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Ásóval vcrttK aggon a csorval nton
történi ggihossóg áldozatát H I R E K
CA Délmagyarország
münkatársá- bogy az áldozat tarkóján az ásó
161) Megirta a
Délmagyarország, élétől eredő bevágások voltak.
hogy vasárnap hajnali 3 óra körül
Megirta a Délmagyarország
azt
a esorvai uton halva találták Varga is, hogy a gyilkosságot éjjel 10 óra
Mihály
Csorvakapitányság
549. és hajnali 3 óra között követte el az
szám alatti
földművest Megírtuk ismeretlen támadó. A rendőrség az
azt is, hogy a helyszíni szemle al- eset után a nyomozást nyomban
tartóztatott
ialmával megejtett rövid orvosi megindította és le is
vizsgálat megállapította: Vargát a egy gyanúsítottat, aki az eddigi
tarkóján ejtett késszurásokkal tet- tényállás szerint majdnem biztosra
ték el láb alól. A bolttestet ezután vehetően azonos a gyilkossal.
a bonctani intézetbe szállították, Csütörtökön délelőtt a nyomozást
ahol felboncolták. A boncolás ered- tovább folytatták. Dr. Kamarás La
ményeként
megállapították, hogy jos rendőrtanácsos személyesen veVarga Mihályt nem késszurásokkal vezette a nyomozást Lengyelkápolölték meg, hanem valószínűleg ásó- nán. A nyomozáson résztvett dr.
val verték fejbe. Az áldozat kopo- Gadl Ödön királyi ügyész is, mivel
nyája ugyanis majdnem teljesen az ügy — tekintettel, hogy a gyilszét van verve. Az első szemle al- kosság elsötétítés idején történt —
kalmával nyilván az tévesztette s statáriális eljárás elemeit kimemeg a vizsgálatot végző orvost, ríti.

Ki kit vesz el?

Ha a legénysorban lévők egy árnyalattal mégis inkább gondoltak asz•zonyokra, az özvegy és az elvált férfiak Tiszonl még ezekben a leányszük
esztendőkben is a leányok részét javították. Az övegv férfiak közül 1930ban minden ezerből 562 vett el leányt,
1940-ben 577-et. Az özvegyek is nagyobbrészt leányokat vesznek tehát el
és korántsem a »magukhoz illó* özvegyeket Annyira nem, hogy ezer nősülő közül 1930-ban még 342 özvegy
keit egybe özveggyel, tiz év múlva
319. Viszont 96 helyett most 103 özvegységét elhagyó vőlegény kel egyebe elvált asszonnyal. Természetesen
az elváltak növekvő számának magyarázata az is, hogy mind többen
vannak az elváltak, 1930-ban pedig
még mindig érezni lehetett a nagy hó
ború fiatal özvegyeinek a férjhezme
nendők >piacán« való jelenlétét.
Az elváltak meg nem is felerészben. de kétharmadárészben lányok kedvéért válnak el és nem asszonyokért.
Vagy legalábbis leányokat vesznek ©1
és nem aszonyokat. Tíz év alatt az
ezer elvált nősülő férfi leánvok közül választót hitvesének száma 666-ról

684-re nőtt, az elváltakból választott
élettársaké 178 helyett most 187, özvegyek közül ellenben most csak 129
elvált választott élettársat az 1930.
évi 156 helyett.
Abszolút számban természetesen a
legényházasulók messze kiemelkedően
az első helyen vannak. 1940-ben 85.827
házasuló közül 74.422 került legénysorból a megállapodott házasemberek
közé, a házasuló özvegy férfiak száma 7290. az elváltaké 4115. A házasulók számát ebben az évben már a hazatért északi sáv és Kárpátalja is növelte, de a legénysorból
házasulók
száma tiz év alatt mégis csak 12 százalékkal nőtt, az elváltaké ellenben
16.5 százalékkal, már pedig a hazatért részeken, mint a vidéken általában. kevesebb aránvlag az elváltak
száma, mint a fővárossal terhelt trianoni részen. Az nj házasságra
lépő
özvegyek száma pedig a terülefgyara
podás ellenére is 6.7 százalékkal csőkkent, bizonyságául annak, hogy 1930ban még benne voltunk a világháború
teremtette izgalmas és nyugtalan élet
ben, 1940-re ellenben az özvegyek száma nemcsak a nők. de a férfiak kóréhen ift megcsappant.
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Szegedi utmutató
A Somogyi-könyvtárban
és az
egyetem) könyvtárban vasárnap és
ünnepnap kivételéve] könyvtárszolgálat.
A városi muzeum egész évben
nyitva.
Szolgálatos gyógyszertárak: Baresay Károly Tisza Lajos-körut 32,
Bulesn Barna Kálvária-tér 7, dr.
Lőbl Imre Gróf Klebelsberg-tér 4,
Moidován Lajos Újszeged Vedres-n.
1., Solmeczi Béla Somogyitelep IX.
utca 439.
Városi Szinház: E g y n a p a v i lág.
Mozik műsora: Belvárosi Mozi;
Feketeleves,
Tiszavirág.
Korzó Mozi: S z e r e l m e s a s s z o n y o k , Széchenyi Mozi: E g y bolond százat csinál.
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE
ESTE TTZ ÓRAKOR,
VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR.
—OQO—

