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Veronállal megmérgezte 
magát egy fiatal leány 
(A Dtilmagyarország munkatársától.) Hétfőn 

d> lelőtt az ujszegedi Vedfes-ucca 7. 6zám ata 
hivfák ki a mentőket, egy öngyilkossági kisér-
lel hez. Kapás Bözsi 21 éves gyáfimunk'£s,ló 
a reggeli órákban öngyilkossági szándékból 
veroná\t ivóit.-Eszméletlon állapotban találtak 
rá későbben A moutök a leányt beszállítót tdk 
a közkórházba, ahol nyomban ápolás a'á vet-
ték. Kapás Rózsi ál'IJpota meglehetősen sú-
lyos, nj,crt a méreg felszívódott szervezetébe, 
az orvosok mégis remélik, bogy sikerül az élet-
nek megmenten'. Kihallgatni czidcig nem si-
került & igv n(<m tudják, hogy miért akarta el-
dobni magától az életet. 
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Betörtek Bokor Pál 
nyugalmazott helyettes 

polgármesternél 
(A bélm t tpy arors-öa munkatársától.) Sze-

nde" te. mint általában minden nagyváros-
ban külön bünöapsi periódust, je'eut a nyár, 
amikor 's 8 nyaralásra e'utazoltuk lakásail 
fosztogatják k'i sorra szervezett, vagy úgyne-
vezett egyéni beförök. Dolguk legtöbbnyiro 
igen könnyű, kitlönösen o]yan lakásokban, 
amelyek távolabb esnek a közfigyelemtől cs 
ajtnelypket a sötétség beálltával aziá" tőkéle-
'tesero ki is ürítenek. A nyári betörések ellen. 
különbben a ttutganyos ha rak táján, a re ndö)i 

felügyelet szinte. lehetetlen és ha a betörők 
egv egy ilyen bp/.á,rt és nyár0n el-haevot.t. házba 
bejuthatnak, nagyon a}apo3 munkát tudnak 

ojt, végezni. 

Természetesen nagyobb rutint igényel aztan 

«gy-egy belvárosi • lakásbetörés, aho] a leg-
anyafurtabb cs/,köznkkel dolgoznak a betö-
rök. Ilyen, szinte egévZen érthetetlen belövés 
történt szombaton éiiel r, Tisza Un ios-köritf 

szám ház egyik lakásában, A lakás Bokor 
Fál ttvugalmazoft PolgámiflSlarholvettes la-
kás3, aki család jával együtt több hete' nyaral. 

A betörési a véletlen folytán ujrv fedezték 
fel, hogy igazoltatlak a V,irosi Zálogházban 
szolgála tot ieljer'itó detektívek egv gyanusaii 
viselkedő fiatalembert,, aki egy csomó férfi és 

női nihát »kart • el»UogosÍlanj. Amikor val-. 
latóraí fogtak, beismerte, hogv a holmik be-
törésből származnak. a betörést pedig Bokor 
P <1 lakásában- követte el. A letartóztatott la-
Vistolvaj Szabó Jenő János -- évee aartalos-
i.egéd, .akiről i "nyomozás megállapította, hogy 
Oiszágoesan körözött, notórius bűnöző, leg-
alább bat helyről kerewik különböző büiu se-
lekmények miatt, 
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Vegyen részt Ön is a 14 napos 

N ö i c i p ő k P 3 . 9 0 - 1 Ö 1 . 
í t s eged , SxccQcnyi tér 16. Telefon 24—22. 

Kelti o mából temetkezést vállalatok 
két éve húzódó tisztességtelen 
verseim perében 

(A Dclrasgyarorszás makói tudósítójától.) 
Nagy érdeklődés kisérte Makón anuak a több, 
mint két esztendeje folyó tisztességtelen verseny-
pernek a sorsát, amely a makói temetkezési vál-
lalatok és a makói református egyház között fo-
lyik. A makói temetkezési vállalkozók 1930. ele-
jén tisztességtelen verseny miatt pert indítottak 
K i r á l y József makói temetkezési vállalkozó és 
a makói rcformálus egyház ellen, inert az egyház 
Király Józseffel társas viszonyban „Eklézsia" 
ciuimel a református iskolaépületben temetkezési 
vállalatot nyitott. A temetkezési vállalatok kere-
sete szerint erre az egyháznak joga nem volt, Ki-
rály Józseffel tulajdonképen, mint strohmannal 
dolgozott, ezenkivül nieglévsztö hirdetéseket tet-
tek közzé a református egyházi lapban, a magán-
vállalkozóknál temettető református híveket az 
egyház vezető férfiai felelősségre vonták, befo-
lyásolni igyekeztek s egycb, az üzleti tisztességbe 
nlköző cselekményeket is követtek el az egyház 
iészéről — a temetkezési vállalkozók panasza 
szerint. A temetkezési vállalkozók a tisztességte-
len verseny .abbahagyása iiánt folyamatba tett per 
Kapcsán nagy összegű kártérités iránt is perlik az 
egyhazat, 

A* szegedi törvényszék olötl két éve folyó per-
ben a hosszadalmas és széleskörű bizonyítási el-
járás során elbiiálhatónak talált körülményekre, 
a tisztességtelen verseny megállapítására most 
részleges közbeszóló Ítéletet hiretett dr. S z ű c s 
László törvényszéki biró. 

