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Szegedi titmutató 
A Somogyi • könyvtárban éa as 

egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Mnsenm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Lrin-
sfncor örök. k. Tnkats Sándorné Hor-
váth Mihály n. 9, Pósa Balázs Kál-
vária n. 17, Kocsis J. Endréné Föld-
műves n. 17, Srlmeczi Béla Somogyi-
telep IX. u. 489. 

Városi Színház: N e m e s r ózsa . 
Mozik műsora: belvárosi Mozi: 

D z s u n g e l t i t k a i , Korzó Mó-
rt: Fé r f l h f i s ég , Széohcnvj Mozi: 
F eke t e g y é m á n t o k . 
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ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 

8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 
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— Hétfőn kisgyűlés. Dr. Tuknts 

Sándor főispán a november havi 
tőrvényhatósági kisgyülést hétfő 
délután 4 órára hivta össze. A kis-
gyülést előkészítő ülést péntek dél-
előtt tartják meg a városházán. 

— Dr. Szentkirályi Zsigmond tra-
gikus halála. Mélységes részvétet kelt-
ve terjedt el Szegeden a hir, hogy dr. 
Szentkirályi Zsigmond, a kassai kór-
ház igazgató-főorvosa váratlanul meg-
halt. Dr. Szentkirályi Zsigmondot, a 
volt szegedi, most kolozsvári Ferenc 
József-tudományegyetem orvosi szaká-
nak magántanárát nagyon sokan is-
merték és szerették Szegeden. Mint 
másfél évtizeden keresztül a hódme-
zővásárhelyi közkórház bőrgyógyász 
főorvosa, állandóan érintkezést tar-
tott fenn szegedi egyetemi körökkel 
és sok értékes előadást tartott az egye-
temen. Mint ember, rendkívül szere-
tetreméltó volt, közvetlen, uri modora 
mindenkit barátjává tett, mint tudós, 
reményteljes jövő elé tekintett. Szent-
királyi Zsigmond mint katonaorvos 
kezdte pályafutását. Fiatalon került a 
harctérre és három Signum Laudist 
szerzett, ezenkivül Vöröskeresztes 
kitüntetése is volt. A háború után Bu-
dapestre került, ott a Szent János-köz-
kórházban tevékenykedett, majd a sze-
gedi egyetemen lett tanársegéd. Innen 
nevezte ki dr. Temesváry Géza főis-
pán Hódmezővásárhelv közkórházá-
nak főorvosává. A Felvidék hazaté-
rése után Kassára távozott. Most 
szombaton Kolozsvárra utazott, hogy 
az egyetem meghívására ott előadást 
tartson. Előadása után gyalogszerrel 
indnlt ki a vasútállomásra. Ahogy az 
állomás épületébe lépett, az előcsar-
nokban rosszul lett, összeesett és 
meghalt. Szívszélhűdés ölte meg. Hét-
főn temették el Kolozsvárott, annak 
a városnak fali között, amely szülő-
földje volt, amelynek ősei főbirái 
voltak. Anyai ágon rokonságban ál-
lott a Barcsay-nemzetséggel, amely 
beirt a nevét Erdély történetébe. Halá 
Iának hirére a szomszédos Hódmező-
vásárhelyen a városháza tornyára ki 
tűzték a gyászlobogót. Endrey Bela 
polgármester részvéttáviratot intézett 
özvegyéhez. 

— Befejeződött a vizsgálat a 
Rfangya-sikkasztó Szemere Béla 
bűnügyében. A vizsgálóbíró kedden 
befejezte a vizsgálatot a letartózta-
tásban levő Szemere Béla volt Han-
gya-szövetkezet? üzemvezető bűn-
ügyében. Mint ismeretes, Szemere 
Béla 17.000 pengőt sikkasztott a 
Hangya szövetkezettől és ezt az 
összeget részben elmulatta, részben 
Decíig barátnőjére, az egyik hely-
beli kávéház vöröstíaju "énekesnő-
iére költötte. A bűnügyi vizsgálat 
befejeztével dr. Mecsér 'Józsfe kir, 
Ügyész megkezdte a vádirat meg-

Megöltek egy öreg 
„politikus csizmadiát" 

Kézrekerült a gyilkos, aki a politikai háttérrel akarta 
indoko'ni a rablógyilkosság elkövetését 

Budapest, november 24. Kedden 
reggel 7 óra tájban Budapesten a 
Gsengery-utca 3. számú házban 
gyilkosságot fedezett fel egy rok-
kant lapkihordó. Az utcáranyiló 
pincehelyiségben lakó F ek e c s 
János 69 éves cipészmester vérbe-
boraltan feküdt az ajtóval szemben 
levő heverőn és akkor hörögte az 
utolsókat, amikor az ujságkézbesi-
tő belépett a helyiségbe. A felfede-
zésről azonnal értesítette a rendőr-
séget, majd a mentők is kivonul-
tak, azonban a szerencsétlen öreg 
emberen már nem segíthettek, 
inert kórházba szállítása közben 
meghalt. 

