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Elitélt léköté cigány

este a D Á R O S S - é l í e r e m b e n
bográcsban

tőtt

marhapörkölt ös ianaos

(A Déhnagyarország
munkatársától)
Bagf
Ferenc orosházi napszámosnak Mezei J á n o s
41 éves orosházi lóalkusz jBigánnyal £olt egy
segélyezése. Az utóbbi időben több esetben előforV a s á r n a p este
flekkenl
dult, hogy a katonai szolgálatra bevonult alkalközös lova. H á r o m esztendővel ezelőtt megjemazottak segélyezéséről szóló miniszteri rendelelent a medgyeshodzási járlatkezelő hivatalban
teket nem jól értelmezték. A félreértések elkerü— 16 millió dinár árvízkár Újvidéken. Belgrád- és a közös lovat a saját nevére íratta. A lovat
lése végett az iparügyi minisztérium ujabb tájé- ból jelentik: Az újvidéki árvizokozta károk öszkésőbb 220 pengőért eladta unokatestvérének,
koztatót adott ki, amely szerint csak a kereskedő- szcirása befejeződött. Az első kárbecslés szerint a
Dömötör Gáspár, többszörösen büntetett elősegéd, a kereskedelmi és ipari tisztviselő, továbbá
kárt 22 millió dinárban állapították volt meg,
életű
ugyancsak lóalkusz pigánynak. A ló eza/, üzletvezető, valamint olyan művezető (pallér), most a végleges kárösszeget 10 millió dinárban
aki állandóan legalább 10 alkalmazott munkáját
határozták meg. A kárnak mintegy 80 százaléka a után meg többször cserélt gazdát, amíg a társirányítja és olyan fögépész (vezetőgépész), aki magyar lakosságú Adamovics-tcleprc esik.
tulajdonos rájött a csalafintaságra. B a g i ezállandóan legalább öt alkalmazott munkáját iráután csalás és közokirathamisítás miatt föl—
Halálozás.
Gyászlap
közli
velünk,
hogy
K
onyítja,
illetve ezek hozzátartozói tarthatnak
jelentette társát. A lóalkusz cigányt azonban
ögényt munkaadójuktól a segélyezésre az esetben, 1 o z s Ernő, a Szegedi Kenderfonógyár tisztviseseholscm lehetett magtalálni, ezért a szegedi
lője
rövid
betegeskedés
után
meghalt.
Kolozs
Erha tartaléki kötelezettség alapján tényleges katonő,
aki
több,
mint
husz
év
óla
tisztviselője
a
gyártörvényszék körözőlevclct adott k i ellene. Enmai szolgálatot teljesítenek. A munkaadó által az
nak, szorgalmával, becsületességével feletteseinek nek alapján június 24-én elfogták és a szegedi
ctTőfob felsorolt alkalmazottak, illetőleg hozzátarügyészség fogházába kísérték Mezei J á n o s t
tozóik részére nyújtandó szolgáltatások a kövel- elismerését vivta ki. Váratlan elhunyta ismerősei
kiozők: a bevonuló alkalmazott számára ha havi- és barátai körében mély részvétet keltett. VaA lóalkusz cigány
bűnügyével pénteken
fizetéses, a bevonulás hetére és az azt követő hét- sárnap délelőtt temetik. Felesége, leánya és kiterjedt
rokonság
gyászolja.
foglalkozott
a
szegedi
büntető törvényszók
re járó fizetése szolgáltatandó ki. Az előre fizetett munkavállalónál nem lehet a bevonulás miatt
— Két öngyilkosság — szerelmi bánat miatt. Putnoky- szüneti tanáösa. A tárgyalás alkalerre az időre levonást eszközölni. A bevonulás Makóról jelentik: Két fiatal makói leány szerelmi mából népes eigánytábor lepte el a törvényhavára cső teljes fizetés azt jelenti, bogy ha pél- bánatában öngyilkosságot követelt el. K o c z k á s szék épületének I I . emeleti folyosóját és a
dásul junius 6-án bevonult valaki, akkor nem JuBozália 20 éves leánynak régóta udvarolt egy fia- 94-es tárgyalótermet. A tárgyalás meguyitása
nirtis 6-ig, hanem julius l-ig járt a fizetése. A hc- talember, aki azonban nem tetszett a leány apután a tárgyalóteremben lévő cigányok áltifizetéscs munkavállaló esetében ha például szer- jának és emiatt többször szemrehányást is telt
landó közbeszólással zavarták a tárgyalást,
dán bevonult az illető, akkor szerdára következő
neki. Igy történt legutóbb is, most azonban annyiamiért Putnoky elnök részben kiürítette a. terszombatig és a következő hétfőtől szombatig jár a
ra lelkére velte a szemrehányást a leány, hogy
fizetése. Ezenfelül a legénységi állományú alkal- fölment a padlásra és fölakasztotta magát. Édes- met. A csalással és közokirathamisítással vámazott vele élő felesége, gyermeke, vagy más ke- apja levágta a kötélről, de már nem leheletl segí- dolt cigány tagadta a terhére rótt bűncselekreseti; éptelen hozzátartozója szániára kell tartási teni rajta. A másik szerelmts makói leány, Koményt. Beismerte, hogy a lovat eladta, de azt
