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MajUSI ingyen szerelem 
át csillárjait, ha szükségletét cégemnél szerzi be. — Tekintse meg vételkötelezettség nélkül 

óriási raktáramat. B | g a 

F o n y o Soma Villamossági szaküzlet, Kölcsey ucca 4. 
C s e r e i 

Teleíon 11—65. 
R é s z l e l ! 

A tábla 1$ évre suluosbitotía 
a űclchlligyilkos Tirpák László bünlclcsél 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi Ítélőtábla (7wrr.v-tanácsa szerdán tár-
gyalta a szentesi detektivgyilkos Tirpák Lász-
ló bűnügyét. Tirpák 1919-ben. amikor Szen-
tesen vörösök é6 a románok harcoltak egy-
mással, megölte Csala Imre városi detektívet. 
Tirpák mielőtt a frontra ment volna, többször 
került összeütközésbe a rendőrséggel, cgyiz-
ben Csala fogta ©1 lopás miatt. Ezt Tirpák 
nem tudta elfelejteni és amikor mint vörös 
katona visszatért Szentesre, kitöltötte bosS-
szuiát a szerencsétlen emberen. 

Csala éppen szolgálatba sietett', amikor 
összetalálkozott. Tirpákkal a vármegyeháza 
közelében. Tirpák a eletektivr* közvetlen kö-
zelből rálőtt, majd amikor a detektív a föld-
rezuhant.. belelőtt. Tirpák ellen nyomozőleve-
let bocsáitottak ki. de nem sikerült elfogni, 
mert cseh megszállott területre szökött ós 
sseh Komáromban telepedett le. mint kárpi-
tos. Egv esztendővel ezelőtt azután kézipke-
riilt ég akkor gyilkosság rímén emelt vádat 
slleno az ügyészség. Tirpákot néhány héttel 
jzclótt vonta felelősségre a szeeedi törvény-
szék. A vádlott tagadta bűnösségét, cg azzal 
védekezett, hogv a detektívet valószínűleg az 

uccai harcok során a románok lőtték agyon. 
Tagadta, hogy neki bármi köze is lett volna 
Csala Imre halálához. 

A biróság rengeteg tanút hallgatott ki, 
akik kettő kivételével terhelő vallomást tettek 
Tirpákra. Voltak a gyilkosságnak szemtanúi 
is, akik a szentesi származású Tirpákot fel-
ismerték. Ezek a tanuk elmondották, hogy 
látták Tirpákot, amint közvetlen közelből rá-
lőtt Csalóra, aki nyombari elesett. De akad-
tak tanuk, akiknek Tirpák a gyilkosság el-
követése után eldicsekedett azzal, hogv „el-
intézte a detektívet". Drámai vallomást tett 
a detektív özvegye is. 

A törvényszék Tirpák László bűnösségét 
megállapította cs szándékos emberölés cimén 
tizesztendei fegyházra itélte. Fellebbezés foly-
tán került az üev a tábla elé. ahol az iratok 
ismertetése után dr. lloránszky Miklós fő-
ügvósz a büntetés suhioshn.ását kérte. Dr. 
Balassa Jenő közvédő felszólalása után a 
tábla ítéletet hozott, amelyben súlyosbította 
a törvényszék Ítéletét és Tirnák Lászlóra 15 
esztendei fcQi/házbiintetésl szabott ki. 

Az itélet nem jogerős. Tirpák seminjségi 
panaszt jelentett be a kúriához. 
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Vitéz Mérey László -
altábornagy 

Vitéz M é r c y László vezénylő tábornokot, 
A szegcdi vegyesdandár parancsnokát a kor-
mányzó altábornaggyá nevezte ki. A kineve-
zés hirc osztatlan őrömet keltett mindenütt. 
Mérey altábornagy az elmúlt ávben került 
a szegedi vegyesdandár élére. Mindenki tisz-
tában volt azzal, hogy a fiatal tábornok fon-
tos megbízatása egészen különleges katonai 
képességének elismerése és méltánylása volt, 
a legritkábban történik meg, bogy tábornoki 
ranggal kerül jön valaki vegycsdandár élére. 

