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8 évi fegyházra ítélték 
a muzsikuscigányt, 

aki a disznótor után agyon-
szúrt egy legény! 

(A Dé]magijarország munkatársától.) A sze-
gedi Ítélőtábla Curry-tanácsa csütörtökön 
tárgyalta ifj- Boross Imre csongrádi mu-
zsikus gyilkossági ügyét- Boross a mú l t év te-
lén egy csongrádi disznótokban muzsikált , 
ahol összetűzése támadt egyik-másik vendég-
gol, még pedig az orra miatt. Gál Andrá$ 
legénnyel gzólal kozott ö&szo é s Gál egyik ro-
kon8 megcsavarta a muzsikus orrdt, emiatt 
Boross rendkívül megharagudott- de tovább 
muzsikált. Amikor végétért a disznótor és a 
vcndégek hazafelé indultak, BorOss Is haza[elé 
igyekezett és azoa törekedett., hogy utolérje, 
Gál Andrást- Ncmsokkal később el is érte, Gál 
másodmagával mendegélt, hazafelé, ekkor 
hozzáugrott és készen tartott bicskáját bele-
mártotta a legénybe, ma jd elszaladt. A disz-
nótor közönpégn utánaeredt, és 'elfogta. 

A törvényszék előtt a muzsikus azzal véde-
kezett, hogv má r a di»anótor alatt is molesz-
tálták őt Gálék őr hazafelé me"et is Gál 
András kötött belé- ő csupán önvédelemből 
használta kését. A törvényszék Rorogst m/o'c-
eszfe,ndei fegyházra i tél te szándékos ember-
ölés büntette elmén, a z Ítélőtábla csütörtö-
kön a kiszabott büntetést helybenhagyta• Az 
ítélet nom jogerős. 
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1 Gumiharisnya 
I fájós, dagadt és viszeres lábakra, 

^ ^ ^ ^ ^ készen és mérték után H 4 F l ( 
Klauzál-tér 3 sz. — Gyógyhaskötők, 

sérvkötök, suspenzorok raktára. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN, CSOMORKA-

NYON szintén kitört a ragadós száj- és kö-

römfájás. A hatóságok az intézkedéseket meg-

tették a járvány elterjedésének meggátlására. 

KISKUNFÉLEGYHAZA AZ ORSZÁG LEG-

ELADÓSODOTTABB VAROSA, ahol a sta-

tisztika szerint még az újszülött csecsemőre 

is 170 pengős köztartozás esik. A város jövő 

évi póladója 189 százalék lesz. 

OROSHÁZÁN TÜZÉRLAKTANYÁT ÉPÍ-

TENEK. A munkálatok rövidcsen befejeződ-

nek és átudják hivatásának a modern lakta-

nyát. 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY HŐM EMLÉKMÜ-

VET KÉSZÍTTETETT P á s z t o r Jánossal, a 

kiváló szobrászművésszel. A napáikban tartott 

helyszíni szemlén ugy határozlak, hogy az inj-

pozáns emlékművet a városháza főkapuja előtt 

állítják fel. 

BAJÁN KISZÁMÍTOTTÁK, hogy abban az 

esetben, ha a kormány eltörli a kövezet- és so-

rompóvámokat, huszonhat százalékos pótadó-

emelés fenyegeti a város közönségét. 

BÉKÉSCSABA 29-én rendkivüli közgyűlést 

tart, amelyen több érdekes dolgot tárgyalnak 

le, többek között a városi villamosmü alkal-

mazottainak nyugdijszabályrendeletét. 

Miévé nem lehet 
Szeged — fürdőváros 

A. kc a akitani a városi gőzfürdői, fel kell építeni 
a gyógyszállót - A város ismét leéri a minisztérium-

tói a fürdőváros-felleg megadását 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több 
izben foglalkozott a Délmagyarország a nyár 
folyamán azzal a nagv horderejű kérdéssel, 
hogy mit jelentene a város lakossága szem-
pontjából Szegednek gyógyfürdővé való nyil-
vánítása. A város egyizben már kérte a gyógy-
fürdöjelleg megadását, akkor azonban a kérel-
met elutasítottak, hivatkozással a fürdőtör-
vényre, amely pontosan meghatározza, hogy 
milyen az előfeltételei annak, hogy egy várost 
gyógyfürdővé, nyilvánítsanak. Ennek az eljá-
rásnak egyik feltétele az. hogy a gyógyfürdő-
nek legyen gyógyvize, másik pedig az, hogy a 
gyógyfürdő rendelkezzék a szükséges kellé-
kekkel és legfontosabb kellék a gyógyszálló. 

Időközben az ártézikut hőforrását hivatalo-
san is gyógyvízzé nyilvánították, amely a ke-
resztségben az „Anna-viz" nevet kapta. A 
gyógyszálló h iánva sem lenne akadály. Annak 
idején olyan kijelentések hangzottak el a bel-
ügyminisztériumban, hogy ettől a feltételtől 
eltekintenek, minthogv a Hungária- és a Ti-
sza-szállók modern felszerelésnek és közel 
fekszenek a fürdőhöz, csupán ó' landóan a für-
dővendégek rendelkezésére kellene bocsa ta-
niuk bizonvos mennviségü szobát. De még eb-
ben az esetben is szükséges lenne a városi gőz-

fürdőnek bizonyos átalakítása. A gyógyfürdő-
nek korszerű, modern felszereléssel kell ren-
delkezni, a mostani berendezés pedig nem min-
denben felel meg a fürdővendégek gyógykeze-
lésének. 