Iwizzájárulást fizetnie a munkaadónak. Az előbb v á c s Viktória 24 éves háztartási alkalmazott. A
adta elő, hogy az eladás után Bagit orosházi
felsorolt alkalmazottak csak akkor igényelhetik a
leány lugkőotdatot ivott, tettét azonban idejében lakóhelyén kereste, do nem találta meg. A törlartásl hozzájárulást, ha arra rászorulnak, illet- észrevették, beszállították a kórházba, ahol gyovényszék a bizonyítás sörán arra nézve, hogy
ve vagyonukból, ragv egyób jövedelmükből nem
mormosást alkalmaztak. Állapota súlyos.
a vádlott tettét szándékosan követte el s hamis
Iadják magukat fenntartani. A legénységi állomódon kapott járlatlevelet, több tanút hallgamány a valóságos őrmesteri fokozatig tart, tehát
a valóságos őrmester már nem az. A karpaszomáNYÁRI VÁSÁR
tott ki- Fekete Gáspár és Balázs István orosnvosoknáí ugyanez a helyzet, azok is csak" a valóházi napszámosok, akiket hamis járlatlovélböl
ságos őrmesteri fokozat elérése esetén nem tekinKiváló minőségű fátyol
kifolyólag m á r felelősségre vönt a szegcdi és
tendők' legénységi állományúnak. A tartási hozzápestvidéki törvényszék, a vádlottat nem isharisnya kis hibás 1.98 P ,
járulás egy eltartott esetén az alkalmazott fizetémerték föl. Dömötör Gáspár jelenleg hamis
sűnek 50 százaléka, minden további eltartott után
Női combiné műselyem sarmőz
tanuzás miatt börtönbüntetését tölti és ezért a
10 százalékkal több", de a munkaadó nem köteles
tisztviselőnél havonta 100, a többi alkalmazottnál
tárgyalásra fegyőr vezette elő. A bamistanuhimzéssel.hibátlan 2 . 9 0 P .
havonta 70 pengőnél magasabb' összeget kiszolgálzás miatt elítélt lóalkusz tagadta, hogy a lotatni tartási hozzájárulás cimén. A tartási hozzáLAMFEL ÉS HEGYI
vat mogvette volna- Fekete és Balázs azonban
járulást az előre fizetett alkalmazottnál a bevoellene vallottak. A bizonyítás lefolytatása után
nulást kövelö első hónap elsejétől fogva kell fia törvényszék sikkasztásban mondotta ki bűi—
Nyilatkozat.
Oláh
Sándorné
férjétől
különzetni. A heti fizetésesnél a bevonulást követő első
válva él, felelősséget érte nem vállalok. Oláh Sán- nösnek Mezei Jánöst és ezért egyhónapi foghónaptól kezdve kell fizetni tartási hozzájárulást
házra ítélte. Az indokolás szerint a lovat jodor.
az eltartottnak, de azesethen, ha erre a hónapra
egy teljes kifizetendő hérhét esik', csak az egyébgában volt eladni, a sikkasztást azonban el— Áramszünet. A villanytelep közli, hogy vaként fizetendő tartási hozzájárulás háromnegyed- sárnap reggel 4 órától 14 óráig az Aigner- és
követte, mert az eladási ár felével nem szárésze szolgáltatandó ki.
Gyulapüspöktclepen nem szolgáltat villamos cner- molt cl Baginak. A kiszabott fogházbüntetést
i— Janik vendéglőben ma flekken ís vargabéles. giát.
a törvényszék a vizsgálati fogsággal kitöltött* — Cigányzenészkamara készül? Tekintettel a
— Megjelent Katona Jenő lapja, a Jelenkor
nek vette és elrendelte a vádlott azonnali szafölállítandó zenészkamarára, a Magyar Cigányzeaugusztus 1-i száma, mely vezetőhelyen közli Ke- badlábra helyezését. Az itélet jogerős.
nészek Országos Szövetsége általános zcnőszellenreszlury Dezső cikkét Illyés Gyuláról, Babits Mirirzést vezet bc. Éppen ezért fölhivja a kávébázhály és Dévecseri Gábor verse képviselik még a
c.s vcndcglőtulajdonosokat, hogy győződjenek meg
szépirodalmat c számban, amelybe G'ogolák Lajos
zenészeik hatósági működési engedélyéről. A haa második világháború hadicéljairól, Kuuszery
tósági engedély nélküli, vagyis fényképes igazolGyula pedig az örök Itáliáról irt cikket. Boldizsár
(Honvéd-tér 4) beiratkozás fogalmazási, irodai és
vánnyal nem rendelkező zenész alkalmazása kiIván: Értelmiségek és intcllektuelek cimmel ér- beszédirási gyorsirási, — tízujjas ritmikus vakhágást képez a belügyminiszteri rendelet értelmétekezik, Bálint Sándor pedig Radna régi magyar
trásos gépiráai és helyesírási tanfolyamokra.
ben.
bucsujáróhclyet ismerteti. A francia
tragédia
