
A z cshevő ntán házasságát 
„lezártnak lehintem,"es másodszor Is 

megnősült 
Kettős házasság miatt elítélték o fiatot pérf 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Érdekes kettős házassági ügy 
került szerdán a törvényszék Ung-
viry-tanácsa elé. Fiatal „házaspár" 
hit a vádlottak padjáD kettős há-
zasság bűntettével vádolva. A fia-
talember Kura^ János 23 éves Ság 
kózségbell illetőségű román nap-
számos — mint a vádiratból kide-
rült — házasságra lépett Farkas 
Etel kaposvári leánnyal 1ÍM0 feb-
ruár 9-én. Házassá gát azonban, 
amelyet a makói anyakönyvvezető 
polgárilag érvnéy esitett, Kurai 
nem tekintette akadálynak ahhoz, 
hoay ujabb házasságot, kössön. 

Makón megismerkedett, Konrád 
Erzsébet. 31 éves házatartási alkal-
mazottal és a szépen fejlődő szerel-
mi viszonyból 1942 szeptember 5-én 
házasság lett. Persze első házassá-
gát nem bontotta fel. így elkövette 
Konrád Erzsébettel együtt a kettős 
házasság bűntettét, 

A szerdai főtárgyalás sodán Knrai 
azzal védekezett, bogy nem akarta 
elvenni első feleségét. Farkas Etelt, 
de az fondorlatos módon, becsületé-

re és megszületendő természetes 

gyerekükre hivatkozva rávette a 
Lázasságra. 

Az ügyet azonban ezzel lezártnak 
tekintettem — mondotta védekezé-
sében angyali naivitással Knral. — 
Már nem éltünk együtt, amikor 
megismerkedtem Konrád Erzsébet-
tel, aki megtetszett nekem éa aki-
vel hamarosan érzelmi szálak kap-
csoltak egybe. 

Konrád Erzsébet védekezésül azt 
adta elő, hogv azért ment hozzá 
Kulaihoz, akiről tudta, hogy nős, 
mivel megszületendő gyermekének 
nevet akart adni. 

A biróság mérlegelve a Körülmé-
nyeket. Kurai Jánost kettős házas-
ság bűntettében mondotta kl bűnös-
nek és tf hónapi börtönre itélte. 
Konrád Erzsébetet pedig, akinek 
hivatalosan kötött házasságát, ér-
vénnelennek tekintették, kettős há-
zasság vétségében találták bünös-
rek. 3 hónapi fogházra ítélték, de 
az ítélet végrehajtását 3 évi próba-
Időre fölfüggesztették. Az Ítéletek 
jogerősek. 

Megjelent a különleges légoltalmi 
szolgálatról szélé rendelet kiegészítése 
Hat hónapra vonulnak be, egyenruhát kapnak és laktanyai el-
helyezésben reszesülnek a különleges légoltalmi szolgálatra kö-

telezettek 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Fontos kormányrendelet jelent 
meg a hivatalos lap szerdai számá-
ban. A rendelet médositja és kiegé-
szíti a különböző légoltalmi szolgá-
latra vonatkozó régebbi rendelkezé-
seket 

Az n j rendelet szerint a különle-
ges légoltalmi szolgálat kötelezett-
sége alól mentes aí, aki tényleges 
katonai. Bsendőnségi, rendőrségi 
vagy pénzügyőrségi szolgálatot tel-
jesít akí lelkészi szolgálatot telje-
s ; t a területenkívüliséget élvező 
külföldi, vagy aki nemzetközi szer-
ződés vagy viszonosság alapján él-
vez mentességet, az országgyűlés 
tagjai az országgyűlés együttléte 
idején, a Honvédség, a Csendőrség 
é® a rendőrség Hadköteles KorHan 
levő nyugállományt! tisztjei, az a 
személy. aklneK a polgári személyi 
szükséglet biztosítására vonatkozó 
szabályok" szerint, a b'áboms polgári 
boo«7.tá*a van. sz első légoltalmi 
csoportba sorolt ipartelep légoltal-
minak ellátására beosztott sremély> 
a tényleges állami és egyéH közszol-
szotgálati alkalmazott. 