A helyszíni szemle során érdekes 
nyomot találtak: a műhely aszta-
lának borító papírjára vérnyomok-
kal tarkított kusza írás volt, a tet-
tes vallomása. »Azért~ ütöttem 
agyon, mert hazaáruló! Én csak a 
cipőméi t jöttem hozzá, de velem is 
politizált, szidta az crszágot, szidta 
a vezetőit. Csak a saját cipőmet vit-
tem el, nem loptam semmit!* 

A rendőrség nagy eréllyel fogott 
a nyomozáshoz. A házban lakók 
tanúvallomásai megerősítették a 
furcsa levélnek azt az állítását, 
hogy az örge cipész szeretet politi-
zálni. A legfontosabb adatot a 
Csengery-utcai ház viceházmestere 
szolgáltatta, aki elmondta, hogy 

_ Ráesett egy munkásra aa elgu-
rult hathektós hordó. Szél János 38 
éves balástyai gazda junius 21-én 
bort szállított az alsókőzponti vas-
úti állomásra. Mikor a vagonba begu-
rították a bordót, a lovak a hordó 
dübörgésétől megvadultak és elrán-
tották a kocsit a vasúti vagon mellől. 
A hordók legurultak a kocsiról és az 
egyik hathektós hordó Téesett Bár-
kányi György napszámosra, aki nyolc 
napon tul gyógyuló sérülésket és zu-
zódásokat szenvedett. 'A megindult 
vizsgálat megállapitotta, hogy mur 
lasztás történt a gazda részéről, mert 
sem a lovak istrángját nem Oldotta 
meg, sem pedig a kerekeket nem kö-
tötte meg, ez okozta a szerencsétlen-
séget. A szegedi törvényszék Molnár-
tanácsa kedden gondatlanságból oko-
zott testi sértés vétségében mondotta 
ki bűnösnek Szél Jánost és jogerősen 
15 napi fogházbüntetésre ítélte. 

hétfős este az öreg Fekecset látta 
egy fiatal bőrdíszműves segéddel 
betérni egy közeli kocsmába. Meg-
állapította a_ rendőrség, hogy ezt a 
fiatalembert 'J e r i c s Józsefnek 
hívják és gyakran meg szokta lá-
togatni Fekecset. A Grünfeld-féle 
kocsmában kiderült, hogy valóban 
ott járt este a két ember és a szám-
lát a fiatal bőrdíszműves segéd fi-
zette. 'A vice azt is látta, hogy este 
kilenc óra után a cipész az üzlet 
ajtajában Jericcsel diskurált. 

A tanuk vallomásai alapján a 
gyanú Jeriesre irányult, aki ellen 
fokozta a rendőrség gyanúját, hogy 
a rózsautcai lakásán tartott ház-
kutatás alkalmával taláít névalá-
írása megegyezett • eipészmühely 
asztalán hátrahagyott üzenettel. 
Jericset a detektívek még hétfőn 
délután előkerítették és vallatóra 
fogták. A bőrdíszműves segéd ked-
ben bevallotta, hogy ő ölte meg 
hegyesfoku kalapáccsal az öreg 
cipészmestert 

Bevallotta, hogy rablógyilkossá-
got követett el, mert tette után ma-
gához vette Fekees pénztárcáját, 
amelyben 420 pengő volt. Ezt a tár-
cát V ö l g y i M a t h József fod-
rászsegédnek adta át megőrzés vé-
gett, aki azonban még elfogatása 
előtt bevitte a rendőrségre. A poli-
tikai hátteret saját maga találta ki. 

_ Nemzetvédelmi Kereszt adomá-
nyozás, A Kormányzó nr F e h é r J. 
Istvánnak, a Drzna-Concordia általá-
nos biztosító rt. szegedi igazgatójának 
és a MUSz déli kerülete elnökének a 
Nemzetvédelmi Keresztet adományozta. 
A kereszt ünnepélyes átadása a közel-
múltban történt meg Gyulán a várme-
gyeháza közgyűlési termében. 

— Babits-est Stk Sándorral és R. 
Simonffy Margot-vaL Az Egyetemet 
és Főiskolát Végzett Nők szegedi 
csoportja rendezésében november 
28-án, szombaton délután 6 órakor a 
Szukováthy-téri egyetemi épület au-
ditórium maximumában R. Simonffy 
Margót előadóiwüvésznő Babits Urai 
költeményeiből adó elő és elmondja 
a teljes Jónás-könyvét, dr. Sík Sándor 
egyetemi tanár Babits Mihályról ad 
elő. Belépés díjtalan. A műsor meg-
váltása 50 fillér. 

Megjelent 
Sz. S z i g e t h y Y i l m o s novellás kötete 

Őszi szántás 
a kitűnő szegedi iró legszebb irásai. 

BolN — p - h o h m m h b m é 
A Délmagyarország olvasói az alábbi szelvény és 4.— pengő 

beküldése ellenében 5'— pengő bolti ár helyett 4'— pengőért 

kaphatják meg Sz. Szigethy Vilmos Oszi szántás c. kötetét. 

