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iosan megmondani, hogy miért jött, hogy mit akar. 
Ugy tudja, hogy fia áldozatának, Incze Klárának 
nincs hozzátartozója, hogy egyetlen hozzátarto-
zója a klinika volt. Azért jött, hogy a maga fáj-
dalmával, ha lőhet, ineffvixaHZtal.ia ,, k l in ikát . . . 
Amikor megtudja, hogy Tnczc Klárának édesanyja, 
fivérei vannak, felzokog. 

Alig tudják lecsendesíteni. 
A szerencsétlen fiu kinn lakott 

a baktói őrházban, 

szüleivel. A család a töltés alatt épült nyári kony-
hában húzódott össze. Itt siratják a szerencsét-
len fiút, ukinek tragédiájára nem találnak magya-
rázatot. 

— Beteg volt, szegény — mondogatja zokogva 
í z édesanyja —, óvek óta beteg. Buskonior. Sok-
szor hónapokig nem szólt senkihez. Elbujt nz em-
berek elöl. Nem tudom, kik voltak a barátai. Sok-
szor el-cltünt hazulról. Sohasem mondta meg, ho-
vá megy, kikkel van. Ugy féltünk, hogy valami 
tossz társaságba keveredik, tán a kommunisták, 
vngy a nyilasok közé. . . Pedig elláttuk minden-
nel . . . Most ls szép, uj ruhát csináltattunk neki... 
Béggel nient ef hazulról, hogy egyik ruháját a 
tisztítóba Viszi. Aztán nem jött vissza többet. Éj-
szaka Jöttek a h írre l . . . 

Nem tud tovább beszélni, a sirás megakasztja 
a szavát.., 

A (emelés 
Csütörtökön délután Szegedre érkezett T a j -

t h v Ká lmán testnevelési főiskolai tanár, dr. 
Inc/e Klára vőlegénve, akivel 25-én lépett vol-
na házasságra. A szörnyű tragédia a fiatal ta-
nárt teljesen lesújtotta. Első u l ja menyasszo-
nya ravatalához vezetett, hangos zokogással 

borult a koporsóra. 
A szerencsétlen sorsú dr. Inrzc Klárát pén-

teken délután 5 órakor temetik a felsővárosi 
i'vevi temetőből. A temetésen képviselteti ma-
gát az egyelem és megjelenik természetesen a 
szemészeti kl in ika egész személyzete. 

Téves hdzlések 
Budapest, junius 0. Dr. I n c z e Klára sze-

gedi orvosnő tragédiájával kapcsolatban az 
egyik fővárosi délutáni lapban olyan híradás 
jelent meg, amely szerint Incze Klára bátyját, 
dr. Inezc Józsefet nemrégiben itélte cl a tör-
vényszék tiltott műtétek miatt 1 évi börtönre 

E téves közléssel kapcsolatban I n c z e Péter 
miniszterelnökségi titkár megállapítani 
kívánja, hogv az elitéit Incze Józseffel a csa-
lád semminemű rokonságban nincs. 

A tragikus sorsú halálesettel kapcsolatban 
egyébként a gyászbaborult család az alábbi 

gyászjelentést 
adta ki : 

Alulírottak', a megdöbbentő tragédiától lesújt-
va. mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy sze-
relő gyermek, testvér, rokon, dr. l n c z c Klára 
orvos, a m. kir, Ferenc József Tudományegyetem 

szemklinikájának tanársegédnője, Máv. szemorvos 
folyó hó 8-án 21 órakor életének 37. évében hi-
vatása áldozata lett. Felejthetetlen halottunk' földi 
maradványait folyó hó 10-én délután 5 órakor kí-
sérjük utolsó útjára a felsővárosi (Gyevi) teme-
tő ravatalozójából a róni. katolikus egyház szer-
tartása szerint. A lclkiiidvéért az engesztelő szent-
miscáldozatot folyó hó 11-én 9 órakor mutatjuk 
bc a fogadalmi templomban. Szeged, 1938. junius 
9. Özv. I n c z e Antalné. sz. K i s s Berta édes-
anyja, l n c z c András, Magda, Péter, Antal, Sá-
ra testvérei, dr. T a j t h y Kálmán vőlegénye és a 
kiterjedt rokonság. 

te a pillanatot, amikor végezhet az orvosnővel. 
Erre vall az is. hogy ravasz módon jutott be az 
orvosnő lakásába és hogv ott szinte színpa-
diasan viselkedett, mint aki az egeszet előző-
leg alapusan átgondolta. 

