
"Csütörtök, 1958. junius 10. D É L M A G Y A R O R S Z Á G 5 

A tábla is 12 évi fegyházra Ítélte 
a bestiális apátv 

akt halálraveríe ötéves kisfiát 

(A Délmagijarorszáfj munkatársától.) Res-

't'áHs gyermekgj'ilkossúg történt január 25-én 

'Átokházán. Temcsvári Antal 41 éves földmű-

ves megölte' ötéves Antul nevü kisfiát. Tq-

liiesvári a mu l t év áprilisában különvált a tá" 

1 őségétől, aki két kis gyermeket vitt magával, 

Miig az ap a a nagyobb fiúval, az ötéves An-

tallal az apjához, kl. Temesvári Jánoshoz köl-

tözöt t . Temesvári Antal durván bánt a csa-

taljával, szidalmazta, ütötte-verto őket, kü-

lönösen amikor ittas volt. Emiatt, hagyta ott 

a felesége is a kis gyermekekkel. A durva apá-

tól nemcsak a gyermeke', de a tulajdon édes-

apja é s testvérei is féltek. 

Temesvári Anta] január 25-én egyedül ma-

rad t a tanyában. Mind jár t korán reggel le-

ment, a pincébe és éhgyomorra megivott más-

fél liter bort, amitől berúgott és mély álom-

ba merül t . Amikor délfelé felébredt, a kis-
fiát kezdete szidalmazni A gyerek valami 

A kormányzó 
70-ik születésnapja 
(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-

ros polgári és katonai hatósága junius 18-án 

méltó keretek közölt ünneplik meg H o r t h y 

Miklós kormányzó hetvenedik születésnapját. 

.Vitéz M é r e y László altábornagy, a szegedi 

vegyesdandár parancsnoka éhből az alkalomból 

katonai díszszemlét tart a Széchenvi-lércn cs 

erre a díszszemlére meghívta a város egész kö-

zönségét. Dr. T ó t h Béla polgármesterhelyet-

tes most az alábbi határozatot körözte a vá-

rosi tisztviselők között: 

„A kormányzó ur, vitéz nagybányai Horthy 

Miklós öföméltóságának 70. születésnapja al-

kalmából junius hó 18-án az egyházak, vala-

mint katonai és polgári hatóságok nagy pom-

pával ülik meg. Reggel 6 órakor a város fő-

útvonalain zenés ébresztő hivja a város kö-

zönségét ünneplésre. Délelőtt 10 órakor az 

összes hitfelekezetek templomaiban ünnepi 

szentmise, illetve istentisztelet lesz. 11 óra-

kor pedig a vegycsdandárparancsnok .ur 

a kivonult csapatok felett a Széchenyi-tér Ta-

soros utvonalán díszszemlét fog tartani. 

A nemzet ezen nagv ünnepén egész napra hi-

vatalszünetct engedélyezek, felhívom azonban 

a város összes tisztvisedöit és alkalmazottait, 

hogy ki-ki saját felekezete szerinti templom-

ban tartandó ünnepi szentmisén, illetőleg is-

tentiszteleten vegyen részt, a Széchenyi-téren 

tartandó katonai díszszemlén minél nagyobb 

számban jelenjenek meg." 

Az ál lami és városi testületek vezetői szom-
baton részt vesznek a fogadalmi templomban 
délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepélyes szent-
misén. 

—oOo— 

A Délmagyarország legközelebbi szánta 
Űrnapja csütörtöki ünnepe miatt szom-
baton reggel a rendes időben jelenik 

meg. 

c s i nyt követett e1, amj mia t t apja vesszővel 

az arcába vágott. A gyerek s'rt, amire apja 

pofonütötte, ma jd öklével többször fejbeverte. 
A kisgyerek erre még hangosabban sirt, mire 

Temesvári Antal felkapta a gyermeket, feje-
magasságba emelte és kétszer egymásután 
teljes erejéből földhöz vágta. 

A kis Temesvári Antal koponyatörést és 
agyrázkódást szenvedett, azonnaJ meghajt. 

A gyilkos apa megszökött hazulról. Egy 

n a p ig bujdosott a ta nyák között, ma j d je-

lentkezett a szegcdi rendőrségen. 

A törvényszék előtt ittasságával védeke-

zett. a biróság ezt "em fogadta el. minthogy 

közben már ki józanodott ; szándékos ember-
ölés büntette miatt, 12 évi fegyházra itélfe. 

Fellebbezés folytán szerdán került a z ügy 

az Ítélőtábla Curr'/-tanácga e'é, amely a z el-

sőbiróság ítéletét helybenhagyta. 