Megrendelem Sc. Szigethy Vilmos Oszi szántás 
cimü novellás kötetet 5 pengő bolti ár helyett 4 pengő kedvez-

ményes áron. 
Pontos cirn : — — — 

aláírás. 

A Szeged Városi nyomda ós H M H 
k i a d á s a . 

— Joi szórakoztak novemberben * 
Madách -utcai kórház sebesült honvé-
déi. SebesüJt honvédeinket a Ma-
dách-utcai tábori kórházban novem-
ber folyamán sokan látogatták meg és 
ajándékozták meg. November elsején 
a felsővárosi Dolgozó Leányok P. dr. 
Kertész Antal vezetésével rövid mű-
sorral szórakoztatták a honvédeket, 
E Berzsenyi Anna bájos énekével és 
művészi magyar táncával, Földváry 
Sándor hegedükisértével, Kraszna-
vőlgyi Anna és Bárányi Magda ver-
sekkel kedveskedtek a sebesülteknek. 
— Felejthetetlen élmény marad a se-
besült honvédek számára az alsóvá 
rosi iskolanővérek növendékeinek lá-
togatása. Csupa sziv és szeretet volt 
minden egyes nótájuk. Megható volt 
a szilléri elemi iskola látogatása Is. 
A gyermekek dekánkint gyűjtötték 
össze a lisztet, zsírt, lemondtak cukor 
részükről, bogy a sebesült katonabá-
csikat Theg is tudják ajándékozni. Sá-
vay János igazgató, ki egykor szintén 
tábori kórházi ágyon pihente a harc-
tér küzdelmes napjait, megható szóza-
tot intézett a sebesült honvédekhez. 
Ezután magyar nótákkal és hazafias 
szavalatokkal tették kellemessé a dél-
utánt a növendékek. Minden katona 
kapott egy levelet, melyben egy kis 
magyar szive szólt hozzá. P. Maludy 
Károly hitoktató szavai és csomagok 
kiosztása fejezte be be a látogatást..— 
Mosoly és jókedv kisérte a 183. számú 
Kirfizsi-cserkészcsapat látogatását. Mu. 
sulin Béla parancsnok szívből jövő 
szavakkal köszöntötte a sebesültekeL 
A cserkészek tréfás jelenetei és ver-
sei mély visszhangra talált a katonák 
szivében. Cigarettával és emlékképpel 
ajándékozták meg a sebesülteket. — 
November 22-én a felsővárosi énekkar 
Török Mihály karnagy vezetésével, 
műsoros délutánt rendezett a sebesült 
honvédek szórakoztatására. Páratlan 
sikert ért el Fazekas András humorá-
val. Taps és vihar fogadta az ének-
kar és Kakuk Rozália szivből fakadói 
nótáit. Meghatódva hallgatták végig 
Visi István szavalatát is. Majd mo-
solyt derítő vidámsággal elbeszélget-
tek és meglátogatták az összes sebe-
sülteket. 

— A TISZA VIZALLASA. A 
gedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
november 24-én reggel 7 órakor 
— 67 cm, hőmérséklete 3 fok, » 
levegő hőmérséklet —3 fok CelzinB, 

— A mentők hirei. Pintér Imre 
38 éves Veresács-utea 11. szám 
alatt lakó napszámos kedden este 7 
órakor a Tiszaparton leesett a ke--
rékpárjáról és lábát törte. A men-
tők a közkórházba szállították. — 
TótK György 18 éves müszerészse-
géd, a Hétvezér-utca 29. szám alat-
ti munkahelyén fürésszel súlyosan 
megsebezte magát. Nagy vérveszte-
séggel, erősen vérző állapotban szál. 
litották a mentők a sebészeti kli-
nikára. 

_ Gazdátlanul találtak az utcáit 
egy petróleumszállitmányt. Keddre 
virradó éjjel feltűnt az őrszemei 
rendőrnek, hogy a gázgyár előtt ha-
talmas társzekér áll, amely elől a lo-
vak ki voltak fogva és nem volt őrizd 
sem mellette. Megállapították, hogy 
a kocsi tele volt petróleumot tartat* 
mazó hordókkal. A rendőrség az ön-
zetlenül az utcán hagyott szállítmányt 
biztonságba helyezte és megindította 
a nyomozást annak megállapítására, 
hogy kinek a tulajdona. Kedden reg-
gel azután megoldódott a rejtély. Je-
lentkezett a rendőrségen a Szőregi 
Petróleumfinomitó kocsisa és elpana-
szolta, hogy az éjszaka eltűnt az ut-
cáról a gondjaira bízott kocsirako-
mány. Előadta, hogy a szekér megfe-
neklett az uton, a lovak képtelenek 
voltak azt tovább húzni, ezért kifogta 
az állatokat a kocsi elől és istállóba 
vitte és fi maga is szállást keresett 
magának az éjszakára. Az volt a 
déka, hogy reggel majd a pihent lovak-
kal továbbhuzatja a szállítmányt A 
rendőrségén közlekedési kihágás eí-
méa megindították u eljárási. 