A városi mérnökség már régebben készített 
terveket a gőzfürdő átalakítására; a tervek sze-
rint 60 ezer pengőbe kerülne a fürdő átalakí-
tása- Fedezet h iányában a terveket nem való-
si tolták meg, azonban a városi gőzfürdő moder-
nizálása most már nem késhet sokáig 

Az idegenforgalmi hivatal nemrégiben elő-
terjesztést tett a polgármesternek, hogy a vá-
ros kérje újból Szegednek gyógyfürdővé való 
nyilvánítását, egyidejűleg azonban tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a gőzfürdő átala-
kítására. Az idegenforgalmi hivatal előterjesz-
tésében rámutatott az akció sikerének idegen-
forgalmi jelentőségére, amennyiben ha Sze-
ged a gvógvfiirdő jelleget megkapná, mindért 
ideutazó utas, aki eey hetet töltene Szegeden, 
33 százalékos vasúti kedvezményben része-
sülne. 

Értesülésünk szerint a városi mérnökség nf 
terveket készít a fürdő átalakítására, maid a 
város ú j ra felterieszti kérelmét a miniszté-
riumhoz. 

8 pengő adótartozás 
miatt 

becsületsértés! harc a vendég-
lős és a végrehajlók közöli 

(A Délmagyar°rs-ág munkatársától) Érde-
kes pert tárgyalt C6Ütörtökön a szegedi tör-
vényszék Sár ay-tanáC6a Cgányi Imre 70 eszten-
dős szentesi vendcglŐ6 ég felesége került a 
vádlottak padjára felhatalmazásba üldözendő 
becsületsértés, illetve rágalmazás vétsége cí-
mén. A vádlottak padjára került azonban a 
két sertett is: Dcbreczeni Lajos városi végre-
hajtó és Szamosközi István becsüs, mert el-
lenök Csányiék viszonvádat. emeltek. A két 
vád szerint, Csányiék kocsmájában a mufö cv 
novemberében a következő jelenet zajlott le. 
Megjelent a végrehajtó és a becbüs, mert az 
öreg vendéglős ny°lc pengő forgalmiadéval 
tartozott• 

— Jó napot — mondotta a végrehajtő —•, 
nc piszkoskodjon. hanem fizessen1 

— Ilyen taknyopoktól rt«ni fogadok C1 uta-
sítást, takarodjanak ki innen — felelte a ven-
déglős —, mire Debreczeniék jegyzőkönyvet 
vettek fnl a dol0g ról. 

Csányiné közben azt kiabálta: 

— Ne hamisítson! Takarodjanak ki' 
A becsüs igy válaszolt: 

— Kocsmárosné, irja ap}• ne pofázzon . . . 
A főtárgyaláson az öreg kocsmáros elismer-

te, hogy megsértette a két hatósági embert, 
azzal védekezett. azonban, bogy azok sértették 
meg ót, először é$ jogos felháborodásában 
viszonozta a sértést• Csányiné tagadott, úgy-

szintén tagadott a két viszonvádlöf is. A bí-
róság főbb t anut hallgatott ki, ma.jd Csány't 
30, feleségét pedig 50 pedgö pénzbüntetésre 
ítélte» mig a két hatósági embert megnyugtató 
bizonyítékok hi j ján felmentette. Csányiék ta-
núit ugyanig ne ni fogadta cl 8 biróság. mert 
a tanuk a vendéglő alkalmazásában ál lanak 
és vallomásuk ingadozó volt. 

Az ítélet kihirdetése után az orcg kocsmá-
ros indignálódva megszólalt: 

— Szóval az adófizető nyelje le, ha meg-
sértik . . .? 

— Ne nyelje h>, hanem jelentse a dolgot 

Ott, ahol kel] é s ne legye'1 önm a g a bijája- —i 

feteltc az elnök. 

Az itélct jogerős, mert. a z ö rpg vendéglős 
kijelentette, hogy megnyugszik, mert .,nem 
szeret ilyen helyre járni". 

I Az iefő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervató-

r ium jelenti: Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 15-8, a legalacsonyabb 

% 10.6 C. A barométer adata mil l iókra 
és tengerszintre redukálva reggel 757.0, 
este <57.0 mm. A levegő páratartalma 
reggel 100, délben 100 százalék. A szél 
iránya déli, erőssége 2—4. A lehullott 
csapadék mennyisége 16 mm . 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 órakor- I d ő j ó s l a t : Élénk észak-
nyugati, északi szél, a felhőzet felsza-
kadozik és az esőzés lassan szünetel. 
A hőmérséklet kissé emelkedik. 

Mindenki nézze meg, hogy szerepel-e a 

választói névjegyzékben 
A névjegyzéket a u g u s z t u s 31-ig 
minden házban ki kell függeszteni 


