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Véres asszonyháboru 
ÍA Délmagyarország munkatársától . ) Dr . 

R a d a y László járásbiró hétfőn tárgyalta 
M a k a i Mihályné és B e r t a Józsefné tanyai 
asszonyok bűnügyét. Makajné apja feleségül 
vette Bernátnét, amit a család nem nézett jó 
szemmel. Ha az asszonyok találkoztak, vesze-
kedtek egymással, a családi viszályba a gyere-
kek is beleavatkoztak, megtiltották nekik, hogy 
a család bizonyos tagjaival szóbaáll janak. A 
helyzet teljesen el volt mérgesedve, amikor 
néhány héttel ezelőtt az anya és mostohaleá-
nya a rókusi felül járónál összetalálkoztak. Al-
jitólag Bertáné durván megsértette cs meg-
ütötte Makainét. aki nem volt rest, e>ernyöt 
kapott elő, azzal többször megütötte mostoha-
anyját, ma jd előkapott egy üveget és azzal 
ötször egymásután fejbesuitotta mostohaany-
ját. Bertánét a mentők vitték el és hosszú ide-
ig ápolták sulvos sérüléseivel. 

A hétfői tárgyaláson is rendkivül paprikás 
volt a hangulat. Az asszonvok egymást vádol-
ták. Amikor a verekedés történt, egy -szakasz 
katona vonult el a rókusi felüljárón, azok is 
látták a véres asszönvháborut. A hétfői tár-
gyalásra egv sereg katonát *is beidéztek és ezek 
azután vallomást tettek arra vonatko-
zólag. hogv n két asszonv hogv verte egvmást. 

A biróság Makainét testi sértés vétsége cí-
mén 30 napi fogházra. Bertánét pedig durva 
becsületsértés cimén 15 uani fogházra ilélle. 

TÉLI kötött áruk 
ZW1CKLI. Horváth Pl. n. 10. 

Érdekes párbajíinv 
a törvényszék elött 

Csak a tárgyaláson derült ki , hogy — k i volt 
az ellenfél 

(.4 Délmagyarország munkatársától.) Érdekes 
ügyet tárgyalt hétfőn a szegedi törvényszék Sdray-
tanácsa. Dr. Balogh Bálint budapesti ügyvédje-
lölt volt a vádlott, aki ellen az ügyészség azért 
adott ki vádiratot, mert ez év tavaszán egy is-
meretlen fiatalemberrel kardpárbajt vivőit az Ar-
mentanó vivő termében. A bétfói tárgyaláson dr. 
Balogh beismerte, hogy párbajozott, azzal vé-

dekezett, hogy társadalmi kényszerből fogadta el 
egy fiatalember provokációját. 

Dr. Szarvas János ügyész ekkor felállott és a 
következőket mondotta: 

Meg van-e állapítva, hogy a vádlott való-
ban párbajozott-e, nemcsak ugy mondja? Mert 
esetleg megtörténhet az, hogy valakinek tetszene, 
ha államfogházra Ítélnék, idejönne és elítéltet-
né magát . . . 

— Tetszik hallani, hogy a vádlott mindent be-
, ismer, csak valami oknál fogva menteni akarja 
a másikai, aki ellenfele volt . . . — mondotta az 
elnök. 

— De mégis meg kellene állapítani, hogy ki 
eolt a másik — felelte az ügyész. 

Kérem, megmondom, most már felesleges 
titkolóznom — szólalt meg a vádlott —, van itt 
egy tanú, az ő vallomásából úgyis kiderül. El-
lenfelem dr. Piukovich István volt, 6 volt a ki-
hívó is . . . 

A bíróság ezután tanuként kihallgatta Pókai 
Géza joghallgatót, aki igazolta, hogy a párbaj 
Balogh és Piukovich között tényleg lezajlott, min-
den nagyobb sérülés nélkül. 

A biróság dr. Balogh Bálintot ezután 2 napi 
dltamfoghdzra Ítélte, az iratokat pedig áttette az 
ügyészségre, hogy dr. Piukovich ellen megin-

dulhasson az eljárás. 

Tatai préselt kokszbrikett, tatai íojásszén, 
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 minőségden kályha és takaréktűzhely fii* 
UUdl g i U l l l §y£5c l l tésre m i n b e n mannyiséqet házhoz szállít: 

Vértes Szénkereskedelmi Részvénytársasáq 
Boldogasszony-sugAruf 17. Telefon 19-5S 

— Amerika lakossága; 129 millió. Newyork-

ból jelentik: A népszámlálási hivatal adatai sze-

rint az Északamerikai Egj'csült-Allaniok lakossá-

ga 1937. július elsején kereken 129,257.000 volt, tchá* 

328 ezer lélekkel több, mint a mult év juliusában. 

Az Unió államai közül Néwyork áll az első helyen 

12,950.000 lakossal, 

— o o o — 

/ Z E G E D XII. 21. 
— Állandóan javul Imecs főispán állapota. 

