya-

láson, mert hiszen úgysem akarnak ők már sem-

mit a bíróságtól. Majd elmegy ő egyedül és meg-

mondja a bíróságon, hogy szüntessék meg a pert, 

mert minden rendben van. Igy is förtént. Az asz-

szony otthon maradt, Berta pedig elment a tárgya-

lásra, ott azonban egészen mást mondott: 

A feleségem a visszahívás ellenére a mai 
Jfnpig sem tért vissza hozzám, a tárgyalásra sem 

jött el, kérem a házasság felbontását. 

A biróság konstatálta, hogy az asszony valóban 

nem jelentkezett a tárgyaláson és ezért a házas-

ságot szabályszerűen felbontotta. 

Berta pedig hazament és egy szót sem szólt az 

asszonynak arról, ami a biróság előtt történt. 

Hogy, hogynem, az asszonynak gyanús volt a 
dolog és még mielőtt az ítélet jogerőre emelkedett 

volna, elment a bíróságra érdeklődni. Ott azután 

kiderült a cipészsegéd turpissága. Az asszony 

nyomban megfellebbezte a válást kimondó ítéle-

tet, ugyanakkor pedig az ügyészség vádiratot 

adott ki a ravasz férj ellen közokirat hamisítás ci-

mén, mert a tárgyalási jegyzőkönyvbe valótlan 

tartalmú adatokat diktált be. 

Dr. Adler Dezső képviselte a törvényszék előtt 

a cipészt, aki mindent beismert. A törvényszék en-

nek ellenére felmentette Bertát a közokirathami-

sitás vádja alól. Megállapította a biróság, hogy 

Berta mindössze valótlan perbeli kijelentést tett, 

ami ugyan nem. volt fair dolog, de mégsem bűn-

Befejezés előtt áll a Kossuth Lajos-suigárutifésr-

védelmi óvóhely építkezése. Az épületben rövidesen 

megkezdődnek a légvédelmi tanfolyamok és ehhez 

már megrendelte a város a szükséges felszerelé-

seket. Többek között 350 darab gázálarcot vásárol 

Szeged, előreláthatólag 30—35 pengő lesz darabon-

kint. Előirányozták kilenc darab szirénának a be-

szerzését is, ezeket a város kilenc tornyában sze-

relik fel és ezek fogják a közönséget figyelmeztet-

ni az elsötétitési gyakorlatokra. A szirénákat kézt 

erővel fogják hajtani, mert ezek olcsóbbak, de vá-

sárol a város egy villannyal hajtott szirénát is. Ez 

utóbbi azonban többe kerül, mint a másik kilenc 

sziréna együttvéve. A légvédelem előkészületei te-

hát intenziven folynak Szegeden, hamarosan a 

légvédelmi segélyosztagok is megkezdik munkás-

ságukat. 

tetendő. A tábla helybenhagyta a törvényszék 

Ítéletét és még a következőket fűzte hozzá: 

— A jegyzőkönyv — mondotta — csak azt bi-

zonyítja, hogy Berta azt a valótlan kijelentést 

tette, hogy felesége nem tért hozzá vissza, illetve, 

hogy nem állitották helyre a házassági életközös-

séget, de nem azt bizonyltja, hogy a dolog igy 

történt. A vádlott tehát nem követte el a közok-

irathamisitást, mert a jegyzőkönyv jelen eset-

ben nem bir bizonyító erővel, csak a tárgyaláson 

elhangzottakat rögziti meg. 

„E főjegvzfit távolítsák el 
a községből.. 

A rokkant gazda becsületsértést 
pere egy panasz miatt — A sze-

gedi tőrvényszék felmentette 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

törvényszék fellebbviteli tanácsa csütörtökön tár-

gyalta Balogh József kevermesi rokkant földmű-

ves becsületsértés! perét, amelyet a község főjegy-

zője indított ellene. A per előzménye az volt, 

hogy a mult év őszén Vásárhelyi Sándor ország-

gyűlési képviselő a községben meghallgatta a hadi-

rokkant gazdák panaszait. A rokkantak kívánságait 

Balogh József terjesztette a képviselő elé és töb-

bek között a következőket mondotta: 

— Szíveskedjék odahatni a felsőbb hatóságok 

utján, hogy a főjegyző a községből eltávolíttas-

sák... I 

A battonya! járásbíróságra került az ügy, ahol 

a vádlott rokkant gazda tagadta bűnösségét és 

előadta, hogy csupán jogos kritikát gyakorolt a 

főjegyző működése ellen. Őket megkérdezték, 

hogy mi a panaszuk, nekik meg kellett mondani, 

mert hadirokkanttársaival együtt igenis elégedet-

, lenek voltak a főjegyző működésével. A főjegyző 

j például a hadirokkantaktól megvonta a földbérleti 

' jogot és ezért haragudtak rá. Különben is ő társai 

megbízásából mondotta el a panaszt. 

