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Szakáts József halála 
Kedden délután húrom órakor búcsúztatták 

cl régi, szatymazi tanyá ján dr. S z a k á t s 
Józsefet, aki bosszú, kínos betegség u tán va-
sárnap halt meg. A koporsót Kecskemétre szál-
lították, ahol szerdán délután há rom órakor 
helyezik cl a Szakáts-család sírboltjába. 

Szakáts József egyike volt a város legismer-
tebb alakja inak. Fiata l ügyvéd korában került 
Szegedre és itt csakhamar kedvence lett a leg-
jobb köröknek. Ügyésze volt hosszú eveken 
keresztül a Pallavicini-uradalonmak, a forra-
dalmak u tán egyike volt az ellenforradalom 
első megszervezőinek. Később éles konfliktus-
ba keveredett dr. K e l e m e n Béla volt főis-
pánnal , a szegedi kormány egykori belügymi-
niszterével, aki az ellenforradalomról szóló 
memoár ja inak vaskos kötetében nem a leglii-
zclgöbbcn emlékezett róla. Szakáts József rá-
galmazás és becsületsértés miatt pört indilott 
Kelemen Béla ellen. Ezt a pórt első fokon a 
szegedi törvényszék tárgyalta hosszú heteken 
keresztül. A törvényszéki tárgyaláson feleleve-
nedett a szegedi ellenforradalmi szervezkedés 
története és tanuként felvonultak a tárgyaláson 
a mozgalmas idők jelentősebb szereplői. Ez a 
hatalmas pör hosszú ideig foglalkoztatta a 
nyilvánosságot és Szegedre terelte a politiku-
sok figyelmét. 

Szakáts Józsefnek az ellenforradalom után 
az aktív polit ikában is szerepe volt. A máso-
dik nemzetgyűlésen a mindszenti kerületet 
képviselte és tagja volt később egy ciklusban 
a képviselőháznak is, a második választáson 
kisebbségben maradt. Ettől kezdve visszavo-
nul t a polit ikai szerepléstől és lassankint el-
maradt régi társaságától is. Az élete igen meg-
nehezedett és megrendült egészsége is. Gyógyít-
hatat lan betegség támadta meg szervezetét. 
Néhány hónappal ezelőtt a sebészeti k l in ikán 
tőből amputá l ták jobb kar ját és az orvosok 
má r akkor tudták, hogy ezzel a műtéttel a vég-
ső katasztrófát nem hár í that ják el, csak né-
hány hónappal késleltethetik bekövetkezését. 

A súlyos műtét után Szakáts József is tudta, 
hogy m i sors vár rá- Nyugodt lélekkel készült 
fel a halálra, elbúcsúzott régi barátaitól. Né-
hány nappal ezelőtt ment ki régi szatymazi 
tanyájára és tudta, hogv cz lesz az utolsó út-
ja. A tanya csöndjét csak néhány napig élvez-
hette. Vasárnap há l t meg. Mindössze ötven-
nyolcéves volt. 

Halá lát két leánya, Czappán Józsefné és 
Nyár i l ü sz l óné , va lamin t testvérei, Szakáts 
Andor uv. á l lamtitkár és dr. Szigethy Zollán-
né gyászolja. 

—oöo— / •» 
— A Világvárosi Regények legújabb nagy-

szerű száma Akos Miklós: A szobalány ran-
devúja. 

—OQO— 

Bolond idő járja 
Ketten beszélgetnek" a Tisziparton. 

— Iliába, nem akar megjavulni az idő. 

— Akar az, szegény, csak nem t ud . . . 

Igy van valahogy. Szinte érződik, ho-

gyan erőlködik a jó idő, amely már régen 

esedékes lenne, utóvégre május a legszebb 

hónipja az esztendőnek. A nap keményen 

birkózik a kavargó felhőkkel, de azok ren-

dületlenül ontják a hideget a földre, amely 

szintén szeretne kinyújtózkodni már. A ré-

tek vergődve öltik fel zöld ruhájukat, a fák 

kétségbeesett erőfeszítéssel nevelik vézna 

lombjukat és a piacon a kofák még mindig 

vagyonokat kérnek egy-egy fej salátáért, egy-

egy csomó hónapos retekért, vagy kara-

lábért. 

Az egyik cscmegeüzlet kirakatában pedig 

már i földieper pirossága hivalkodik. Köny-

nyü neki, meleg üvegházak csinált melegé-

vel csalták meg. 

Reggelenkint az ember nagy legénye-

sen, kiskabátban indul el hazulról. Gondol-

ja magóban: utóvégre május lenne, vagy mi. 