Mérey altábornagyot igen rövid idő alatt 
meleg szeretetébe fogadta Szeged közönsége, 
mert hamarosan köztudomásúvá lett róla, 
hogy nemcsak kiválóan képzelt, szeles 
latkörü nagyszerű katonai parancsnok, de 
aki sokirányú elfoglaltsága mellett is tud időt 
szentelni az irodalomnak és művészetnek. Ma-
ga is iró, aki komoly feltűnést keltett szakkö-
rökben is irodalmi munkásságával, de beha-
tóan foglalkozik festészettel is és röviddel 
idehelyczcse után festményeivel szerepelt is 
az egyik szegedi tárlaton. A szegedi helyőr-
ség tisztikara és legénysége rajongásig szereli 
fegyelmet tartó igazságosságáért, pártatlansá-
gáért, katonai erényeiért. Kinevezése alkalmá-
ból az u j ..kegyelmes urat" a város társadal-
mának minden rétegéből őszinte szerencseki-
vánatokkal keresik föl. 

— A törvényhatósági közgyűlés és kisgyű-
lés uj tagjai. Megírta a Délmagyarország, hogv 
az igazoló választmány összeférhetetlenség ci-
mén megsemmisítette Brucuner I de törvény-
halósági bizottsági tag mandátumát és meg-
szüntette K o z m a Ferenc, valamint P a p p 
.Antal kisgvülési tagságát, mivel több kisgyü-
lésen nem jelentek meg és távolmaradásukat 
nem igazolták. Ha az igazoló választmány ha-
tározata jogerőre emelkedik, akkor Bruckner 
Ede helyébe a soron következő póttagot. 
N c ti m a n n Gyula szesznagykereskedőt hív-
ják be a közgyűlésbe, a két kisgvülési tagság-
ra pedig palcr Se, h n e i d e r Vencel alsóiá-
rosi házfönök-plébánost és W a g n e r Gyula 
ny. műszaki tanácsost. Amig a határozat nem 
emelkedik iogerőrc, mindhárman gyakorol-
hatják továbbra is tagsági jogaikat, a behívá-
sok csak a iogerősség után történnek meg. 

— A DMKE közgyűlése. A Dél magyarországi 
Mugyrr Közművelődési Egyesület vasárnap dél-
előtt 11 órakor a városháza közgyűlési termé-
ben tartja czévi rendes közgyűlését. A közgyű-
lést II c r e z e g Ferenc, az egyesület elnöke fog-
ja vezetni, aki elnöki megnyitójában Szent Ist-
vánról fog megcmlckezni. A közgyűlés tárgyso-
rozata után dr. C s c k c y István professzor tart 
előadást: „A finn-ugor népek nemzeti himnuszai" 
címmel, l t i r s á n y i Lajos a neves költő leg-
újabb költeményeit olvassa fel. Nemcsak az egye-
sület tagjait, hanem érdeklődőket is szívesen lát 
az egyesület vezetősége, A belépés dijtalan. 

— Halálozás. AVolster Sándoraé szül. Adler Er-
zsébet folyó hó 26-án elhunyt. Temetése 28-án, 
csütörtökön délután 2 órakor a zsidó temető cui-
termébői. 

— Ha nincs étiágya, ugy igyék néhány 
napon át reggel éhgyomorra fcipohár termé-
szetes „Ferenc Jozsci" kcseriivizet, mert ez-
által bólmüködése szabályozódik és igy egész 
emésztése rendbejöhet. Kerdezze meg orvosat. 

— A szegedi szakszervezeti bizottság felhívása 
a fiatalkorú biztosítottak OTI-üiliiltctése ügyé-
ben. Az Országos Társadalombiztosító Intézet 
ezévben is megrendezi üdültetési akcióját 18 éven 
aluli tagjai részérc. Felhívja azon 18 éven aluli 
alkalmazottakat, akik a legutóbbi kél évben iidül-
tutésbeu nem részesültek, hogy naponta a hivata-
los órák alatt legkésőbb május 2-ig Jelentkezzem 
nek. Az üdültetés két heti időre terjed, május 
30-tól szeptember 4-ig és költségmentesen vc'actő 
igénybe. Felvilágosítás az ÜTI., emelet 8. szánni 
helyiségében és a szakszervezeti bizottság titkári 
irodájában (Ilétvezér-ncea 9), I I . emelet kapható. 

