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(A Dél'magyaröfszdg munkatársától.) Veszedelmes tolvajszövetkezet fölött ítélkezett szombaton a törvényszék Sáray-tanácsa. Lázár István 22 éves szabésegédet húszrendbell betöréses
lopás és nyolerendbeli lopási kísérlettel, Gyurek Élek 20 éves budapesti kovácssegédet hétrendbeli betöréses lopással, Kovács Istvánné
zsibárust orgazdasággal, Lázár Tstvánnét bűnrészességgel vádolta az ügyészség. Lázár és
Gyurek az elmúlt év őszén megbeszélték, högy
betöréses lopásokat követnek el. Hét helyen közösen „dolgoztak", később Lázár István önállósította magát és egyedül követte el betöréseit.
Előszeretettel törtek be ffiszcrüzletekbe, hentesén cipésziizlctbe. Sok helyre kétszer-háromszor
ellátogattak; Sállal Jenő és Ernát Péter cipészüzletét és TVeincr Gergely bentcsbolt.iát például
többször szerencséltették, A lopott holmikat

Kovács Istvánné útján 'értékesítették.
A szombati főtárgyaláson Csak Lázár István
tett beismerő vallomást. Gyurek egyetlen betörést sem ismert be, vádlottársa azonban ellene
vallott. Kováesné is tagadott, Lázár Istvánné
szintén azt állította, hogy nem tudott férje lopásairól.
A törvényszék" a rendelkezésére állő bizonyítékok alapján megállapította a vádlottak
bűnösségét és elítélte őket. Lázár István két és
félévi fegyházat kapott, Gyurek, tekintettel
büntetett előéletére és tagadására, mint súlyosbító körülményre, Ugyancsak annyit. Kovács
Istvánné orgazdaságért
kéthónapi
fogházra,
Lázár Istvánnét bűnpártolásért tizenötnapi
fogházra ítélték.
Valamennyi ítélet jfigerős.

Halálugrás
az Eiffel-toronyról
Paris, junius 24. Szörnyű öngyilkosság játszódott le tegnap este az Eiffel-toronyban a k - •
kor, amikor a torony felépítésének ötvenötödik
évfordulója alkalmából lakomához üllek a2
Eiffel-torony éttermében. Ott volt a Windsori
herceg is, továbbá a párisi diplomáciai testület több tagja. Bankett közben az étterem ab*
laka előtt egy férfi leugrott a felső emeletről
a mélységbe. A vendégek elborzadva nézték a
jelenelet. Odalent az öngyilkos szétzúzott tagokkal holtan terült el. A szerencsétlen ember
a 44 éves Denik B e n e s . a csehszlovák hadsereg volt kapitánya.
Párisi ismerősei azt mondják, hogy valószínűleg kétségbeesésében lett öngyilkos, mert
nem tudott kenyérkeresetre szert tenni. Legutóbb a párisi csehszlovák követség katonai
attaséjává nevezték ki. de közbejött az állam
összeomlása és Denik Benes már nem foglalhatta el ezt az állását április 1-én. A szomszédok abban a bérházban, ahol az öngvilkos
tisztnek szerény hónaposszobája volt, azt val*
lották. hogy a szerencsétlen ember a legszü*
kősebb viszonvok között élt és egész nan állás
után futkosott.
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Ékszer

zálogjegyet

Aranyat és brilliáns ékszereket
magas áron vásárolok

a felszabadult Felvidékről friss töltésű
Szolyvai, Polenai, Margit gyógyvizek
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cégnél ahol az összes többi bel- és külföldi gyógy

és

ásványvizek is legolcsóbban beszerezhetők!

-Alapítva: 1845.

25 újszülött kapott a Szegedi
Ipari Vásártól babakelengyét
(A Délmagyarország
munaktrírsától.)
Kedves ünnepség színhelye volt szombaton délelőtt
az Országos Stefánia-Szövetség szegedi fiókjának Párisi-körnt 41. szám alatti székháza. Ekkor osztotta ki Cserzy Béla hírlapíró, az idei
vásár szervezője azokat a babakelengyéket,
amelyeket Kovács Gyula szövőmester a vásár
ideje alatt született csecsemőknek fölajánlott.
Huszonöt anya gyűlt össze az intézet nagytermében erre az alkalomra, magával hözva az újszülött gyermekeket. A szülőknek rövid beszéd
kíséretében osztották ki az ajándékokat. Cserzy
Béla beszédében köszönetet mondott az intézet
védőnőjének: Simák Erzsébetnek, valamint köszönetét fejezto ki Kovács Gyulának is és elmondotta, bogy a vásár vezetősége a jövőre
nézve rendszeresítette ezeket a k'elcngycajándékozásökat s kérte az iparosokat, bogy Kováös
Gyula szeretetakciójához minél többen Csatlakozzanak.
A megajándékozott csecsemők a következők:
Balázs Antal. Farkas Péter, Habik János, Csúri Lajos, Rédei Jánöp, Kiss Zoltán, Balogh János, Csányi Endre, Kiss Trén, Horváth Ilona,
Czirok József, Trefon Aranka, RáCz Erzsébet,
Deák Tibor, László Margit, Kertész Jolán,
Mándoki István. Ráta Mária, Fehér Júlia,
Tóth Károly, Janik József, Jani Magdolna,
Rácz Péter. Putyöra János, Sági Antal.