*A leányok a legkelendőbbek a ferjhezmenendók *piacán«
(STUD) A statisztika szerint a legények leányokat, az özvegyek szintén
leányokat és az eiváltak: azok is
leányokat vesznek el túlnyomórészt.
Az özvegyek és az elvált asszonyok a
nagy >vásáron< egyáltalában nem kapósak. Az 1940-es esztendő ebben a
tekintetben azért más, mint az átlagos
évek, mert azok, akik 1915—1918 években születtek, amikor csak felényi
volt a gyermek — a leánygyermek is
—, mint máskor, 1940-ben 22—25 évesek voltak, márpedig nálunk a legtöbb
Jeány éppen a 29—24 éves korban megy
férjhez. 1930-ban például a menyaszszonyok 40 százaléka tartozo't a 20—
24 évesek közé, 1940-ben azonban
csak a 29.3 százaléka. Ez pedig azzal
a kényszerűséggel járt a házasuló ifjak ra nézve, hogy a fiatalabb és idősebb korcsoportokból is házasodjanak: s mi ezzel egyet jelent, bogy kevés lévén a leány, inkább vegyenek
el elváltakat és özvegyeket is. De az
adatok irgalmatlan bizonysága szerint ez sem volt elegendő az özvegy
és az elvélt asszonyok szerencséjének
fokozására. 1930-ban ezer legénvháza*
suló közül 955 vett el leányt, 1940-ben
948: ez igazán nem döntő különbség
És azok, akik legénysorból házasodtak. mégis inkább folvamodtak az el
váltakhoz, mint az özvegyekhez Ezer
nősülő legény közül ugvanis 22 vett
el özvegvet — ugyanannyi, mint fiz
évvel azelőtt —, de 30 vitt anyakönyvvezető elé elvált asszonyi, az
1930. évi 23-mal szemben.
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— Dr. Bartucz Lajos a matematikai és természettudományi kar jövő évi
dékánja, A Horthy Miklós-tudomány
egyetem matematikai és természettudományi kara csütörtök délután tartotta dékánválasztó ülését
A kari
ülésen dr. Bartucz Lajos professzort,
az embertani tanszék tanárát választották meg a fakultás jövő évi dékánjává.
— Ma készítik elő a városházán a
hétfői kisgyűlés tárgysorozatát. Megírtuk, hogy a májusi törvényhatósági
kisgvülést hétfőn délután tartják meg
a városházán. A kisgyűlés tárgysorozatát ma délelőtt készitik elő. Az eredeti terv az volt, hogy a vasutasok
hősi emlékművének elhelyezési ügyét
ez elé a kisgyűlés elé tejesztik, értesülésünk szerint azonban lehet, hogy
erre mégsem kerül sor, mert előzőleg
ismerni kívánják a műszaki bizottság
álláspontját