Este aztán tüsszögő, krákogó öregúrként 

vánszorog haza, dideregve bámul a hideg 

kályhára és i nyirkos ágyban melegített 

téglát kivárna jeges lábára. 

Bolond idő járja. Az ember már a ka-

lendáriumban sem ismeri ki magát. 

D É L M A G Y A R O R S Z A G 

Ásóval agyba-föbe verte 
háragesát 

Megvizsgálják elmeállapotéi 

(A Délmagyarország munkatársától .) Ked-
den vonta felelősségre szándékos emberölés 
bűntettének kísérlete címén a szegedi törvény-
szék U n g v á r y-tanácsa G y u r i s János 37 
esztendős dorozsmai földművest. Gyuris ínég 
két évvel ezelőtt agyba-főbe verte F o d o r 
Ká lmán nevü régi haragosát. Előzőleg Gyuris 
János öccsénél találkozott össze a két haragos. 
A fiatalabb Gyuris kibékítette őket és látszó-
lag megnyugodva, együtt indultak liaza. Reg-
gelre aztán vérbefagyva találták Fodor Kál-
mánt az útszélen. Fejét ásóval bántalmazták, 
olyan súlyosan, hogy hosszú időn keresztül 
élet-halál között lebegett. Tizenhárom súlyos 
sérülést ejtett rajta Gyuris János. Fodor sze-
rint a dolog ugy történt, hogy amikor az útfé-
len megállt cigarettát sodorni és ásóját leszúrta 
a földbe. Gyuris hirtelen kikapta az ásót és 
azzal többször fejbe'suj totta. 

A keddi főtárgyaláson Gyuris önvédelemre 
hivatkozott. Elmondotta, hogv előbb Fodor tá-
madta meg őt, mire elvette tőle az ásót és men-
tek tovább hazafelé. Fodor azonban előkapta a 
bicskáját és most már kénytelen volt az ásó-
val ártalmatlanná tegye. Az esetnek egyébkent 
szemtanúja pem volt. 

A törvényszék nem liozott Ítéletet, mert a 
főtárgyaláson kiderült, hogv a vádlottat a mult 
esztendőben, egv polgári perben elmebetegnek 
nyilvánították. A főtárgyaláson kihallgatott el-
meszakértők szerint azonban nem elmebeteg, 
csupán elmegvenge, korlátoltan, beszámítható. 
A törvényszék az iratokat az Igazságügyi Or-
vosi Tanácshoz terjesztette fel annak eldön-
tése végett, hogv Gyuris beszórnitható-e. vagy 
sem. ítéletre ma i d csak' az orvosi tanács vé-
leményének beérkezése után kerül sor. 

MAKÓ v. ii. 
Vasárnap dönt a szinpártoló egyesület az élet-

veszélyes állapotban levő színházépület sorsáról. 
A makói Hollósy Kornélia-szinházat tudvalevő-
leg ismételt szakértői vizsgálatok életveszélyes 
állapotban levőnek találták és sürgős lebontását 
követelték. A színházépület felett rendelkező Csa-
nádmegyei Szinpártoló Egyesület vasárnapra ösz-
szehivott közgyűlése foglalkozott volna u szín-
házépület problémájával. A közgyűlés tagjai azon-
ban nem gyűltek össze kellő számban s nem lé-
vén a gyűlés határozatképes, csak az egyesület 
választmánya tárgyalt i az ügyet. A választmány 
a lebontás helyett az épület kijavítása mellett 
foglalt állást, tekintettel arra, hogy uj szinház 
építésére szükséges anyagi fedezetet biztosítani 
lehetetlenség volna. Igy is, az átépités, illetve ki-
javítás, az elkorhadt gerendák kicserélése, az 
épület ujrafedése és a szükséges egyéb javitási 
munkálatok mintegy 40.000 pengő költséget igé-
nyelnek. Ennek az összegnek az előteremtése is 
olyan feladat, amelyhez kormánysegitsegre van 
szükség. A választmány ezirányban megbizást 
is adott dr. Nikelszky Jenő polgármesternek, 
hogy illetékes helyen kezdjen tárgyalósokat meg-
felelő államsegély biztosítása érdekében. A Szin-
pártoló Egyesület közgyűlése különben a jövő 
vasárnap ül össze s akkor hoz a választmány elő-
terjesztése alapján érdemleges határozatot a szín-
házproblcma ügyében. 

