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A nagy országul 
Tegnap este az autók hosszú sora gördült -

he Széledne. Az au'ók a különböző uyugateurő 
pai Touriog Clubok vezetőségének tagjait hoz. 
ták magukkal, akik meg akarták ismerni a 
tervezett transzkontinentális autóutnak ma-
gvarországi szakaszát és ennek az útnak Bu-
dapest után legfontosabb magyarországi állo-
mását, Szegedet. 

Nincs egészen két esztendeje, hogy ennek 
a nagy nemzetközi útnak, a nagy orszá 'nak 
a terve felmerült Londonban vetették fel a 
gondolatot, hogy meg kellene épileni az egész 
Európát átszelő nagy országutat, amely Calais-
ból indul ki, végigfut Franciaországon. Né-
metországon, Ausztrián, Magyarországon;, a 
balkáni államokon és ott .végződik, »hol a zugó 
Márványtenger habja, hótajtékát,parti szirtre 
csapja.« Ez a végződés azonban csak ideig-
lenes, illelőleg a tervnek első részéhez tartozik. 
További folytatásában az ut áthaladna Kis-
ázsián, Mezopotámián, Perzsián és Indián Kal-
kuttáig, déli eláyazt'sában pedig Palesztinán 
Egy iptomon és egész Afrikán át Fokvárosig 

Ennek a nagy országútnak a megépítését, 
helyesebben a részben már meglevő utaknak 
egységes elvek szerint való kiszélesítését, „át-
építését éa a szükséges technikai berendezé-
sekkel való elVálásSt a modern- közlekedés 
' igujabh áfának, oz automohi'.i/.musn ik párat-
lan fellendülése tette szükségessé.. A vasutak 
százada után, amely a forgalmat az ország-
utakról a párhuzamosan futó acélsínekre te. 
relte, az automobil ismét helyreállította az 
országút becsületét. A tizenkilencedik század 
harmadik évtizede -óta többé-kevésbé elha-
nyagolt orsiágut ismét követeli a jogait. Mo-
dernizálódni akar, hogy megfeleljen az auto-
mobil igényeinek, amely száguldva rohan el 
a kilométerkövek mellett és sok tekintetben 
tökéletesebb a vasútnál, mert megoldja nem 
az állomástól állomásra, hanem a háztól há-
zig való szállítás és közlekedés problémáját. 

Szeged város közönsége már felismerte en- , 
nek a kérdésnek a lokális jelentőségen messze 
felülemelkedő fontosságát, mikor a Botary 
Clubból kiindult kezdeményezés nyomán köz-
gvülési határozattal foglalt állás!, hogy az 
útnak Budapesttől délre eső szakasza ne a 
Duna jobbpartján, hanem a Duna—Tisza kö-
zén fekvő nagyvárosok érintésével, Szegeden 
át vezettessék Szabadkán át Belgrádba. És 
az utolsó esztendők leépítései, intézménymeg-
szüntetései. fiaskói után kétségtelenül ered-
ménynek kell elkönyvelni, hogy a szegedi vo. 
nalvezetés helyességéről sikerült meggyőzni 
a .magyar kormányt és a szegedi útirány pár-
tolóinak sorába sikerült beállítani a nemzet-
közi automobilizmus leghivatottabb • képvi-
•e'öit. 

Ma. amikor mindenütt jelszó az ide^enfor-
'alnm emelése és lázas küzdelem folyik a 
/'>r.,-ó idegen megszerzéséért, mikor Szegednek 
is van már idegenforgalmi hivatala, csak ep-
ren az idegen hiányzik mellőle, nem szabad 
lekicsinyelni az eddig elért eredményt, mely-
nek egyik tanújele a nemzetközi Touring Clu-
iiok vezetőinek szegedi látogatása. Az eddigi 
eredmény azonban egyelőre csak elvi jclen-
Uiségü. Most azonban a városnak fel kell hasz-
nálni az alkalnut és meg kell mozgatni min-
den követ, hogy a Cegléd-Szeged közötti u t 
szakaszt a nemzetközi autóstrada követelmé-
nyeinek megfelelően minél előbb átépítsék és 

hogy a jugoszláv szakasznak kiépítése áttörje 
annak a zsákuccának az elzáró falát, amelybe 
tiz esztendő előtt szorítottak bele bennünket. 