— A közalkalmazottak és a Nemzeti Mun-
kavédelem. A Nemzeti Munkavédelmi Hivatal 
szegedi vezetősége közli: A 3100—1938. M. E. 
számú rendelet megtiltja, a köztisztviselőknek 
és közszolgálali alkalmazottaknak, hogy tag-
ként belépjenek olyan egyesületbe, vagy szer-
vizeibe-, amely tagjaitól engedelmesség, vagy 
más kötelesség megerősítésére esküt, fogadal-
mat, vagy bármi más olyan nyilatkozatot ki-
ván, amely lelkiismeretben lekölelezéssel jár. 
A kormánynak ezt a rendeleiét több köztiszt-
viselő NMV tag ugy értelmezte, hogy az az 
NMV-re is vonatkozik és bejelentette a NMV 
szervezetből való kilépését. A belügyminiszter 
most kiadott 3844- cin. szánni rendelőével a 
Nemzeti Munkavédelmet kivonta ezen tiltó 
rendelkezés hatálya alól és kimondotta: „A 
Nemzeti Munkavédelem intézménye, mint az 
ál lam állal fenntartott közérdekű szervezet, a 
rendelet hatá lyán nyi lvánvalóan teljesen kivül 
esik.'' 

A jégszekrények kiválóságát a Fekete név garan-
tálja. Állandó raktár Kossuth Lajos-sugárut 18. 

A Szegedi Ipari Vásár levele 
a DÉlmagijarországlioz 

A Szegedi Ipari Vásár a következő levelet in-
tézte a Délmagyarország szerkesztőségéhez: 

Tekintetes Szerkesztőség! A jubiláris X . Sze-
gedi Ipari Vásár befejezése alkalmából ked-
ves kötelességünknek tartjuk, hogy minde-
nekelőtt a tek. Szerkesztőségnek hálás köszö-
netet mondjunk azért a megértő, jó indulatu és 
segitő támogatáséit, amellyel a jubiláris Sze-
gedi Ipari Vásár megrendezését lehetővé tet-
ték. Ezt az alkalmat felhasználjuk arra, hogy 
külön is kiemeljük a Délmagyarország nagy 
megértését és lelkesítő lelkesedését, amellyel 
a szegedi kézmüipaiosság ügyeit mindenkor 
felkarolja és közérdekű megmozdulásait siker-
hez segiti. A tek. Szerkesztőségnek ez a báto-
rító magatartása volt egyik ha j tó motorja az 
idei munkásságunknak is és amikor ezt öröm-
mel ál lapít juk meg, egyben kérjük, kegyes-
kedjenek Szeged város érdekében folytatott al-
kotó munkásságunkat a jövőben is segítsé-
gükben részesíteni. 

Őszinte nagyrabecsülésünk kifejezése méta 
lelt, vagyunk kiváló tisztelettel: R a i n e r Fe-
renc. a Kereskedelmi és Iparkamara, az Ipar-
testület, az Ipari Vásár elnöke, dr. G y u r i s 
István, jegyző. 

Világhírű hangosfilm az 

ígéret földié 
ós 

Epül az ország 
Diszbemutató vasárnap, 19-én d. e. H-kor a Bal© 
v á r o s i Moz iban , rendes helyárakkal. Jegyek 

péntek délutántól a mozi pénztáránál. 

— Építőmunkások értekezlete. A Magyarorszá-
gi Építőipari Munkások Országos Szövetségének 
szegedi csoportja pénteken este fél 6 órakor nz 
Épitömunkásotlhonban (Fodor-ucca 10.) szakértc-
kezletet tart, melynek egyik napirendi pontjaként 
a megállapított és megerősített építőipari legki-
sebb munkabérek ellenőrzésének kérdése szerepel. 
Előadó: L a d v á n s z k i József. 

— Házasság. Rőscr Miklós bankigazgató le-
ánya, Teri és dr. Benedek Pál ügyvéd folyó hó 
16-án este fél 7 órakor tartják esküvőjüket a fo-
gadalmi templomban. 

— Istentisztelet a zsinagógában péntek délután 
7 órakor. Az istenlisztelet a kormányzó ur szüle-
tésnapjának ünneplésével kezdődik és a szokásos 
péntekcsti istentisztelettel folytatódik. 

Vigasztalhatatlan fájdalommal, lesújtva a rettenetes csapástól, mogrendülte-
je'enljök, hogy jóságunk, önfeláldozó drágaságunk, példaképünk az emberi eré-
nyekben : 

Erdős Miksa 
63 éves korában, példás házasáletének 3S-ik esztendejében, itthagyta övéit, akiket 
rajongó szeretettel vett körül. 

1933 junius 17-én, pénteken délelőtt 10 órakor temetjük a szegedi zsidó te-
mető cinterméből. 

Eidös Miksáne Árpád, Erzsébet, István 
özvegye gyermekei 

Dardócz Rózsa 
menvo E r d ő S ( Í<JOrgUlke , 

Dr. lfönuvesi László Könuvesl Jutka es Vera 
veje unokái 

Megrendülten gyászolja 90 eves edesanuia, testvérei es rokonsága. 
— Minden külön értesítés helyett — 