A szemészeit klinika 
bejárata fölött fekete zászló hirdeti az intézel 
gyászát. l)e a gyásznak ezen a külső jelén kívül 
.i klinika belsejében, a csöndes folyosókon, a labo-
ratóriumokban és a kórtermekben a könnyes ar-
cok serege hirdeti, hogy súlyos gyásza van a Idi-
nikunak. A szerencsétlen sorsú fiatal orvosnőt 
Ditrói Gábor professzor tehetséges asszisztensét 
mindenki megsiratja. 

— Hihetetlen, képtelenség — ismételgeti Ditrói 
professzor — hiszen Klárika tegnap még Itt dol-
gozott. itt mosolygott közöttünk. Tele vott boldog-
sággal a szive. A műtőben operációra készültünk. 
Előbb ugy volt, hogy dr. F o l y á k o v l c s Anna 
kollégánk végzi el a műtétet. De aztán abban ál-
lapodtunk meg. hogy Klárika végezze el. legyen 
az n hucsiioperárlója, mert távozóban volt a kli-
nikáról. A7i esküvőjére készült. Pestre költözött 
volna. A sikeresen elvégzett műtét után boldogan 
ment el, hogy felpróbálja szabónőjénél készülő 
menyasszonyi ruháját. Most pedig ott fekszik, sze-
gényke, élettelenül. Rettenetes. Képtelenség... 

Elmondotta még Ditrói professzor, hogy Incze 
Klára, aki a szegedi egyetemen szerezte meg or-
vosi és szakorvosi diplomáját, tiz éve dolgozik 
a szemészeti klinikán, amelynek egyik legjobhnn 
képzett orvo«a volt. Klinikai álláséban bátvját, dr. 
I n r z e Antalt váltotta fel, aki később éveket töl-
tött Délamerikába n. 

A bahtól v á l t ó ő r 
'Amíg Dttrót professzornál vagyunk, látogatót 

Jelent az altiszt: László András baktói váltóőrt, 
A merénylő fiu édesapját, aki a szerencsétlen fiu 
nagybátyjával együtt jelentkezett Ditrói Gábornál. 
A lelke mélyéig megrendült ember nem tudja pon-

Szigorú rendszabályok a kalocsai paprika 
Szegedre csempészése ellen 

(A Délmagyarország munkatársától .) A sze-
gedi paprikatermelők szövetsége ismételten be-
jelenlelte a város hatóságának, hogv Kalocsá-
ról egyre nagyobb mennyiségű csöves paprikát 
csempésznek át Szegedre és őröltetnek a sze-
gedi paprtkanialmokban. Ez a paprika azután 
szegedi paprikaként kerül megfelelő márkázás 
u lán forgalomba, ami súlyosan sérti a szegedi 
papriknlermelők érdekeit. A kalocsai paprika 
becsempészése ellen teljes joggal tiltakoznak a 
kalocsai paprikaniaimok ls, hiszen a nagyará-

nyú csempészet következtében az ottani mal-
mok munkája, kereseti lehetősége erősen meg-
csappan. 

A bejelentés alapján a város hatósága mosf 
újból utasította a vámőrszeniélyzetet, hogy 
fokozott szigorúsággal őrködjék h vámházak-
nál és ellenőrizze a Kalocsa felöl érkező autó-
kat. Mert a kalocsai paprikát rendszerint te-
beraulókon szállítják át, még pedig leginkább 
éjszakánkint. vagv pedig a nagyforgalmu pia-
ci napokon Szeged területére. 

Szombaton jelölik k! 
a Szent István Serleg első védőjét 

Három nap múlva zárul a jubiláris szegedi ipari vásár 

A jubiláris ipari vásárra naponta töme-
gesen érkeznek féláru utazási kedvezmény-
nyel az ország különböző részeiből, külföld-
ről is sokan jönnek vizumkedvezménnyel. 
Egymás után érkeznek az egye* vidéki váro-
sok kiküldöttei , hogy a vásárt tanulmányoz-
zák. Gyöngyös polgármesterének megbízásá-
ból a város iparügyi tanácsnoka tegnap Sze-
geden j á r t és hosszabb időt tö l töt t a vásár 
területén. Egymás u t án érkeznek különböző 
érdekképviseleti kiküldöttek, hogy behatóan 
foglalkozzanak a vásár létesítésének kérdésé-
vel. 

