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tosságú élelmiszer, amire Szeged testvérének:
Hahónak és a vidéken élő népeknek elsősorban
szükségük van.
Magyarország második városa: Szeged mindenekelőtt ki akarja venni részét ebből a testvéri és hazafias kötelességből. Itahón és a környékén élő magyar és kisorosz lakosság keresvo sem találhatott volna jobb testvért s az
a közel 9000 elcsigázott, rosszul táplált és szeretctlenségben felnőtt ember, az ősi magyar
föld hű nemzete, Szent István országához ragaszkodó népe — hisszük —, hogy az idén anynyi év után, először néz majd bizakodással a
lmt hónapig tartó kárpáti tél elé.

(líabb Isalltlos ételmérgezés
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fölmentette a tábla
a betöréses lopásért súlyosan eliten cigányohai
(A Délmagyarórszág
munkatársától.) 1935és 1936-ban egy-egy nagyarányú betörés történt Kevermesen: ismeretlen tettesek behatoltak Hevesi Vince í s Fodor Ferenc házához és
a két házat teljesen kifosztották, elvittek minden megmozdíthatót. A nyomozás kiderítette,
hogy a két betöréses lopást négy kevermesi cigány követte cl. A cigányokat bíróság elé állították, itt mind a négyen tagadták bűnösségüket, a szegedi törvényszék egyesbírája
azonban a tanúvallomások alapján megállapította bűnösségüket es ifj. Jakab János Pétert
másfélévi börtönre. Kanalas Balázs Sándort

Meghall a bablevestől egu 51 éves
csamjietehi asszony
(A Dclmagyarország munkatársától.) Nemrégiben beszámoltunk arról a két csongrádi
ételmérgezést esetről, amelyek egyikének 4 súlyosan mérgezett, sőt egy halálos áldozata is
volt. Csütörtökön újabb ételmérgezési esetről
tettek jelentést a szegedi ügyészségen. A csanyteleki csendőrörs jelentette, hogy 19-én este fodor Jnnoené 51 éves csanyteleki lakos mérgezési tünetek között meghalt. A nyomozás megállapította, hogy Fodorné aznap délben bablevest fözölt. A levesből ketten ettek: leánya és
ö. Este 7 óra tájban mindketten rosszul lettek és az idős asszony félóra múlva meg is
halt.

(A DélmagvarOrszág munkatársától)
Pirospozsgás arcu fiatal nő, ölében kisgyermekkel és
egy rendőri egyenruhás, középkorú férfi ült csütörtökön a vádlottak padján a törvényszék S á r a y-tanácsa előtt. A fiatal anya: B e r n Rozália
20 éves kevermesi leány hamistanuzással, vitéz
H o r v á t h János nyugalmazott, szolgálatra berendelt rendőrPőtörzsőrmester pedig hamistanuzásra való rábírással volt vádolva.
Bern Rozália és vitéz Horváth szerelmi viszonyt folytattak. Horváthné rájött férje viszonyára. megszakította a házastársi közösséget és
nötartási pörf inditott ura ellen. A nötartási pör
tárgyalására, amelyet a makói
járásbíróságon
tartottak, tanúként volt megidézve Bern Rozália
is. A leány vallomásában letagadta a Horváthtai
f< lytátott viszony ít, vallomására esküt tett. Horváthné hamis eskü miatt följelentette Bern Rozá•liiit, aki a csendőrségen beismerte, hogy hamisan
c-NiidüU és azt állította: Horváth János birta rá
a hamis vallomásra.
A csütörtöki főtárgyaláson a vádlottak tagadtok, a kihallgatott tanuk vallomása azonban igazi Ita, hogv a leánynak benső viszonya volt Horváthtai: Makóra mentek randevúra, a férfi cipőt
veit Bern Rozáliának, a makói járásbíróságon,
amikor Bern Rozália egy büntetőügyből kifolyő1. g bevonult a fogházba büntetése kitöltése vééi It. érzékenyen, csókkal búcsúztak. Horváth Mészáros János álnéven meg is látogatta szerelmesét a fogházban.
S z a r v a s János dr. ügyész vád- és S z ö g i
fi-ézn dr. ügyvéd védőbeszéde után a törvényszék
kihirdette Ítéletét. Bern Rozáliát bünöspek mondották ki és hamistanuzásért 3 hónapi fogházra
ítélték. Vitéz Horvátbot fölmentettek az ellene
emelt rád alól. Az Ítélet indokolása szerint Igaz
ugyan, hogy Bern Rozália vadházastársa ellen
vallott, vallomása azonban nem volt biteltéi demlő.
Az ítélet jogerős

A tábla megnyugtató bizonyítékok hiányában fölmentette a vádlottakat.
Horánszky Miklós dr. főügyész semmiségi panaszt jelntett be.

máius -ál: a munka ás munHássáo ünnepet
krisztusi ís hazaas szeiieiienünnepi meg a szeged: áu'gozák

(A Délmngyarszág munkatársától.) Május l - e
évszázadok, sőt évezredek
társadalmi
ünnepe.
Már a régi rómaiak is a „ver sacrum", a szent
tavasz ünnepét ülték május 1-én. Az utóbbi évszázadokban elsősorban a munka és a munkásság
üunepévé lépett elő május első napja.
S amint vétkes ipulasztások folytán a múltban
nemzetközi befolyás alá került a munkásság,
ugyanolyan mértékben elvörösödött a munkásság
és munka ünnepe is.
A vörös rongy már régen a sárban van s csak
Az ügyészség elrendelte a vizsgálat megindítását arra vonatkozólag, hogyan került a le- elvakultság és következetlenség lehet azon az állásponton, hogy ezek után meg kell szüntetni azovesbe méreg. Fodorné holttestét pénteken a I kat az intézményeket és szokásokat is, amelyekre
törvényszék orvosa föl fogja boncolni.
1 a vörös szin ráerőszakolta magát.
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A munkásság és a munka intézményeit és szoI kásáit bün eltörölni. Egyszerűen azért, mert szükségesek, sőt nélkülözhetetlenek.
Nem megszüntetni kell őket, hanem megtisztítani a rárakodott
és rácsempészett salaktól és megragyogtatni igazi,
természetes szineiben.