Nem kételkedünk benne, hogy a külföldi 
vendégek, akik a nagy országai gondolatának 
szolgálatában látogattak el Szegedre és akik . 
felé meleg szeretettel fordul nemcsak a hi-
vatalos város, hanem a városnak egész la-

kossága, Jó hirünket viszik el Luívpáuak min. 
den részébe. És reméljük" a«t is, hogy látoga-
tásuknak lesz foganatja. Siettetni fogja a nagy 
országút megépítését, amely as ősi calnlst tor-
nyot összekapcsolja a szegedi városház csip-
kés tornyával, Konstantinápoly ötszáz karcau 
minaretjével, sőt még az egyiptomi plraml 
sokkal és az Indiai mesevilág palolátv.il is. 

Gömbös Gyula: 
dezignált miniszterelnök. 

A Kormányzó csü tör tökön este Gömbös Gyulát bízta meg 
kormány alakit ássál 

Gömbös az egységes párt támogatásával Mciván kor• 
mányi alakítani és Kormányozni , 

Szombaton már esküt tesz az uf kabinet — Gömböst ováció» 
val fogaáta a megnyugtatott egységes párt 

Az egységes pártban ^ " : 

már a kora délutáni órákban igen élénk vol, az 
élet. Altalános volt az a meggyőződés, hogy a 
döntés má megtörténik. Ez a m r csaknem tel-
jes számban a pártba hozta a* egységes párt 
tagjait. A pártban enyhűiras a nyugtalanság, 
ami napok óta észlelhető te l t Nem kétséges, 
hogv ez Bethlen István beavatkozásának az 
eredménye. :.U,.? . « ; 

Bethlen csütörtökön tanácskozásokat fólvta-
tott a párt vezető tagjaival, Kállay Miklós és az 
egységes párt több vezető tagja még délelőtt 
Gömbös Gyulával tárgyalL M ;nek a tárgyalá-
soknak az eredményeként változott meg a párt 
hangulata. Ez a hangúin^ kifejezésre is jutott 
abban, hogy amikor este félnyolckor Gömbös 
megjelent az egységes pártban, ' — 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
kormányválság ügyében a csütörtöki kormá _ kormány-
zói audienciák meghozták a döntést: 

a kormányzó Gömbös Gyulát biztameg 
• M kormány megalakításával. T . . • ... 

Gömbös a megbízást «elvállalta és á kormány-
zói audiencia után rövid látogatást tett gróf 
Károlyi Gyula volt miniszterelnöknél, majd az 
egységes pártba sietett, ahol bejelentette dezig-
núlnsát és azt, hogy 

az egységes pártra támaszkodva kí-
ván kormányt alakítani és kormá-

nyozni. 

pro-Gömbős Gyula a megalakuló kormány 
gramját a jövő hét szerdá ján Ismerteti. 

A kormányzói döntést megelőzően Bethlen 
István jelent meg a kormányzónál. Kihallgatá-
sa háromnegyed óra hosszáig tartott és utána 
Gömbös Gyulát kereste fel. Bethlen után gróf 
Károlyi Gyulát, a volt miniszterelnököt fogadta 
a kormányzó, akinek kihallgatása háromne-
gyed óráig tartott. Károlvi Gyula kihallgatása 
után a várpalotából gyalog ment át a minisz-
terelnökségre és az ót kísérő é6 kérdésekkel os-
tromló ujságirók kérdéseire mindössze annyit 
mondott, hogy 

„ a döntés nagyon rövid időn beiül meg-
történik." 

Amíg Károlyi Gyula a miniszterelnökség felé 
haladt, az ujságirók társaságában, mellettük 
robogott el Gömbös Gyula autója. Gömbös gyors 
léptekkel sietett fel a kormányzóhoz. Kihallga-
tása már a legnagyobb mértékben valószinüsi-
tette azt. hogy <" kap megbízást a kormánvala-
kitásra. Ezt a feltevést maga Gömbös Gvula 
erősítette meg, amikor 

másfélórás aud ienc iaután 

este félnyolckor lejött a kormányzó dolgozó 
szobájából és az őt körülvevő újságíróknak a 
következőket mondotta: 

— A kormányzó ur őfőméltósága a 

kabinetalakítással kegyesen megbízni 

méltóztatott és egyben legteljer-cbb bi-

zalmáról biztosított. Most megyek az 

egységes pártba. 