A bgttonyai járásbíróság bűnösnek mondotta 

ki a gazdát és 50 pengő pénzbüntetésre Ítélte, ami-

be azonba.i Balogh József nem nyugodott bele. Igy 

került az ügy a szegedi törvényszék, mint fellebb-

viteli biróság elé. A szegedi törvényszék megvál-

toztatta a battonyai járásbíróság határozatát ős a 

hadirokkant gazdát felmentette az ellene emelt 

vád alól azzal az indokolással, hogy az inkriminált 

mondatban nincs becsületsértés, csupán kritika van 

és az sem megy tul a határon. 

Péntek, 1937. októBer 29: 
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Egv öreg csengelei gazda 
öngyilkossága 

(A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtök-

re virradó éjszakén Balázs András 60 esztendős, 

Csengele 402. szám alatt lakó gazdálkodó az ud-

varon lévő diófára felakasztotta magát A család-

nak feltűnt az öreg gazda távolmaradása, kere-

sésére indultak és ekkor bukkantak rá a diófa 

ágai között. Élet már nem volt benne, amikor le-

vágták a kötélről, A tanyai rendőrség megindította 

a nyomozást annak megállapítására, hogy miért 

menekült a halálba Balázs. A nyomozás megállapí-

totta, hogy Balázs András áldatlan családi álla-

pota miatt kereste a halált. Holttestét beszállí-

tották a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol 

felboncolják. Balázs András búcsúlevelet nem ha-

gyott hátra. 

Állati mérgek 
és mérges állatok 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az Egye-
tembarátok Egyesületének rendezésében csütörtö-
kön délután az egyetem vegytani intézetében dr, 
Á b r a h á m Ambrus, a polgári iskolai tanárkép-
ző főiskola tanára tartott nagy érdeklődéssel ki-
sért előadást „Állati mérgek és mérges állatok" 
cimmel. Ábrahám professzor rámutatott arra, 
hogy az állati mérgek tárgyalásánál találkozik aa 
állatrendszertan, az állatföldrajz, az összehason-
lító anatómia és szövettan, a fizikális és orga-
nikus kémia, a fiziologia és farmakológia, a kór-
bonctan és kórszövettan, a belgyógyászat, a sero-
logia s az orvos és kulturtörténelem. Súlyos mér-
gezési tüneteket, hosszasan gyógyuló betegsége-
ket, sőt igen sok esetben halált is idéz elő a Me-
dúzák csalántokja, a szőrös hernyók égető szőre* 
a skorpiók, a darazsak, méhek, a méregmirigy-
gvel ellátott tengeri halak, a kacsaszőrü emlős, a 
bányaféreg, a pókok, atkák, százlábúak, tetvek, 
poloskák, bolhák, szúnyogok, legyek és bógölyök 
mérge. 

— A méreg az állatok támadó és védő eszköze, 
de nem universális hatású fegyvere — mondotta. 
A mérgező megöli a támadót, hogy életét mentse, 
de maga sem menekül meg más méregkeverő tá-
madásától. A canthari,din tartalmú kőrisbogarat 
megeszi a Karakurta nevü mérges pók, ezt azon-
ban darazsak csípése teszi, ártalmatlanná. A da-
razsakat és mébeket békák és varangyok fogyaszt-
ják. mig ők maguk a kigyók zsákmányai lesznek', 
a kígyókat viszont a hangyák és más kigyók pusz-
títják. 

Azzal fejezte be érdekes előadását Ábrahám 
professzor, hogy a természet tele van tslánnval, 
tehetetlenül állunk ezek mellett, de nem remény-
vesztetten. Az igazságkeresés utja tövises — úgy-
mond —, mégis hisszük, hogy ha lassan is, de el 
fogunk jutni a természet törvényeinek végleges 
megismeréséhez. 

A mindvégig érdekes előadást a közönség ne-
vében — akiknek sorában viléz dr. I m e c S 
Györgv főispán és több egvetemi professzor is 
megjelent — dr. C s e k e y István egyetemi tanér 
köszönte meg. 
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Sirgyertyák, mécsesek, burák 
10 drb 40-es csavart sirgyertya 
10 d r b 50-es csavart sirgyertya 
10 d r b 30-as csavart s irgyertya 
12 d r b 60-as fehér s irgver lya 
10 d rb 50-es fehér sirgyertva 
8 d r b 40-es fehér s irgverlya 
7 drb 36-os fehér s irgver lya 
6 d r b 30-as fehér sirgyertya 
5 drb 24-es fehér sirgyertya 
3 d rb 16-os fehér sirgyertya 

2 d r b 12-es fehér s irgverlya 
3 drb staniol kis mécses 
1 d r b 24 órás mécses 
1 drb R i ó mécses 
I d r b Astra mécses üvegben 
1 d r b mécses pohá rban 
1 drb mécses h á r o m l á b ú üveglé 

gelvben ' 
2 d rb mécses fayence tégelyben 

Keresztes piros üveg s irbura 
Keresztes matt üveg s irbura 
Talpas s i r l ámpa 

Ravasz válóperi történet után 
okirathamisitási per 

A férj visszaköltözött feleségéhez és megrendezte a válópert — Fel 
mentették az okirathamisitási vád alól, mert „a valótlan perbeli kijelen 

tés nem fair dolog ugyan, de nem büntethető" 
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