
vall Közben ugyanis uj vevő akadt a cseresz-
nyére, akinek azt hatvan fillérjével cl is adta 
és a gyöngyösi exportőröket igy csak a kilón-
kinti 25 filléres különbözeiért pörölte. 

A termelő a bíróság előtt arra hivatkozott, 
hogy a piac rendjét szabályozó rendelkezések 
értelmében az exportőrnek a vételtől számított 
egy órán belül át kell vennie a lefoglalt gyü-
mölcsöt és ez nz óra nem telt el, az exportőr-
nek Így nem volt joga nz idejében beszállított 
gyümölcs visszautasítására. 

A községi biró a tárgyalás során tisztázta 
a tényállást, amely mindenben a termelő ál-
láspontját Igazolta és igy Ítéletében n külön-
bözet megtéri lésére kötelezte nz exportőröket. 
Az ítélet indokolásában még azt is megállapí-
totta a községi biró, bogy n tiz perces szállí-
tási határidő betartása képtelenség lenne, mi-
vel nem csak egv termelőtől vásárol egy pia-
con gyümölcsöt az exportőr. 

Az exportőrök arra hivatkoztak, hogy azért 
ragaszkodnak a tiz perces időhöz, mert a kül-
kereskedelmi hivatal kívánsága szerint a ki-
sebb városok és községek piacalt is föl kell 
keresniük vásárlás céljából és igy hosszabb 
idő engedélyezése esetén ezeken a helyeken a 
vásárlásokat nem tudnák lebonyolítani. Éppen 
ezért az Ítéletről Írásbeli másolatot kértek, 
hogy azt bemulathassák a külkereskedelmi 
hivatalnak és kérhessék az egyórás átvételi 
határidő csökkentését. 

Szeméremsértö 
nyomtatványokért 

50 pengő pénzbüntetés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szc-

mércmcllcni vétséggel vádolva került hétfőn 
délelőtt a szegődi törvényszék Ungváry-laná-
esa elé G o l d m a n n Adolf makói áílásánélkü-
li tanító. A vádlotthoz manikűrözni járt egy 
17 éves manlkülöslány, akinek egy alkalom-
mal azt mondta, hogy érdekes olvasnivalóknt 
ad. A lány örömmel fogadta a tani ló ajánla-
tát, aki gépirásojí nyomtatványokat 
adott át a leánynak. A muniküröílcány 
alig egy-két oldalt olvasott el az húsokból, be-
dobta a szekrényébe. 

Az ügy ugy pattant kl, hogy a leány 
levelezést folytatott egy középiskolás diákkal, 
/kinek a hitoktató tanárja nem nézte ezt jó 
ízemmel. A hitoktató felkérte a leány házi-
asszonyát, hogy szerezzen meg egy ilyen leve-
let. A háziasszony kutatni kezdett a szek-
rényben és ekkor találta meg a tanítótól ka-
póit nyomtatványokat. 

A vádlott tanító ellen a rendőrség megindí-
totta az eljárást. Az ügyet hétfőn tárgyalta a 
törvényszék. Dr. S z á s z Dezső ügyész köz-
erkölcsiség megóvása cinién zárt tárgyalás el-
rendelését kérte. A biróság helyt adott a ké-
relemnek, mire n hallgatóság elhagyta a ter-
met és zárt ajtók mögött hallgatták ki a vád-
lottat. 

Az Ítélet kihirdetése már nyilvánosan tör-
tént. A biróság megállapította Goldmann Adolf 
bűnösségét és szeméremsértés vétsége miatt 
50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Az Ítéletben 
ugy a vádlott, mint az ügyész megnyugodott; 
igy az jogerős lelt. 
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— összehívták a kisgviilést és a közgyűlést. 
Dr. vitéz lm ccs György főispán most álla-
pította meg a juniusi közgyűlés és a kisgyűlés 
napját. A kisgyűlés 28-án délután 4 órakor ül 
össze, a törvényhatósági bizottság julius else-
jén tartja rendes nyári közgyűlését. A közgyű-
lés napirendjére tűzik ki a tiszlviselőválasz-
lásokal is. A kisgyűlés és a közgyűlés anya-
gát 25-én készili elő a város tanácsa. 