Az Ítélet amely Makón nagy feltűnést keltett, 
megállapítja, hogy Király József és a makói Re-

Vasárnap ünnepélyes 
hereiek között megnyílt 
a faluvezetök szegedi 

tanfolyama 
(A Délma(fgarország munkatársától) A sze-

gedi népművelési bizottság állal rendezendő 
népművelési c» faluvezetői tanfolyam ünnepé-
lyes megnyitása vas>ár«ap volt. a \árosháza 
közgyűlési termében. Az ünnepélyes megnyi-
táson megjelent dr Antalli« . Antal miniszteri 
tanácsos, a népművelési bizottság főnöke, 
Imecs György főispán, vitéz Mérey László vc-
gyesdatidárparanesnok képviselet él'pii vitéz 
Murányi László alezredes- dr. Kisparti János 
tanke'ületi főigazgató képviseletében Geher 
Lajos szakfelügyelő. Tiszaváry Miksa ezredes, 
a Nemzeti Munkavédelmi Hivatal vezetője, a 
közép és elemi igkolák igazgatói és tantestü-
letei és a tanfolyam hallgatósága. 

D r . Pálfy József polgármester a Nemzeti 
Hiszekegy elmondása ufán meleg szavakkal 
méltatta a tanfolyam célját, s a hallgatóság 
•lelkey munka készségét. Rámutatott arra, hogy 
ennek a; tanfolyamnak évről-évre va'ó megren-
dezése elősegíti maid a délvidéki népművelési 
központ, kialakulását Szegeden * meleg eza-

{ vakkal köszöntötte a megjelenteket. 

Dr. Széchenyi István a DM KE nevében 
üdvözölte a tanfolyam hallgatóit s vázolta, 
hogy mi késztette y DM KE elnökségéi a!'ra. 

formálus Egyházközség 1935. őszétől 1937. julius 
haváig társas viszonyban temtkezési vállalatot 
tartottak fenn uncILüf, fiogy erro jogerősen kiadott 
engedélyük lett volna, amivel az üzleti tisztesség-
be ütköző versenycselekményt követtek cl s ez idő 
alatt végzett minden üzleti ténykedésük is tiltott 
versenycselekményt képez. \ „llaraiigzugás" ci-
niii makói református egyházi lapban közzétett és 
kifogásolj hirdetése, az egyházi temetkezési válla-
latnak az üzleti tisztességbe ütközik, az pedig, 
liogy egyes egyházi funkcionáriusok a más válla-
latoknál vásárló egy háztagoknak utólagos szem-
rehányásokat tettek s azt állították, hogy az 
egyházi vállalat olcsóbban temetett volna, a köz-
felfogás szerinti jóizléssel ellenkezik. Azt a tényt, 
hogy az egyházi temetkezési vállalat a konkurrens 
magánvállalatok által készített ravatalt lefényké-
peztette, a törvényszék Ítélete a gyászeset folytán 
lelkileg lesújtott családdal szemben kíméletlen, 
megbotránkozás keltésére alkalmas dolognak s kü-
lönösen a lelkiek ápolására hivatott egyház részé-
ről visszatetsző és meg nem engedhető verseny-
cselekményeknek minősíti. 

Mindezek alapján a törvényszék most kihirde-
tett Ítélete megállapítja, hogy Király József és a 
makói Református Egyházkzzség az üzleti tisztes-
ségbe ütköző cselekményeket elkövették s ökel 
ezeknek a cselekményeknek, esetenkint kiszabandó 
nrnzbirság terhe melletti abbahagyására kötelezi. 
Ugyanekkor megállapítja a felperes temetkezési 
vállalkozók kártérítési igényének jogalapját, 
amelynek számszerű elbírálására ezután, kerül 
sor. . . 

bogy a tanfolyam mégmidezesére áldozatot 
hozzon. 

Geher Lajos Kisparti főigazgató nevébe« 
üdvözölte a tanfolyam hallgatóit. 

Utána dr. Antalfia Antal miniszteri 'taná-
csos jártotta meg előadását a népművelés tör-
téneti fejlődéséről, célkitűzéseiről és főbb 
feladat<Hról. Hangoztatta, hogy a népművelés-
ben valóban, mindenhol a megfele'ő embere-
ket kell- «lka niáznunk. Vázolta' az állampolgári 
és világnézeti nevelés fontosságát, 8 szociális 
kérdés megoldását, a népmüvelésben, a kato-
nai erénye"k nevetésének szükségességét ég a 
kedélynevelés korszerűségét. A hallgatóság 
többizbon dörgő tapssal jutalmazta az izz« 
magyar léjrkkel elmondott igen gyakorlati/ 

korszo' ö előadást. 
Babiczky Ede tanár a falu és tanyavilág 

cserkészetéről mint népművelési tevékenység-
ről tartott előadást. 

Délután Drózdy Gyula tartott előadást ag 
analfabetizmusról, az analfabéta, é s alapis-
meretterjesztő tanfolyamokról. Végül Hü&"er 
József népmüvelégi titkár az értelem nevelé-
sének problémáit ismertette. 

Kedden előadók: dr. ®reguss Pál. dr. Havat 
Imre, d r . Pe/nté Antal, dr. Wagner Richárd. 
Délután Szaiymazt, Fe'sőközpontot ég a fe-
hértói halastavat tekintik meg a "tanfotyal* 
hallgatói. . " ; 

— A szegedi folyammérnöki hivatal uj fő-
nöke. Budapestről jelentik: A földművelés-
ügyi miniszter vitéz Z s i d a y Imre műszaki 
tanácsost, a szegedi fplvamniéi uöki hivatal fő-
nökévé nevezte ki. 