A vásárt vasárnap este 7 órakor ünnepch]c 5  

keretek között zárják be. Ez t megelőzően 
főbb ünn0psóg sz inhelyc lesz a vásár terüle-
tén. Ezek közül kiemelkedik szombaton dél-
lton 12 órakor a szegedi kereskedelmi ég ipar-
kamara á l ja i adományozott, Szent István 
Serlegének odaítélése. Dr. Tóth Béla helyet-
tes polgármester szombaton délben 12 ó r á ra 
h iv ta ös5zo a bírálóbizottságot, amelynek 
tagjai a kamara képviseletébe" Pongrdcz Al-
bert, osztályelnök és Kocsis Ferenc, a Szegedi 
Kereskedők Szövetsége részéről Varga Mihály 
elnök, a Baross Szövetség részéről Erdélyi 
András alelnök, az ipartestület részéról Ta. 
káes Béla alelnök. A bírálóbizottság szomba-
ton délben végigjárja a vásár terü'etét és a, 
szemle "lapján azt á ké,zmüiparost tünteti 1?1 
a kamara 'Szent, István-Serlegével, akj a vá-
sáron bemutatott, tárgyain legjobban egyesí-
tette a kézműipari tökéletességet, ég a keres-
kedelmi értékesítésre vájó alkalmasságot. 

Megírtuk, hogv Kovács Gyula kötszövő-
mester minden újszülöttnek, aki junius 4— 
12. között születik, baba garnitúrát, aiándékoz. 
Eddig 18 anyának ju t ta t ta el ajándékát. 

A vasárnapi ünnepélyes zárásra az ország 

különböző részeiből filléres vonatok érkeznek. 
Budape$t,ről két szerelvény indulását jelezték, 
közel két, és félezer utassal. Biztosra vehető 
a debreceni vonat indulása, amolyre Ha j f l ü . 
szobosrlón. Kábán. Püspökladányban. Karca-
gon, Kisújszálláson. Törökszentmiklóson és 
Szolnokon, valamint, Cegléden. Nagykőrösön 
és Kecskeméten lehet, felszállni. A sarkad! 
vonat, indulása is biztos, erre a vonatra Gyu-
lán, Békéscsabán. CaOrvásOn é s Orosházán 
lehet felszállni. A SzCsV Igazgatósága Elek-

től, Makón keresztül indít filléres vonatofo 

A jubiláris vásárra megadott féláru utazási 

kcdvezmcnnyel vasái-nap este 6 óráig lehet 

Szegedre érkezni, a visszautazást junius 14-én 

éjjel 12 óráig keh befejezni. Ugyancsak va-

sárnap cste 6 óráig működ ik a vásár terüle-

tén az iitlevc'láttamozó kirendeltség, Vala-

mint a posta vásári k'rcndclt scgc. 

Bőrkereskedők kongresszusa 

A Bőrkereskedők Országos Szövetsége az 
ipari vásárraj kapcsolatban vasárnap délután 
3 órai kezdettel nagygyűlést tart Szegeden a 

kereskedelmi és iparkamara nagytermében. 

A gyüléscn a borkereskedelem aktuál is 

problémái kerülnek szóba és megalakítják a 

szegedi és környékbeli bőrkereskedőknek a 

szövetséghez tartozó körzeti csoportjait, 

megválasztják a vezetőséget. 

Vakmerő betörés 
a Mars-téren 

(A Délmagj/arorfizág munkatársától.) gitt" 
í törtökre virradó éjszakán vakmerő betörést 

követett el ismeretlen tettos a Mars-tér 17. 
szám alatt levő \Veisz-féle rőfögüzletben. A! 
betörő az uccai a j tó t álkulccsal nyi tot ta k i , 
ma jd az udvarról a folyosóra ment, ahonnan 
az iizlet hátsó ablakai nyílnak. A folyosóab-
lakok dróthálóval voltak lezárva; a betörő 
ezeket a hálókat átvágta és ugy hatolt, bc az 
üzlethelyiségbe. It.t először i pénzt keresett 
és felforgatta az egész üzletet, pénzt, azonban 
nem talált. n ic r t a z üzlet tulajdonosa zárás 
u tán n pénzt magával vitte. A betörő erre 

! á ru t csomagolt, össze, mégpedig elég tekin-
télyes; mintegy 1800 pengő értékbe". A leg-
finomabb kelméket szedte össze; kötötte ba-

1 tyuba. az tán az egész zsákmánnyal észrevét* 
, ]enü] kereket, oldott. Valószínű, hogy a hely-

zettel ajapogan ismerős valaki követhette Cl á 
betörést. A rendőrség megindította a nyomó* 
zást. 