— Trafikosgyülés. A Baross-Szövetség dohány-
árus csoportja megalakította szegcdi fiókját. 
A Raffav-vendéglő külön terémben csaknem 
teljes számban, mintegy 120-an jelentek meg 
a szegcdi és szegedvidéki dohányárusok, ahol 
az országos csoport elnökségi tagjai Dienstl 
András ny. alezredes, Jahn Géza és Szcntessy 
Sándor, a hadirokkantak szövetégének alelnö-
ke ismertették eddigi működését. A megjelen-
tek elhatározták, hogy megalakítják a sze-
gcdi csoportot, megválasztották a tisztikart a 
szegcdi és szegedvidéki dohányárusok Közül. 

Nagy részvét mellett eltemették 
Baracs Dezsőt 

Hétfőn délután rendkívüli arányokban 
megnyilvánult részvét mellett kisérték cl 
utolsó útjára a tragikusan elhunyt Baracs 

Dezsőt, aki szombaton idcgös6zcroppanásá-
ban szivcn lőtte magát és mielőtt a sebészeti 
klinikán hozzákezdhettek Volna az élctmonlő 
műtéthez, a mütőasztalon meghalt. Hozzá-
tartozók, barátok, tisztelők és ismerősök 
százai vették körül a mindenütt ismert cs 
becsült fiatal kereskedő ravatalát, amelyet 
teljesen beborítottak az emlékezés fa a fáj-
dalmán kegyelet ko-szorui cg virágai. A zsidó 
teinető cintenne kicsinek bizonyult, olyan 
nagy arányban nyilvánult meg a részvét a 
harmlnchétévos korában tragikusa" elhunyt 
Baracs Dezső iránt. A ravatalnál ott, állottak 
mindazok, akik életében ismerték és szerették 
n mindenki ide kedves, szeretetteljes egyé-
niségű fiatal kereskedőt, ott állottak kartár-
sai, akikkel együtt dolgozott, a kereskedelmi 
közélel s«»k önzetlen munkájában és ott áttol-
lak barátai, evezőstár^l, akikhez a dorüs, 
vidám ifjúság közös emlékei fűzték. Hozzá-
tartozóit szeretettel, résztvevő támogatásul 

vették körül. 

Délután három órakor a knnforok gyász-
énpkével kezdődött a temetési szertartás, 
majd az ima után dr. Frcnkel Jenő r"bbi bú-
csúztatta cl a fialalon elhunyt Baracs De-
zsőt. Beszédében rámutatott, azokra a kétsé-
gekre, amelyek a mai embert, körülveszik, 
megingatják hitéi, és bizalmát! »z éleiben, 
nttjd a -vigasz szavaival emlékezett meg Ra_ 
rncfj Dezső egyéniségéről, fiatal életéről. A 
Szegedi Regatta Egyesület, nevében azután dr. 
Bottenherg Pál lépett a ravatalhoz és egy-
szerű őszinte szavakkal vett huegut a barát-
tól. ki az egyesületnek alapítása óta tagi", 
majd vezetőségi fogja volt, és akivel egvütt 
osztot<ák meg az élei örömeit és nPhéz gond-

jait a gyermekkorban, az ifjúság, majd a 
férfikor éveiben. A gváfjzheszédek után a vi-
rágókkal elborított koporsót, leemelték a ra-
vatalról. a i'égi evezósfársni vitték ki a sír-
kertbe. A cinfcremből megindultak a gyászo-
lók százai, akik megrendülten vették körül 
a frissen ásott gitt. Batttep Dezső koporsóiát 
elhanto'ták a kertbe", egyik legjobb barát-
iának, a másfélév előtt" elhunyt dr. Borrtt 
'-'"jós nyugvóhelye közvelen szomszédságá-
ban. A gyászolók még sokáig állták körül a 
fris« sirf, amelyen friss virágok őrzik Baracs 
Dezső emlékét. 