Ili Miízunk
Madách-utca I2-I4 sz. alatt

üzemben van!
Tárolásra, hűtésre elfogadunk

mindennemű

has .és zsirárut, gyümölcsöt, stb. Termek és
fülkék bérelhetők.

CsongraíHiar.p. veiWDUsük sziHuizszöusiKezeie.

T e l e f o n : 11-41.

Megkezdödött
a kassai dalosünnepély
Kassa, junius 24. A Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetsége vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzó fővédnöksége alait
Kassán tártja országos ünnepségét, amely
szombaton kezdődött. Délután öt órakor a vármegyeháza dísztermében tartották meg a dalosok díszközgyűlésüket. R i p k a Ferenc üdvözölte a meg jelenteket, E i s s e n Tibor országos igazgató Kassa városát. A diszgyülésről hódoló táviratot intéztek a kormányzóhoz.
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Elbúcsúztatták
Menyhárth Gáspár professzort
Szombaton este bensőséges hangulatu vacsora keretében búcsúztatlak el M e n y h á r t h
Gáspár dr. professzort, aki maid két évtizedes
eredményekben gazdag működés után eltávozik Szegedről. A szegedi egyetem kiváló magánjogi tanára a közelmúltban vonult nyugalomba négy évtizedes tudományos és haroniévtizedes egyetemi működés után, ebből az
alkalomból meghatottan búcsúzott el a kiváló nevelőtől az egyetem ifjúsága, a kormányzó érdemei elismeréséül magas kitüntetésbén részesítette. Szombaton baráti köre —
egyetemi tanárok, a szegedi közélet
számos
kiválósága — gyűlt össze az ujszegedi Vigadóban, hogy bensőséges keretek között vegyen
bucsut a Budapestre költöző tudós tanártól,
akinek egyénisége diszt és fényt jelentett egyetemére es városára. Őszinte, meleg szeretettel
köszöntötték az egyetem jogi karának utolsó
kolozsvári tanárát és első szegedi rektorát, aki
mindvégig hiven őrizte a nemes kolozsvári h a gyományokat, nemzedékeket tanított tudományos gondolkozásra, a jog tiszteletére és szeretetére, a z igazságosság szolgálatára. A megjelentek meghatottan mondottak bucsut Menyhárth Gáspár dr-nak, akinek távozásával egy
rendkivül értékes tiszta emberségű, a kolozsvári szellemet őrző kimagasló egyéniséggel lelt
szegénvebb Szeged közélete.

Laczkű enszeresz, Karász-utca 14.
Húsz év után
A világháború egyik legszebben kitüntetett
közkatonája, Beregi Albert kereskedelmi alkalmazott boszu szenvedés után tegnap eltávozott az élők sorából. Jellegzetesen szikáx
alakját sokan ismerték Szegeden, de nem sokan tudták, hogy a mindig mosolygó, bohémos
küiső mögött milyen hősi katonai erények h ú zódnak meg. Hadikitüntetései a legszebb hazafiúi tettekről beszélnek, igaz magyar volt,
aki most h u s z év után a világháború hősi h a lottai sorába került. Mint közkatona vonult
hadba és mint a „Ma husz éve . . ." rovat a
hivatalos közlések alapján megörökítette, egészen kivételes kitüntetesekben volt része. Ezt
irja róla ez a közlés: „ B e r e g i Albert n y í r egyházai fiatal kereskedő a háború kitörésekor
egyszerű honvédként vonult hadba. Kulikovnál megsérült, ekkor történt, hogy hősies m a gatartásáért ezredparancsban őrmesterré léptették elő. Felgyógyulása után visszament a
frontra, a grodéki ütközetben ismét megsebesült. A besztercebányai hadikórházba került,
ott értesítették, hogy a király — vitézsége elismeréséül — bár nem volt önkéntes, h a d naggyá nevezte ki." Közben megkapta az öszszes legénységi vitézségi érmeket, a nagyezüst
érmet kétszer. Ismét visszakérte magát
a
frontra, ahol mint hadnagy kétszer kapott Signum Laudist és ismét megsebesült. A király
ismét előléptette a közlegényből kinevezett
hadnagyot főhadnaggyá és a Katonai Érdemkeresztét adományozta különös vitézsége elismeréseül. Beregi Albert ekkor ismét visszament a frontra, de parancsnoksága ezúttal m á r
elutasította kérését és könnyebb beosztást
adott neki, hadtestparancsnoka, Planzer-Baftin altábornagy a hadtest tisztikarának éléü
újból kitüntette.
~
A fronton szerzett betegsége egy évvel ezelőtt kiújult és megadással türt szenvedéseitől
most mégváltotta a halál'. Beregi
Albertet
frontharcos bajtársai és magánalkalmazott
kollegái vasárnap délelőtt 10 órakor kisérik el
utolsó ú t j á r a a zsidó temető cinterméből. A
frontharcosok formaruhában jelennek meg es
a sirnál beszédet mondanak. A zsidó hitközség
elöljárósága diszsirhelyre temetteti a magyar
kötelességteljesítés e hősi halottját.
ALKALMI VÉTEL!
1200 kötal magyar regény fél és egész yászSo
kifogástalan, kötésben, kötetenként 40—45-.50
fillérért.

Szem isisén Társulat
Kárász u t f a 14.