Hamis tanúvallomást tett
barátja nötartási pőrében:
3 hónapra ítélték

egyévi börtönre, Jakab Józsefet 8 hónapi börtönre, id. Jakab Jánost kétévi fegyháza
ítélte.
Föllebbezés folytán csütörtökön a tábla
Nagy Antal tanácsa elé került az ügy. A cigányok itt is megmaradtak a tagadás mellett
és kijelentették, hogy a csendőrségen tett beismerő vallomást kierőszakolták
tőlük.

Í

A Hivafóssyervejef rendezi
a szegedi muithásiinnepef
A szegedi munkásság, amelynek 90 százaléka
A Ilivalásszervezetben tömörült, már régen készül az „uj május elseje" megünneplésére.
A Hivatásszervezet nagy programot dolgozott
ki erre a napra. A munkásság a koronautcai székházban és székház előtt gyülekezik, ahonnan rendezett ménéiben vonul az ujszegedi parkban levő
játéktérre. Ott a fölállítandó nagv emelvényen, a
munkásság kívánságára, tünttőleg, csöndes mun-

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT.
SZEGED, CSEKONICS és KISS*UTCA SARO

SZAPPANOK

Rud borotva szappan
Scliützer kocka borotva szappan
Schüizer rud borotva szappan
Kerek fürdőszappan 3 drb
Ovális fürdőszappan 5 drb
Kátrány szappan
Turul bársony szappan
Teióka bőrápoló szappan
Fürdőszappan bakalit tokban
CCiprus illatos szappan
Rudborotva szappan bakalit tokban
Valódi szegedi háziszappan
1 drb cca Tél kg
Lanolinos arcápoló szappan 3 drl)
lí. rendű háziszar)pgn 4 drb negyed kg os
Éva citromos kézmosó s z n e m n r, drb
Illatos szinszanpnn 6 drb
Kókusz szappan 6 drb
Citrom szappan 3 drb
Glicerin szappan 6 drb
Lanolin arcmosó szappan. 4
Neutrális arrmosó szappan 3 drh
Mandula szappan 6 drb

—.14
—.18
—.22
—.21
—.24
—.24
—.24
—.24
,—.38
^.42
<—48
—.49
—.68
—74
—78
-—88
—.88
—.88
— 8*
—89
—úv
— 98

kás-szentmiseáldozatot mutatnak be. Utána nagy
uaunkásgyülést tartanak. Délután folyamán uépüunepély-jellegü bemutatók lesznek, hangversenynyel egybekötve,
A hazafias és krisztusi munkásöntudat, munkásöröm és munkásboldogság legyen május l - e a
világnézetben és hazafiságban megújhodó szegedi
munkásságnak.
A Hivatásszervezet az összes szegedi üzemekhez, szakosztályokhoz átiratot intézett a május l - l
munkaszünet biztosítása céljából. Az Idán, tekintettel a munkásünnepek hazafias jellegére, a gyufagyár is munkaszünetet tart A gyufagyár volt
ugyanis az egyetlen szegedi üzem, amelynek munkássága eddig nem ünnepelte meg május első napját.

Indítvány:
Helyezzék el a Hatósáqi Munkaközvetítő Hivatalt a Mars-térröl
(A Délmagyarország
munkatársától.)
Becsey László törvényhatósági bizottsági tag közgyűlési indítványt küldött a polgármesteri hivatalhoz és ebben azt kéri, hogy a Hatósági
Munkaközvetítő Hivatalt helyezzék el marstéri helyéről és hozzák ide vissza forgalmi és
fogyasztási adóhivatalt. A Mars-téren a munkaközvetítés miatt állandó ősoportosulás van
s vásári napon a gazdák szekrei és a zsibárúsok tulajdonai nincsenek biztonságban. Állandó trágár beszédek hallatszanak és a verekedés sem ritka.
— Helyezzék ide vissza a fogyasztási adóhivatalt — mondja a beadványban, mert ez a
mostani helyén egészségtelen és sötét. Különben is az adóhivatal páncélszobája a Mars-téren van és állandó kezelése fárasztó és időpazarló.
Ebben az ügyben kérdést intéztünk Lüng
Mihályhoz, a Munkaközvetítő Hivatal főnökéhez, aki a következőket mondotta:
— A fogyasztási adóhivatal helyére az állntorvosi, társadalmi szegényakció, központi
népjóléti hivatal és a paprikaszövetkezet hivatalos helységei kerültek. A Munkaközvetítő
Hivatal a forgalmi-adóhivatal helyén van
most, de a környék és az épület rendbentartása csak rendőri kérdés lehet. Budapesten a
munkaközvetítéssel foglalkozó hivatal mellett
rendőrőrszeba van. Ha a perifériára helyeznék
ki a hivatalt, ez megbénítaná a működést. A
munkaadó és munkás érdeke egyaránt, hogy
n Hatósági Munkaközvetítő Hivatal központi
fekvésű legyen. Ha itt nincs megfelelő rend,
ott sem lesz. ahova esetleg elhelyezik.