A nyilatkozat után Gömbös autójába ült és 
a miniszterelnökségre ment, ahol gróf Károlyi 
Gyulát kereste fel. A volt miniszterelnöknél tett 
rövid látogatása után Gömbös az egységes párt-
ba ment 

- iftrifaeok éljenzéssel és tapssal fo-
gadták. •• r r y i ^ ? 

r•;• r*'rt '* r '' < • * -U itt» ffffti• 5 • 

Gömbös néhánv percig visszavonult Bethlennel, 
Pesthy Pállal és Keresztes-Fiscbef Ferenccel 
majd .• r ' i ' : 

-a párttagok sorfala és eváeiája közben 
a nagyterembe ment, ahol a képviselők 
és ujságirók hatalmas tömege vette 

körül a dezignált miniszterelnököt. 

Gömbös néhány mondattal bejelentette dezig-
nálásának tényét és a párt támogatását kérte. 

— A kormányzó ur őfőméltósága m^hizott a 
kabinetalakitással mondotta Gömbös — és 
a legteljesebb bizalmáról biztosított. Első utam 
a volt miniszterelnök úrhoz vezetett, akivel 
együtt dolgoztam Szegeden és akihez ma is a 
legnagyobb nagyrabecsülés szólal fűznek. Má-
sodik ut?m természetesen az egyféges parinak 
szól, mert 

a rám váró munkát az egységes pártrs 
támaszkodva akarom elvégezni. 

Miután egész életem nyitott könvv és ennek a 
pártnak régi tagja vagyok. Bethlen Istvánnal 
együtt a part megalakításban is részem volt, 
e pillanatban azt hiszem, hogy 

kormányprogramot adni nem szüksé-
ges. 

Felfogásomat az összes kérdésekben méltóztat-
tok ismerni és amikor a kabinetet megalakítot-
tam, bátor leszek ismét'eljönni, hogy a részle-
tekről beszámoljak és programot adjakV Ké-
rem, méltóztassatok vállalkozásomat a nemzet 
nehéz pillanatában bizalommal lehetővé lenni. 
Keyról legyelek meggyőződve, minden igyeke-
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l í f f i f n e - V MrTnT.tertéverW Arra u esetre ha Korma t M M * n « n v f l -

ikev. rékei k i m e r t e k . lalná a kereskedelemügyi árcáí , állay Mik-
Meinl-teakeveré» l<*b»n látják az u j kereskedel- minisztert, 

ifkei kösismertek. mig a földművelésügyi miniszter Varschall 
einl-teakeveré» Ferenc lenne. Nem lehe'etlen azonban, hogy 
k ¿{ismertek, a külügyi tárca tekintetében is változás törté-

keveré. nik. Az egységes párt tagjai lészéről 

Klebelsberg Kuno mellett nyllvánaU 
meg igen erős hangulat és ennek az 
óhajnak Gömbös elölt ís kifejezést 

adtak. 

Hogy a kormányalakítással kipcsolatos tár-

gyalások meddig fognak tartani, e pillanatban 

evére* megállapítani nem lehet. Lehetséges, hogy a 

»mertek, • • i — a r r 

dezignált miniszterelnök már holnap a kon 
mányzó elé terjeszti kablnetlistájót, amely 

cselben a kinevezésről szőlő kéziratok a hiva-
talos lap szombati számában fosnak megjo, 

lenni és 

az a j kormány tagjai mér szombaton 

esküt Is tesznek. 

Nincsen kizárva azonban, hogy a kormány 

teljes megalakulása buszonnégy óráig elto-

lódik és ez ese'.ben vasári ap kerül sor az uj 

kabinet névsorának publikálására éa a kor-

mány eskütételére. 

• . V. . ¿C 

v> • • . > •S< - > -V 

teakeveré-
özismertek; 

nl-teakcverá-' 
közismertek. 

leinJ-teakeveré-

Meiíl^'akevért' Éder Jóxsef a klvégxés sxlnöelyén megtöri és beismerő valló-
kei közismertek. 