Mentes továbbá. a különleges Vée-
f.Halmi szolgálat kötelezettsége alól 
az a nö. aki férjére! vagy kiskm-tt 
gyermekére! közös háztartásban él. 
vagv akinek féyip katonai szolgála-
tot. teljesít, a terHes állapotban le-
vő nő a terhesség i'deje alatt é« a 
terhesség megszűnését követő bá-
rom hónapon át. a magával tehe-
tetlen Ko+e'-ef ervedül ellátó nő, az 
öt vn-v több főből álló Család Kér-
te r fásának munkáiét egydül ellátó 
nő. 

A férfiak közül elsősorban a 
nőtleneket, maid sorrendben a nős 
everméktelenekét keV kiválasztani 
'é* taénybe venni. *A"z a férfi, aki 
'tegaíáhH egy kisKorn gyermekét 

HStfa tí. M a i akkor leEef igénybe 

venni. Ha az állomány a nőtlenek-
ből és gyermektelenekből nem fe-
dezhető. A menteségek alá nem eső 
személyeket a különleges légoltalmi 
szolgálati kötelezettség alól a hon-
védelmi miniszter, közérdekbőj men-
tesítheti. 

Kimondja a rendelet. Hogy vá-
rosokban, valamint a Honvédelmi 
miniszter rendeletével meghatáro-
zott községben az a férfi, akit kü-
lönleges légvédelmi szolgálatra ki-
jelöltek", boni légvédelmi készült-
ség ideje alatt a Honvédelmi mi-
niszter rendelkezései szerint éven-
ként legfeljebb 0 hónapon át. folya-
matos légvédelmi szolgálatot köte-
les teljesíteni, ezen folyamatos szol-
gálat nn felül pedig a szükséghez 
képest 'évenként ir a feljebb 30 nap-
ra terje'dö esetenkénti Légvédelmi 
szolgálatra kötelezhető. 'Kt igy szol-
gálatot teljesítők a szolgálat tar-
tama alatt laktanyaszerü elhelye-
zésben részesülnek természetbeni 
élelmezést, egyenruhát és a Honvé-
delmi miniszter által rendelettel 
megállapított Összegű készpénziá-
randésáaat kapnak. 

Azoknak n szsmélvolrnel? flímnira-
tásr* szoruló Kopzátartozói, akik a 

most megjelent rendelet érteTmÓ-
hert teliesifenek különleges léeyé-
delmí szolgálatot, a. 6800—194r M . E 
számú rendelet megfelel" alkalma-
zásával az 'államkincstár terHére 
badisraéjuben kell részesíteni.-^ 

'A' rendelet szerdán lépett HaVálv-
ba. de a különleges légvédelmi szol-
eálofra kiielölt azok a személvek 
akik a szolgálat alól a rendelet ér-
telmében mentesülnek, 'átmenetileg 
arra kötelesek, Hogy az e'd'dig h"a-
t'ályHap volt rendelkezések szertet 
tovább! intézkedésig, de lerké«öM-> 
az n j Hatósági légoltalmi sziefveze* 
életbeléptetéséig még különleges 
légvédelmi snplgilalof teljesítsenek. 

