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Szeged Városi Színház 
Ma, szerdán este utoljára 

DELI l A 
Molnár Ferenc remek vígjátéka. 

Csütörtöktől minden este és vasárnap délután 

Mezei pacsirta 
(Dézsatündér.) 

Eredeti óperettbemutalo. 
Szombaton rádióközvetités. 

Kedden este 
HELGE ROSWAENGK és VALENTINA ARLOO 

vendégfellcptcvcl 

TROUBADOUR 
Verdi világhírű operája. 

D ó l u l á u i e l ő a d á s o k : 

Csütörtökön JÁNOS VITÉZ. Katonaclöadás. 
Filléres helyárak! 

Szombaton BOBHERCEG. Ifjúsági előadás. 
Filléres helyárak! 

Vasárnap MEZEI PACSIRTA. Délutáni bérlet. 

Rendes helyárak. 

Kedden GÓLYASZANATÓRIUM. 
Filléres helyárak. 

Az „Ököl" cikkírói: 
Zahorán, 
Maczák, 
Jaczina 
és Hrabovszky 

(A Délmagyarorszdg munkatársától.) A hír-

hedtté vált „ököl" cimü nyilas nyomdatermék 
cikkirói kerültek kedden a szegedi törvényszék 
ltácz-tanácsa elé hitfelekezet elleni izgatással vá-

dolva. Az „ököl"-t egyizben a parlamentben is 
felolvasták és akkor elszörnyedve hallgatta min-
denki ezt a féktelen uszi'.ást. Ezév tavaszán meg-
jelent. nkkek miatt kedden négyen üRck a vád-
lottak padján, mint „szerkesztők" és „közírók". 
Az elsőrendű vádlott Zahorán Pá! gazdálkodó, a 
lap kiadója volt, egy tót anyanyelvű atyafi, mel-
lette következtek a padon a többiek: Maczák Já-
nos magántisztviselő, Jaczina Tibor textilmunkás 
és Hrabovszky Mihály tanító. A vádlottak „Uj 
Március", „Program", „Vérfertőzés'' és más ha-
sonló cimek ataft éles kirohanásokat intézlek a 
zsidók ellen, „a zsidók — irták — megfertőzik a 
keresztények erkölcsét és gondolkozását, vérfer-
tőzéseket követnek cl". A legfeltűnőbb cikk az 
volt, amely ugy kezdődik, hogy: „Te csabai 
leány . . .!" Ebben a cikkben a legképtelenebb 
hazugságokat tálalta fel az „ököl". Ezért a cikk-
ért Zahorán ellen emelt vádat az ügyészség. Za-
horán ugyan a nyomozás során tagadta, hogy a 
cikket ő irta volna, a szerzőt azonban megne-
vezni nem tudta és igy őt vették elő. 

A főtárgyaláson a személyi ad'atok felvétele 
után a vádlottak kihallgatására került sor. Za-
horán kijelentette, hogy bűnösnek nem érzi ma-
gát, mert a cikk, amelynek szerzője kinyomozható 
nem volt, nem az ő tollából születtek meg, — 
most már tudja, hogy ki vo]t a szerző. A szerző, 
Vallotta, Pataki Lajos nőiszabómester volt. 

És tényleg . . . A hallgatóság soraiban felál-
Jött egy férfi és jelentkezett, bogv ő az a bizo-

nyos Pataki, aki az eddig ismeretlen eredetű 
cikkeket irta. Kijelentette, hogy azokért vállalja 
e felelősséget. Az ügyész ezek után elejtette a vá-
dat Zahorán ellen és kérte a bíróságot, hogy az 
iratokat küldje vissza az ügyészségre, hogy most 
már Pa'aki ellen készülhessen vádirat hitfeleke-
zct elleni izgatás miatt 

A biróság igy határozott. A többi Tádlottat 
ki sem hallgatta, mert előírói kellene kezdeni a 
'''tárgyalást, az uj vádlott, Pataki Lajos nőiszabó-
tnéster miatt . . . 