Megszüntetett összeférhetetlenségi eljárások. Budapestről jelentik:
A képviselőház állandó összeférhetetlenségi bizottsága május 27-én letárgyalta M a t o 1 c s y
Tamás és M a •
t o l c s y Mátyás országgyűlési képviselőknek önmaguk ellen bejelentett
összeférhetetlenségi ügyét, amelyben a
Narfymeniivisérfü meszes további eljárást megszüntette. Ezután
vitéz Édes Andrásné kunszentmiklóst
tojást, baromfit és libazsírt lakosnak Baky László országgyűlési
képviselő ellen bejelentett összeférhefoglallak le Makón
tetlenségi ügyét vette tárgyalás alá és
Budapest, május 27. A budapesti beható tanácskozás után a további eltojásellenőrző razziák
eredménye- járást megszüntette. (MTI)
képpen a közellátási hivatal ellenMinden bolgár állampolgár köteőrzési csoportja az ország egész te- les államkölcsön' jegyezni. Budapestrületén megkezdte a tojás forgal- ről jelentik: A budapesti bolgár kirámát szabályozó
rendeletek végre- lyi követség közli, hogy a bolgár államkölesönről szóló törvény értelméhajtásának ellenőrzését.
ben pénzbüntetés terhe mellett az öszAz egyik repiilőbizottság Békés- szes bolgár állampolgárok kötelesek
csabán, Orosházán, Szentesen és államkölcsönt jegyezni és e célból legMakón folytatott vizssrálatot.
A később ez év junius 20-ig tartoznak
makói ellenőrző nt alkalmával ki- Bulgáriában és külföldön levő ingóderült. hogy olyan egyének is fog- és ingatlan vagyonukról vagyonbeva!
lási nyilatkozatot benyújtani. Bővebb
lalkoztak tojás- és baromfikereskefelvilágosításért a bolgár vagyonbedéssel, akiknek erre semmiféle iogo- vallás módja felől, valamint a vagyonsitványnk nem volt.
Az ellenőrök bevallási ivek beszerzése és kitöltése
216 mázsa meszes tojást. 250 élő ba- végett a bolgár állampolgárok a körimfit. 600 kiló libazsírt. 600 vástett vetkező helyekre fordulhatnak: Bollibát és 361 kiló
füstölt libahúst gár királvi követség Budapest. Andrássy-ut 115. Palcsev Stefán lelkész
foglaltak le.
Budapest IX.. Vágóhídi-utca 15. szám
A fővárosi és vidéki ellenőrzések
Ma este zárul a repülőmodellkieredményeképpen a kijelölt keresállifáa.
A Délvidéki Sportrepülő Egyekedők
vidéki
tojásfelvásárlása
sület repülőmodellkiállitása ma este 8
máris a négyszeresére
emelkedett.
órakor zárul. Aki még nem látta, az
aminek kedvező hatása
Budapest a mai nap folyamán még megtekinttojásellátásában, valamint a hűtő- heti a szegedi repülőmodellezők nagyházak évi tojáskészleteinek növeke- szerű munkáját az ipartestület márványtermében. Belépődíj nincs.
désébeu rövidesen kifejezésre jut.

„Nem indokon,
hogy nyugdíjas köztisztviselő
az ügyvédi kar tagjai közé
felvétessék"
Hódmezővásárhelyről
jelenük:
Egy ismert vásárhelyi nyugalmazoli
városi főtisztviselő a szegedi ügyvédi kamarába való felvételét kérle,
hogy ügyvédi gyakorlatot
folytathasson. Kérésére elutasító válasz'
kapott, a következő indokolással:
>A szegedi ügyvédi kamaránát,
különösen pedig Hódmezővásárhelyen nagy az ügyvédek száma és ennek következményeként az ügyvédek
jövedelmi és kereseti viszonyai jóval alatta maradnak azon értéknek,
amelyet a kar erkölcsi és anyagi
szempontjai tekintetében a kamara
szükségesnek lát és ekként nem Indokolt, hogy a teljes nyugdijának
élvezetében lévő és 68. életévét betöltött nyugdíjas köztisztviselő
al
ügyvédi kar iagjai közé felvétessék*.
—oO°—
— Elfogott árdrágítók. Báló Mihályné Bakacsi Ilona Kecskeméti-utca 18. szám alatti lakos a tej literjét
a megállapított ár helyett 80 fillérért,
meg 1 pengőért adta. — Bozsnyai Pálné Fodor Katalin felsővárosi Feketeföldek 19. szám alatti lakos, mint termelő, a termelő részére maximált 3S
filléres ár helyett a tej literjét 50
fillérért árulta. Mind a két tejdrágüót
előállították és megindították ellene az
eljárást
—oOo—'

Pályázat Eötvös-kollégiumi
helyekre
Budapest, május 2f7. A szegedi Biró Eötvös Lóránt-kollégium igazgatósága a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter rendelete alapján
betöltendő
tagsági helyekre pályázatod hirdet. Pályázhatnak a középiskolai tanári pályára készülő olyan jelesvégzettségil
ifjak, akik a jövő tanévben lépnek az
egyetemre és akik szaktantáégyakul
természettudományi tárgyakat választanak. Kivételesen pályázhatnak a tudományos kutató pályára készülő jelöltek is. A vallás- és közoktatásügyi
miniszterhez intézett sajátkezüleg iri
folyamodványokat junius 23-ig kell benyújtani a Báró Eötvös Itóránt-kollégium igazgatóságához Szeged. Boldogasszony-sugárut 6. A kollégium igazgatósága kívánatosnak tartja, hogy
a folyamodók személyes bemutatkozó*
céljából junius 25-én vagy 2l>-án a kollégiumban megjelenjenek. (MTI)