— Akiknek foglalkozása minden rrr.jiik 
megfeszítését követeli, igyanak hetenként leg-
alább egyszer, reggel felkeléskor egy pohár 
természetes „Ferenc József'' keserüvizet, mert 
ez alaposan kitisztítja a bélcsatornái s elő-
mozdítja a gyomorcmésztést, fokozza nz unyug-
cscrét, élénkili a vérkeringést az egész szer-
vezetben és ezáltal uj életerőt teremt. Kér© 
dezze meg orvosát-

— A Szegőd és Vidéki Felsőipa riskolat Vég-
zettek Egyesülete vasárnap tartotta választmányi 
ülését. Az ülés megkezdése előtt lelkesen ünne-
pelték Horthy Miklós kormányzót 70. születésnap© 
ja alkalmával. L á s z l ó Nándor beszédében meg-
emlékezett a kormányzó 18 éves kormányzásáról, 
kimagasló és a magyarságot összclarló nagy 
egyéniségéről, majd Islen áldását kérle Magyar-
ország niegnicntőjére. László Nándor beszédének) 
lefejezése után az egybegyűllek lelkes ünneplés-
ben részesítették a kormányzót. 

— Orvosi hir. Dr. B a c h Imre szabadságáról! 
visszatért és újra rendel. 

— Négy kerékpárért barom hónap. Péntekért 

elfogta a szegedi rendőrség V r a n y ó János do-

rozsmai napszámost, akit régóla köröztek kerék© 

párlopásért Vranyó négy kerékpárt lopott cl un 

uccán. A kcrékpártolvaj hétfőn már a biróság old 

került. Dr. I l á b e r m a n n Gusztáv tanácselnöki 

tárgyalta az ügyet. Vranyó beismerte a lopást,| 

azzul védekezett, bogy beteg volt és nem volt fti-| 

lása. A biróság bárom hónapi fogházra ítélte. 

— Felüdíti „Anna-Ásvány viz". 
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Az uj választói névjegyzék 

'A szegedi szociáldemokrata párt közli: 
Az uj választói névjegyzék összeállitúsáEÍ 

megkezdik. Junius 19 és 21-ikc kőzött kézbc-l 
sitik az összeíró szánilálólapokal és junius 27-> 
ig kell kitölteni minden 19 életévét betöltőit; 
férfuck és nónrk. 

A választól jogosultságot lehetőleg okirat-
tal kell igazolni, azonban más bizonyításnak!1 

is helye van. Egyes adatok beszerzése iránt 
méltánylást érdemlő cselekben hivatalból i* 
lehet intézkedni. 5 napi haladék engedélyez-
hető a hiányzó okiratok beszerzésére. Aki bi-
zonyítékait nem tudja beszerezni, kérje azok-
nak hivatalból való beszerzését-

A végrehajtási utasítás rendelkezései sze-
rint a kor és születési helyet anyakönyvi ki©' 
vonallal kell igazolni. Egyéb okiratok (pél©' 
dául házassági anyakönyvi kivonat) csak art 
esetben fogadhatók el, ha születési anváköny© 
vi kivonat beszerzése nehézségekbe ütközik* 

A magyar állampolgárságot állampolgársági 
bizonyítvánnyal, vagy trianoni záradékkal el-
látott községi Illetőségi bizonyítvánnyal lehet 
igazolni. Vélelmezni kell a magyar állampol-
gárságot azoknál, akik Csonkamagyarország 

területén születtek, valamint azoknál is, akil< 
1917 julius 28-lka előtt is már állandóan Ma-
gyarország mai területén laktak. 

Igazoló okiratok még: lakbizonylat, helyha-
tósági bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, 
iparigazolvány, adókönyv, kataszteri hirtókiv 
másolata stb. Az irni-olvasni tudást csak ak-
kor kell igazolni, ha clekintctben kétség me-
rül fel. 

A választó jogosultsággal kapcsolatos ösz-
szes kivonatokat, bizonyítványokat és egyéb 
okiratokat rendszerint bélvcgmcntoson és díj-
talanul kel! kiállítani. Bővebb felvilágosítást 
pyujt a Szociáldemokrata Párt titkári irodája 
(Hélvezér-u. 9, II. c ) 