H I R E K 
S z e g e d i u t m u t a t ó 

A Somogyi - könyvtárban éa az 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A várotj mnzenm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál-tér 8, Jnsf Fri-
gyes Petőfi Sándor-sugáru! 4tb, 8e|-
meczi Béta Somogyi-telep IX. u. 489, 
Török Márton Csongrádi-sugárul 14. 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
Egy s z o k n y a , egy n a d r á g , 
Korzó Mozi: M i n t a f é r j . Széche-
nyi Mozi: A n a g y á r n y é k . 
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AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 
ESTE TTZ ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL HÁROM ÓRAKOR 
—©Oo— 

— 80.909 olasz munkás MlönkthaTI-
gafása a pápánál. Rómából Jelentik: 
Pünkösd yasárnap XTT. Pius pápa kü-
lönkihallgatáson fogadja az olasz mnn-
kásság 20.000 főnyi csoportját. A ki-
hallgatás a Belvedere-udrarban lesz, 
ahol máris dolgoznak a pápai trón el-
helyezésére alkalmas emelvény építé-
sén. (MTI) 

— Jean Prévost kapta a francia 
irodalmi nagydíjat Párisból jelentik: 
A francia akadémia Jean Prévosf Író-
nak itélte az idei húszezer frankos iro-
dalmi nagydijat. Prévost, aki jelenleg 
42 éves, évekig a LTnffansigeant ci-
mü lap kiadója yolt. Több ismert re-
gényén kivül megírta Franciaország-
nak a világháború utáni történetét is. 

Budapesten megszűnik a délutáni 
antóbuszforgalom. Budapestről jelen-
tik: A főváros közlekedési szakbizott-
sága pénteken tárgyalja a BSzKRT 
u(jabib (autóbuszforga lom-kori á lozá s i 
javaslatét Tekintettel a háborús ne-
hézségekre és u autóbusz üzemben-
tartással kapcsolatos zökkenőkre, a 
BSzKRT ujabb javaslatot dolgozott ki 
az antóbuszforgalom csökkentésére. A 
javaslat szerint a délutáni autóbusz-
forgalmat megszüntetik s kizárólag 
azok a járatok maradnak' üzemben, 
amelyek a hegyvidékkel kötik össze a 
város belső részeit, továbbá azok. 
amelyek nélkülözhetetlen közlekedési 
eszközt jelentenek a pestkörnyéki la-
kosság számára. Üzemben maradnak 
tehát délután ® hegyi járatok, továb-
bá a 21-es, 22-es és 27-es vonalak és 
esetleg azok, amelyek szükségességél 
a szakbizottság tagjai elismerik. A 
többi autóbuszvonalon a délutáni köz-
iekedé* megszűnik. A reggeli autó-
bnszmencf rendben változás nem törté-
nik: üzemnyitástól kezdve délelőtt 9 
óráig ngy kózelekednek az autóbuszok, 
mint eddig. 

Jelentkezés a* egyetemi önkéntes 
irtunkatáborokba. Az önkéntes egyete-
mi munkaszolgálatra mindazok az if-
jak jelentkezhetnek, akik középisko-
lai vagy egyenrangú végzettséggel 
rendelkeznek és olyan 16 életévüket 
betöltött bajadonok, akik sikerrel vé-
gezték el a középfokú iskola négv osz-
tálvát. Egv munkatábor ideje 3—.5 hét. 
a finkat barakokban és iskolákban, a* 
leányokat kőépületekben. renedszerint 
iskolákban helyezik el. Jelentkezni le-
het az egyetemi önkéntes munkaszol-
gálat főparancsnokságán (Budapest, 
V. ker. Klotild-utca 10r.). 

— A TTS55A VTZALLASA. A sze-
gedi rendőrség révka.pitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
jnnins 9-én reggel 7 órakor 431 em. 
a leveeő hőmérséklete 18 fok Cel-
zíns volt. 

öt előadással vendégszerepel 
Szegeden pünkösdkor a 

TÁBORI SZÍNHÁZ 
Jegyeket a pénztár már árusitja _ 

A nagy érdeklődésre való tekin | 
• tettel jegyekről ajánlatos élőre j 

i | gondoskodni. 