Dr. vitéz I m e c s György főispán egészségi 
ál lapotában á l landó örvendetes javulás állolt 
be, a karácsonyi ünnep,ek előtt azonban hiva-
talába még nem megy be. Az ügyek intézését 
lakásáról akadálytalanul irányít ja, ahol tit-
kára, dr. Malusovich Tibor minden nap refe-
rál a főispánnak. , 

— 20.000 pengő értékű ruhanemű a munka-
képtelen szegényeknek. A városi népjóléti hi-
vatal az év folyamán a társadalmi segélyak-
ció keretében természetbeni adományokat, fő-
kép ruhaneműt gyűjtött a szegények számá-
ra. Négyszáz olyan szegény munkaképtelen 
embert tartanak nyi lván a népjóléti ügyosz-
tályban. akiknek semmiféle meleg alsóruhá-
juk nincsen. A társadalmi gyűjtés meglehe-
tősen szép eredménnyel járt, azonban nem 
gvült össze olyan mennyiséjjii ruhanemű, hogy 
abból valamennyi munkaképtelen szegényt ki-
elégíthetnének. I lyenformán a népjóléti ügy-
osztály is többszáz munkaképtelen szegény 
számára készittelett meleg alsóruhát és most, 
karácsony előtt a négyszáz munkaképtelent el 
fogják látni téli ruhaneművel. Hozzávetőlege-
sen 20 000 pengő értékű téli ruhaneműt oszta-
nak ki. 

— Frontharcosok karácsonyfaunnepélye. 
December 23-án délután 5 órai kezdettel ren-
dezi a Frontharcos főcsoport évente szokásos 
karácsonyfaünnepélyét a Dóm-téren. Beszedet 
mond Glattfelder Gyula püspök és vitéz Shvoy 
Ká lmán ny. altábornagy, országgyűlési kép-
viselő. 

— Pythia hazaérkezett Szegedre. X hírneves 
grafologa az ünneDeket itthon tölti. Most a 
Tisza-szállóban fogad d. e. 10— 12-ig, d. u. 
4—6-ig. 

— Karácsonyra virágkiilönlegességck: orchy-
dea, camélia, orgona stb. kaphatók a legizlésesehb 
kivitelben Cyclamen virágüzletben, Hid-ucca 1. 

— Benamy „Európától—Ázsiáig" (Egy idegzet 
hajóra száll) Henri Barbuese előszavával. A leg-
nagyobb siker! A legszebb ajándék! Kérje' minden 
könyvkereskedésben, 

— Perzsa láb bundák 200 pengőtől, háromne-
gyedes bundák 80 pengőtől nagy választékban 
Blau Ignátznál Kelemen-ucca 5. 

Kisdedek makacs szckszorulásánál és na-
gyobb gyermekek gyomorbélhurut jánál reggel 
felkeléskor má r egy negyedpohár természetes 
„Ferenc József" kcserüvizet is k i tűnő ered-
ménnyel adhatunk. Kérdezze meg orvosát. 

a n g ó r a m i n t a s z a l o m 
Dugonics-tér 11. sz. alatt MEGHYICI. 

Ízléses angóra kötöttáruk nagy vá-
lasztékban kappaiók-

— Egy régi ujságárus halála. A Gizella-téren 

áll a bódéja. Mindenki ismerte, akinek az útja a 

városnak ezen a pontján vezetett keresztül. Ott 

kínálgatta télen-nyáron az újságokat. Nyáron kinn 

üldögélt, vagy álldogált a bódé elölt, télen pedig 

meghúzódott a bódé belsejében és meleg •d'/U a 

faszén-parázs mellett. Az utóbbi Időkben beteges-

kedni kezdett. Erősen megfogyott, arca meghal-

ványodott, őszes bajusza bozontossá vált, hangja 

is, amivel az újságokat kinálta, megfakult. Teg-

nap, amikor kiszolgálta régi vevőit és elszámolt 

a megmaradt lappéldányokkal, fáradtan vánszor-

gott haza. Gyorsan megvacsorázott, lefeküdt. A 

felesége, aki állandóan tevékeny üzlettársa volt, 

liz óra körül felfigyelt gyanús hörgésére. Költö-

getni, élesztgetni kezdle, de hasztalanul. Mire or-

vost hívott hozzá, már halott volt A szive, aa 

élete ölte meg. Kedden délután három órakor to» 

raettk a belvárosi temetőben. Hatvanegy éves volt™ 

Spcichcrt Jánosnak hívták. 

z Ha (ajtót vesz, ügyeljen a Stauffer névre! 

— Kárász-ucca egyik legszebb disze a Szent 
István csokoládégyár modern, f inomizlésü 
fióküzlete. Karácsonyi kirakata előtt állan-
dóan nagy tömegek ál ldogálnak és még töb-
ben mennek be az üzletbe, hogy a karácsony-
fára f inom anyagból készült figurákat, k i tűnő 
szaloncukrot, a jándéknak való díszdobozt, 
bonbont, cukorkát vásároljanak. Az üzletet rö-
vid fennállása alatt nagyon megkedvelte a 
szegedi közönség és ennek igen természetes 
oka van; olcsó áron Ízlésesen kiállított, kitű-
nő anyagból készült árut kap. Elég egy pi l lan-
tást vetni a kirakatára s tisztában lehet vele 
mindenki , hogy a gyár mennyi gondod fordit 
vevői elsőrangú kiszolgálására. Egyébként is, 
de ilyenkor karáesony tá ján, különösen sokan 
keresik fel ezt a finom kis üzletet, ahol vétel-
kénvszer nélkül megtekinthetők a karácsonyi 
diszdobozok; hata lmas készletben válogathat 
mindenki kedvére való és anyagi viszonyai-
nak megfelelő ajándékot. Különösen szépek a 
karácsonyfára való csokoládéfigurái, a gyár 
tervezői .igen kitettek magukért az idén, ötle-
tes, kedves, mulatságos és szines figurákat 
terveztek, amelvek hangulatossá, széppé va-
rázsolhatják a fenyőga l lyakat . . . 

Több mint félszáz portrét közöl 
CL Délmagyarors&ág 

karácsonyi könyve. 