— A SZEGEDI PIAC ARAI. A szerdai heti-
piacra felhajtottak 34 borjut, 82 hizott sertést, fiit 
sevány sertést, 2 juhot, 1 tehenet és 84 bárányt. 
Az árak a következőképen alakultak: Jószág. 
Borjú 78—1.00, hizott sertés 81—1.00, juh 50—58, 
bárány 65—70 fillér kilója, éves sovány sertés da-< 
rabja 60—70, féléves 30—10, választási malac 
párja 26—30 pengő. Hus. Marhahús: I. r. l.üO -
1.80, II . r. 1.50—1.70, III . r. 1.20—1.60, borjúcomb 
2.40—2.80. eleje 1.60-2.60, pörköltnek 1.00—1.80, 
sertéskaraj 1.80—2. comb 1.60—1.80. oldalas 1 40— 
1.50, zsirszalonna 1.50—1.60, háj 1.60-1.70, zsir 
1 60—1.80. Baromfi. Csirke tavaszi párja 1 10-
3.10, kilója 1.80-220, tyúk párja 3-6, kilója 
1.00—1.20, sovány kacsa párja 3.50—6, hizott kilója 
1.30—1.40, sovány tud párja 8—15, hizott kilója 
1.30—1.50, tojás kilója 1.00—1.35. Gyümölcs. Alma 
nemes fajta kilója 1.403-220, közönséges 70-1.20, 
uj dió 70—90, citrom darabja 7—14, narancs 81— 
1.26. Zöldség. Burgonya nyári rózsa 14— 16, őszi 
rózsa 12—14, Ella 10—12. C.ülbaba 11—15. oltott 
rózsa 14—17, takarmánynak való 8—19, fillér kiló-
ja. vöröshagyma ó kilója 85—55, uj csomója 3— 
7, fokhagyma ó 6-10, uj csomója 3—7, petrezse-
lyem kilója 65—1.40. sárgarépa 25—50, zeller da-
rabja 4—14, saláta feje 2—14, k arHol darabja 60 
—80, nyári karaláb Csomója 30—50. prokrdli t — 
10, torma kilója 20-50. spenót 6-12. sóska 18— 
30. hónapos retek csomóin 4—11. spárga kilója t 
—1.40, füzéres paprika füzérje 1 20—3 20 pengő, 

— Kct hirtelen halál. B e z d á n Kálmán" 
nyugalmazott esendői-tiszthelyettest szerdán 
reggel Boross József-ucca 7. szám alatti lakú* 
sán holtan találták. Halálának oka isnierctlc.t, 
_ K a r a b á s Mihálvné 33 esztendős asszonyt 
kedden este hirtelen rosszul lett, mire a mert* 
tők megérkeztek, már halott volt. Mindkét 
holttestet felboncolják a halál okának ponlo^ 
megállapítása végett. 

Dr. Hoor-Tempis Móric 
előadása 
az u] kenyérmozgalomról 

Érdekes előadást tartott szer'dán délután a vi-
tézi székház nagytermében dr. II o ó r-T c in p i X 
Móric műegyetemi tanár „A vidéki városok és fal-
vaknak iparosítása, mint nemzetmentő feladat cs 
az uj kenyérmozgalom" cimmel. A közönség so-
raiban megjelent dr. vitéz l m e c s György főis-
pán és dr. P á l f y József polgármester is. 

Dr. vitéz S u r á n y i - U n g c r Tivmdnr egye-
temi tanár bevezető szavai után II o ó r-T c ni p i s 
professzor kezdte meg előadását. • Elmondotta, 
hogy a mult évben indították meg az uj kenyér-
mozgalmat, amelynek lényege az ipar decentrali-
zálása és a falusi mezőgazdasági lakosságnak a 
kézműves és háziiparban V3ló foglalkoztatása. A1 
vidéki városok és falvak munkásságának körében 
óriási jelentősége von az ipartelepeknek vtdékra 
való áltelepitésének. A mezőgazdasági lakosság; 
szabadidejében ezáltal uj foglalkozáshoz és uj ke-
nyérkeresethez jutna. Ez a mozgalom a külföldön 
mar jól bevált, nem szükséges, hogy mi ts tan-
dijat fizessünk a kísérletezéssel. Cazdosági tércr» 
kerülnünk kell a kísérletezést, mert az elkövetett 
hibákat csík súlyos nélkülözés"k árán lehet hely-
rehozni. 

Ezután külföldi példákat hozott fel a falusi la-
kosság szociális megsegítésére az Ipari decentra-
lizáció következtében. Sajnálattal állapította meg, 
hogy hazánkban 133 kilowatt áramfogyasztás a la-
kosság évi fejadagja, hasonló lélekszámú álla-
mokban sokkalta nagyobb a fogyaszlás. aminek nz, 
az. oka, hogy nálunk nagyon drága az áram esy-
ségára és ez lassltólag hat a gazdasági élet fej-
lődésére. Kijelentette,, hogy az ipari termelést ha 
kell illeszteni a falusi foglalkozásba, a kettőt 
egyesíteni lehet. 

Az előadót lelkes tapssal köszöntötte elöadA-j 
sn vénén a nagyszámú közönség. 