öngyilkosságot 
kísérelt meg egy ismert 

szabadkai író 
Szabadka, junius 9. A Nemzeti 

Szállodában öngyilkosságot kísérelt 
meg Kiss Vilmoe 51 éves szabadkai 
gyógyszerész: nagymennyiségű 
sztrichnint vett bei. A mentők kórházi-
ba vitték. Állapota rendkívül sú-
lyos és szerda délutánig is csak né-
mileg javult 

Kiss Vilmos 15 éve él már Szabad-
kán. Egy ideig gyógyszertárban 
dolgozott majd vegyészeti labora-
tóriumot létesített Nagy forgalmat 
bonyolított le s üzleti köre az, egész 
Délvidékre kiterjedt Az, ntóhhi idő-
ben veszteségek érték. Búcsúleve-
leiben részletesen feltárja súlyos 
anyagi helyzetét. Valószínűnek lát-
szik, hogy uzsorások kezébe került 
és azoK tették tönkre- Az, utóbbi he-
tekben rendkivfil Idegesen viselke-
dett de még környezete előtt is tit-
kolta. bogy mi idézte elő ez. a lel-
kiállapotát Első búcsúlevelét még 
május 30-án irta, amiből nyilván-
való. Hogy már hosszabb ideje ké: 

szült az öngyilkosságra. Hétfőn dél-
után azval távozott lakásáról, hogy 
ügvvédjóhez megy és azután nem 
tért vissza. 

A kórházban megállapították, 
bogy Kiss Vilmos a mérpgbőj 30 
centigremot. a halálos adag több-
szörösét vette be. 

Kiss Vilmos évtizedeken keresztül 
élénk Irodalmi mnnkásságot fejtett 
ki Maglster néven fiz könyve le-
írni meg, többnyire történelmi vo-
natkozású müvek- A megszállás ide-
je alatt, egv Irodalmi lanot. is szer-
kesztet s 'általában Irodalmi mun-
k á s s á g á r ó l az, egész Délvidék is-
meri. (MTI) 

—oOo—• 

Politikai gyilkosság 
Páris mellett 

Párls, jnnirts 9. Páris közelébe* 
kedden ismeretlen terrorista agyon" 
lőtte a környékbeli Vigneaux vá-
roska polgármesterét, Henry Mel-
lol-k aki régebben a komm*nist* 
párt, tagja volt, később azonban sza-
kított a bolsevizmussal. Henrik 
Mell ott ntban volt Páris felé. A me-
rénylő kerékpáron követe őt és egy 
alkalmas pilanatban három lövést 
adott le rá. Az egyik lövés halálos 
volt. A merénylőnek sikerült elme-
nekülnie. . (MTI) 

Eretteégt eredmény a BaroSa-
gimnázininhsn. Szerdán fejeződtek be 
a Baross Gábor-gimnáziumban s dr, 
Ilalasy-Nagy József egyetemi tanán 
elnökletével folyó érettségi vizsgála-
tok Kitüntetéssel érettek: Bakó Pál, 
KmÓMsev Iván, Péter László, Sol^ 
Mihály é* Szász Gábor. Jelesen éret-
tek: Báfosi Endre, Feuer Ts'ván, Ga-
rai Sándor, Pick Tamás. Begdon 
György, Vadász János és Vészits Fe-
renc. Jól érettek: Bán György, Csil-
lag Ervin, Danner László, Darvassy 
Endre, Firbás Zol'án, Héjjá* Tmre, 
Lasszgallncr Zoltán, Mihály László 
és Tompa Ferenc. Érettek; Baesa Mi-
hály, Gergely András. Kellner Károly, 
Kossuth Gábor. Kristvóri Pál, Mol-
nár István, Peller l-ászló, Szegfő 
László, Tóth Jenő és Varga Sándor, 
Két érettségizőt a szeptemberi javító 
vizsgára utasítottak. 

UJahh krrékpárlopá*. Szabó Mi-
hály Francia-utca 8. szám alatti lakon 
feljelentést tett a rendőrségen ismo-

! retten tettes ellen, mert szerdán reg-
gel kerékpárját lakása elől ellopta A' 
rendőrség a feljelentés alapján 

t indította a nyomozást 