Mérsékelt tandíj, szakszerű kiképzés, országosan
legjobb vizsgaeredmény. Állásközvetítés.
71
okainak elemzése, Wesselényi Miklós külpolitikai
— A természetes »Ferenc József* íeserSviz krónikája, a Zord idők állandó rovata, a könyvrf.góta kitűnően bevált háziszer megrögzött szék- rovat s a szerkesztői üzenetek teszik teljessé a kirekedésnél és annak mindenféle káros következ- tűnő számot. A Jelenkor előrizclési ára egy évre
— Két szenzációs levelet közöl a Film, Szinményeinél; biztos, cnyho és gyorsan haló has- 4 pengő, félévre 2 pengő. Egyes szám — mely Bu- ház, Irodalom eheti száma. Az egyiket Kiss Fehajtó, mely számos betegségnél az emésztést Ja- dapesten és vidéken mindenütt kapható — ára 20
renc irta Egyed Zoltánhoz. A Szinészkamara elvítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvo- fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest
nöke ebben a levélben válaszol Egyed Zoltánnak
TV.,
Váci-utca
36,
111.
16.
Telefon:
185-216.
Postasát!
>
niultheli nyilt levelére, a Belvárosi Színház ügyétakarékpénztári csekkszámla: 11.870,
— A Horváth Mihály szentesi bajtársi egyesüben. A másik szórói-szóra közölt hosszú levelet
let példát mutat . . . Szentesről jelentik: A jövő
— Háziipari telepet létesítenek Hódmezővásár- julius 19-i keltezéssel Newyorkból irta Bulla Elhéten tisztújító közgyűlést tart a szentesi ifjúság helyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: Osválh
egyik legaktívabb érdekképviseleti szerve, a Hor- József szövetkezeti igazgató azt a kívánságát fe- ma Budapestre. A Film, Színház, Irodalom eheti
váth Mihály Bajtársi Egyesület. Az egyesület már jezte ki az illetékes hatóságok előtt, hogy szeret- száma különben is csupa érdekesség: képes riport a balatoni Anna-bálakról, fotóriport a jubieddig is igen tevékenyen és eredményesen részt- ne Hódmezővásárhelyen mintegy 2C0 személyt
vett a város fejlesztésében. Most házat akar épít- foglalkoztató, évi 150—200.000 pengőt forgalmazó láló »Sárgarigófészek»-ről, a legújabb magyar
tetni valamelyik árvizsujtotta családnak. Az épít- háziipari telepet létesileni. A háziipari telep mun- filmekről, Szelcczky Zita énekórájáról, valamint
kezés mintegy 4000 pengőbe kerül. Abban az eset- kásai a csulíéj földolgozásával
foglalkoznának. arról, hogy Hollywoodban meghalt a sex appeal,
ben, ha építkezni ncni tudnak, akkor vásárol- Hódmezővásárhelyen örömmel fogadták a tervet
mert egy uj szépségideál váltotta feL Zsigray Junak egy házat és azt Turul-háznak keresztelik cl. és annak megvalósítására rövidesen sor kerül.
lianna cikkei, Babay József novellája, Egyed ZolElhatározta az egyesület, hogy céljai érdekében
tán Szinbázi levele, a háromezer pengős rejtvény™
— Halálos szerencsétlenséget okozott a felboelőadássorozatot rendez. Többek' között vitéz Kopályázat, háromszáz pengős amatörfotópályázat,)
rult traktor. Szentesről jelentik: Halálos baleset
losváry-Borcsa Mihály dr„ a Sajtókamara elnöke
áldozata lett Forgó Gergely 48 esztendős gépész.
szenzációs női rovat, sport, humor egészítik ki az
is előadást tart.
A fögépész traktorával cséplésre igyekezett, a
uj számot, melynek ára csak 30 fillér.
— Munkaszolgálatosok" állítják helyre az árviz- motor azonban valami ok miatt elakadt a szenk&rokat CsangrAdmegyében. Szentesről jelentik:
tesi országúton. Forgó nagyobb gázt adott a moAz árvízi építkezések elősegítése érdekében au- tornak; ebben a pillanatban a traktor nagyot lóMa és minden este a R a f f a y - é í , c r e n i b e »
gusztus 5-én Csongrádmegyébe érkezik a III. köz- dult és megfordult tengelye körül, maga alá teérdekű munkaszolgálatos zászlóalj, amely 850 em- metve Forgót. A szerencsétlen embert társai
berből áll. A munkaszolgálatos zászlóaljból 200 emeltek ki a gép alól, de kórházbaszállitás köz- kisbőgős és dalénekes RACZ JANCSI cigányzene*,
ember Csográdon, 250 Sövényházán, 100 Kistele- ben meghalt. A halálos szerencsétlenségéit senkarával muzsikál.
\C5n teljesít ma jd_ szolgálatot.
.' ,
; kit nem terhel a felelősség..
Záróra reggel 4 órakor.
Kitűnő KonyKnf/

— Katonai szolgálatra bevonult alkalmazottak

G y o r s í r ó és Gépiróiskolában

Iff. Rácz (ifuhula) István