Sógornők harcából 
tanuvallomási lavina 
(A Délmagyarország munkatársától.) I lárom 

dorozsmai asszony került kedden a szegedi tör-
vényszék Jtócz-tanácsa elé hamis tanuzással vá-
dolva: Kálmán Nándorné, Vass Jánosné és Ká-
dár Német Vincénc. A három asszonyt Kálmán 
Máténé, az elsőrendű vádlott sógornője jelentet-
te fel hamis tanuzás miatt, ugyancsak ő tett 
feljelentést Kálmán Nándornc ellen a mult év 
tavaszán rágalmazás cimcn is, mert tolvajnak ne-
vezte őt. Kálmán Nándorné a járásbíróságon vi-
szonvádat emelt sógornője ellen, a dolog vége az 
lett, hogy a biróság mindkét vádlottat elitélte 
15—15 pengőre. Ezt követte Kálmán Máténé fel-
jelentése hamis tanuzás miatt, mert szerinte Kál-
mán Nándorné a két asszonyt hamis tanuzásra 
birta rá. Lett is ebből az ügyből olyan lavina, 
amit megállítani alig lehet. 

Már a vizsgálat során megállapítást nyert, 
hogy az ügyet kibogozni lehetetlen, mert a tanuk 
homiokegycnesen ellenkező vallomásokat tesznek, 
magyarul szólva: legtöbbje nem éppen az Igazat 
mondja, de hogy melyik tanú mondja az igazat, 
azt megállapítani lehetetlen. Ugyanez történt a 
főtárgyaláson is. A biróság hiába kísérelte meg 
kihámozni az igazat, a tanukbői nem lehetett 
semmit kiszedni. Az elnök nemegyszer csóvájta 
a fejét, különösen, amikor az előállított tanukra 
került a sor. Mindkét fél győzte tanukkal és mi-

nél több tanút hallgatott ki a biróság, annál 
bonyolultabb lett a dolog. A végén, amikor a fel-
nőtt tanuk elfogytak, bevezettek a biróság elé 
egy pöttömnyi kislányt, aki alig látszott ki a 
földből, őt is tanúként akarták kihallgattatni, ami 
természetesen nem sikerült, mert a biróság nem 
rendelte el a kihallgatást. 

A biróság ugy oldotta meg a gordiusf csomót, 
hogy az űgvet elnapolta és ujabb tanukat idéz meg 
a legközelebbi főtárgyalásra. 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara 
Választási Biztosától. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Szegedi Kereskedelmi 

és Iparkamara Választási Bizottsága f. évi no-
vember hó 23-án tartott ülésében azokra a tagsági 
helyekre, amelyekre csak egy érvényes ajánlás 
érkezett, az ajánlott jelölteket egyhangúan meg-
választott kamarai rendes tagokká illetőleg pót-
tagokká nyilvánította. 

Ezt az eredményt a választást bizottság ülésén 
kihirdettem, a kamara székházában nyomban ki-
függesztett és folyó évi november hó 23-tól kez-
dődő 8 napon át kifüggesztve tartandó hirdet-
mény utján is közhírré tettem. 

Azokban a választási csoportokban (kúriák-
ban), melyekben több érvényes ajánlást adtak be, 
a választás f. évi december hó 12-én lesz. 

Szeged, 1937. évi november hó 23-án. 
Dr. Katona István sk„ 

városi tanácsnok, választási biztos. 

. 

Szeged szab. kir. város adóhivatalától. 
102.179-1937. szám. 

Hirdetmény. 
A földadóról szóló 1927. évi 100—P. M. számú 

Hivatalos összeállítás 40. $-a értelmében közhír-
ré teszi a városi adóhivatal, hogy a peranospóra 
által a folyó évben okozott károkról készített föld-
adóleirási jegyzek 

1937. november 24-t«J 1937. december í-lg 

bezárólag 15 napi közszemlére tétetik ki azzal, 
hogy a pénziigyigazgatóság által megállapított 
adóelengedések összege ellen a közszemlére tétel 
utolsó napját kővető 15 nap alatt a pénzügyigaz-
gatóságnál benyújtandó és 50 filléres bélyeggel 
ellátott fellebbezéssel leltet élni a közigazgatási 
bizottság adóügyi bizottságához. 