Uj szolgabiró. Dr. K á s z o n y í Richárd főis-
pán a vármegy© normál státuszában megürült 
szolgabírói állásra dr. K i s s Károlv közigazga-
tási gyakornokot helyettesítette. 
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Török lóvásárló bizottság járt kedden Makón 
és a dakói tájfajta lótenyésztő gazdáktól további 
tenyésztési célokra anyakancák.at vásárolt. A vá-
sártérre felhajtott 4—8 éves tenyészállatokból 21 
darabot vásárollak meg darabonkiut 57Ö— 650 
pengős áron. 

Titokzatos haláleset egy makói tanyán. S z a-
b ó János 36 éves Ugar-tanyai kocsmárost tegnap 
délután 5 óra tájban a tanya udvarán holtan ta-
lálta a felesége. A halott ember kezeügyében egy 
balta volt, előtte pedig a földbe leverve egy öl-
kilós suly, amelyen sárga szinü por volt. Az asz-
szony elmondotta, hogy férje napok óta durranó-
por összeállításával kísérletezett, amelyet a var-
jak riasztására akart használni. Valószínű, hogy a 
kritikus időben is, amig felesége lávol volt s 
egyedül volt otlhon a tanyában, a durranőporral 
kísérletezett s ehhez használta a földbe vert vas-
súlyt és a kezeügyóben talált baltát. Mivel a sze-
rencsétlen emberen semmiféle külsérelmi nyom 
nincsen, valószínűnek látszik az a fellevés, hogy 
a robbanóporral való kísérletezés közben szív-
szélhűdés érte. A helyszínre kiszállott rendőri bi-
zottság elölt is ez a feltevés látszik valószínű-
nek s ezért elrendeltek a holttest orvosrendöri 
felboncolását. A boncolás fogja a titokzatos ha-
láleset okát megállapítani s e megállapítástól 
fiigg a további eljárás. 

Kefe, meszelőkészitő-
üzemünket (Alapilva 1852.) Somogvi-uoca 18. sz. 
alól házrenoválás miatt áthelyeztük Somogy i-uceai 
24. szám alá. Kérjük i. t. vevőinket itt felkeresni.. 

BARABAS RAJOS ÉS FIA. 

Szeged városi közkórház gondnoki hivatala. 
ad. 15. 1938. III . ikt. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Szeged sz. kir. város közkórháza részére 193S. 

évi julius hó 1-töl szeptember hó 30-lg szükséges: 

I. kenyér, zsemlye, liszt, 
II. tej, tejtermékek, 
I IL hus, zsir, 
IV. fűszeráruk szállítására. 

1938. évi május hó 24-én d. c. 10 órakor a köz-
kórház gondonoki hivatalában nyilvános verseny-
tárgyalást tart. A beérkező ajánlatok ugyanezen 
helyen és időben bontatnak fel s ez alkalommal 
ajánlattevők vagy meghatalmazott képviselőik je-
len lehetnek. 

Ajánlati minta, vállalati és szerződési feltéte-
lek a gondnoki hivatalban díjmentesen rendelke-
zésre állanak. Csakis az itt nyert nyomtatványok' 
felhasználásával lehet ajánlatot benyújtani. 

Az ajánlatokat sértetlen borítékban elhelyezve 
és pecséttel lezárva fenti időpontig a kórház gond-
noki hivatalában kell benyújtani. Az ajánlat bo-
rítékját a következő felirattal kell ellátni: „Aján-
lat az ad. 15—1938. UI. sz. versenytárgyalási hir-
detményben közölt élelmiszerek szállítására." 

Az előirt mintákat a versenytárgyalás időpont-
jáig a gondnoki hivatalba keli benyújtani. 

Bánatpénzül az ajánlati végösszeg 2 százaléká-
nak megfelelő összeget kell a város leté.tpénzlá-
rába befizetni s a letéti nyugtát az ajánlathoz 
mellékelni. Amennyiben az ajánlati végösszeg 15 
ezer pengőt nem halad meg, a Közszállitási Sza-
bályzat 30. §-ában megnevezett kisiparosok slb. 
bánatpénzt nem kötelesek letétbe helvezni. 

Szeged, 1938. évi május hó 9-én. 

Sajtos Ferenc mb. gondnok. 

FPlIfÓPPm ' k i velem az eperjesi 18-ik tü-
röllUJI Cili zérezrednél szolgált, Báló. Tóth-M«>l-
nár és Kárász bajtársakat, hogy elmüket velem 
közöljék. Stuffer Lajos Székesfehérvár. Kcrem az 
olvasókat, hogy erre a hirdetésre hívják fel a 
fenti urak figyelméi! B l l 

N ő i k a b á t 

r u h a F é r f i r u h a 

F e l ö l t ő 
legszebb, legjobb legolcsóbb 

B l a u i a n « y ^ c é q n é l 
Keiemen-u. 7. Angol uri szabóság 
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