Szegeden, 1937. november 22-én. 
Városi Adóhivatal. 

László Fülöp 
a londoni ravatalon 

London, november 23. L á s z l ó Fü l öp a vi-
lághírű magyar portréíestő hosszas betegség 
után hétfőn meghalt az angol fővárosban. Ha-
lála ntély gyászt keltelt mindenütt, ahol sze-
relték és magasra értékelték művészetét. Lász-
ló Fülöpben Magyarország mindvégig hü fiát 
vesztette cl, soha nem felejtette cl magyar 
voltát és honfitársainak mindenkor segítőtársa 
és támasza volt. Életének egyik legnagyobb 
kitüntetését, a Corviu-dijjelvénvt, amelyet ra-
gyogó elégtételnek érezhetett volna a sok fél-
reismerésért, már nem vehette ál. Bár a kor-
mányzói kitüntetésről szóló távirati értesítés 
még életben találta, az örömhírt azonban csa-
ládja nem merte tudatni Vele. A család attól 
tartott, hogy a gyengülő sziv nem birta volna 
már cl a boldogság izgalmát. A díszjelvény igy 
már csak a koporsóra kerülhet. 

Anglia mélyen gyászolja László Fülöpöt, a 
pápák, a császárok, királyok és szépasszonyok 
ünnepelt festőjét. A lapok részletesen méltat-
ják érdemeit és kiemelik, hogy több, min t 4000 
arcképet festett, közöttük egész sereg magyar 
közéleli kiválóságét. Kitűnően sikerült H o r -
t h y Miklós kormányzóról készített portréja. 
Rengeteget adományozott jótékonycélra. Év i 
jövedelmét az utolsó időkben egy mi l l ió pen-
gőre becsülték az egykori magyar fényképész-
segédnek. 

Kívánságához képest vidéken temetik el, a 
legnagyobb csöndben csak családja kiséri utol-
só út jára. 

Budapestről jelentik: A kormányzó László 
Fü löp özvegyéhez a következő táviratot intéz-
te: 

„őszinte sajnálkozással értesültem férje-
nek, a magyar föld kiváló szülöttének elhuny-
táról, akinek kimagasló művészi alkotóerejét 
az egész világ elismerte és méltányolta. Átér-
zem a nagy veszteséget és feleségemmel együtt 
a legbensőbb részvétünket fejezem ki. H o r -
t h y , sk." 

Ifj. Hegedűs temetkezési intézete Szent 

György-tér 11., telefon 15-55. 

Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, 
hogy szeretett édesatyánk, apósunk és 
rokonunk, 

L a p u K á r o l y 
életének 67. évében, f. hó 22-én hajnal-
ban váratlanul elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait f. hó 24 én dél-
után 3 órakor fogjuk a Dugonics-temető 
halottasházából a rom. kath. egyház 
szertartása szerint örók nyugalomra he-
lyezni. 

Az engesztelő szentmiseáldozat f. hó 
24-én reggel 7-kor a mőcavárosi tem-
plomban fog bemutatlatn' 

Lapu Lajos, Lapu Jenő. Lapu Erzsé-
bet gyermekei, Lapu Lajosné sz. Csonka 
Gabriella, Lapu Jenőnc sz. Agócsi Ilona 
menyei és rokonsága. 

(Minden külön értesítés helyett) 

Mindazon rokonok, jóbarátok és isme-

rősök, valamint az Ujszegedi Kenderfonó-

gyár Igazgatósága, tisztviselökara és 

munkástársak, akik 

Tóth János 
kendergyári szövőmester temetésén meg-

jelenésükkel és virágadományaikkal fáj-

dalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton 

fogadják hálás köszönetünket. 

A gyászoló család. 
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hilfiarmoniUus j&angverseny  d e c e m b e r  9  é n  a  
Városi Sscinfjáxban. 

Vezényel: Fricsay Ferenc. Közreműködik: Sándor György 
legyek a Délmagyarország jegyirodában. 