Kivégexieu 
a pesi&ideglcuii rablógyilkost 

mást telt 
Meinl-te .»keveré-

zctem. érzésem és akarásom ennek a nemzetnek 
szól. 

Taps fogadta a dezignált miniszterelnök ki-
jelentéseit, majd 

Bethlen István üdvözölte Gömböst 

a r>árt nevében, akivel éveken keresztül együtt 
dolgozott még a forradalmi idókben és azokban 
az időkben, amikor kabinetjének tagja volt. 

— ö ennek a pártnak fia — mondotta 
Bethlen 

— és mirt ilyen jön körünkbe. Azzal jön, hogy 
erre a jártra támaszkodva kiván kabinetet ala-
kítani és politikáját erre a pártra kívánja ala-
pítani. Mi szeretéttel és bizalommal üdvözöl-
jük e percben és kíván juk, hogy a párt igaz ér-
zéseit, igazi politikai követeléseit, igazi pro-
gramját valóra váltsa. Bizalmunkat előlegez-
zük addig is. amíg kormányát megalakítja és 
progrfimját kifejti. 

A dezignált miniszterelnök ezután fesztelen 
beszélgetést folytatott a párt tagjaival, majd 
fogadta az újságírókat, akik a kormány pro-
gramja iránt érdeklődtek. 

— Nem mondok semmit — 

válaszolt Gömbös. — Minden program annyit 
ér. amennyit megcsinálnak belőle. A kormá'nv 
J^opramját a szerdai oártértekezleten fosom 

Az újságírók következő kérdése az volt mi-
kor alakul meg az u j kormány. 

— Nem tudora — felelte Gömbös ~ 
én gyorsan szoktam dolgozni. 

Tárgvalt-e már a kormány megalakításáról 
— kérdezték tovább az újságírók. Erre a kér-
désre Gömbös egy szóval válaszolt: 

— Gondolkoztam. 
EMe fél kilenc után távozott Gömbös az egy-

séges pártból. A párt tagjai a dezignálás meg-
történte után az eddiginél fokozottabb mér-
tekben fordították figyelmüket 

az u j kahinetlista 

felé. Altalános az a meggyőződés, hogy Göm-
lös Gyulának mái kész kabinetlistája van és 
legfeljebb egv-két tárcánál történhet változás. 

A Gömbös-kabinet listáját az egységes part-
ban csütörtökön este így látták: 

Miniszterelnök és honvédelem: Gömbös 
Gyula. 

Külügv: Tomcsányi Vilmos Pál, 
Kereskedelem: Kozma Miklós, 
Földművelés: Kállay Miklós, 
Beliigv: Keresztes-Eischer Ferenc, 
Igarságüpv: I.ázár Andor, 
Pénzügy: Iinrédy Béla, 
Kt;!tusz: Korniss Gvula. 

Az egységes pártban elterjedt hírek szerint 
lehetséges, hogy 

a kereskedelmi és földmüvelésügyi 
tárca tekintetéhen még változás tör-

ténhetik. 

Budapest, szeptember 29. A pesthidegkutl 

e» közismertek, g y ü k i g ügyében tartott statáriális tárgya-

deinMeakeveré. ]&s h & T o m u 1 | n «^ tör tökön véget ért. 

iei közismertek. D é U e g y 6 r a k o r kihirdette a bíróság az ítéle-

tet, amelv szerint Éder Józsefet kötéláltali 
halálra ítélte. Délután ót ódakor a gyilkost 
kivégezték. A kivégzést izgalmas események 

előzték meg. 

A csütörtöki tárgyaláson az elnök megkér 

dezte Édertől, hogy ott volt-e tavaly Pacsán, 

amikor a községben kihirdették a statáriumotf 
— Igen — felelte Éder. 

— Tudja, hogy milyen bűncselekményekre 

vonatkozik a statáriumé 

— Lőfegyverrel... késsel... — Telelte ha-

bozvd Édcr« 

— Na, n a . . . — szŐIt az elnök. Maga Né . 

meth tanár ur előtt pontosan tudta, hogy 

mire vonatkozik a statárium. Tudta azt is, 

hogy hilólbüntetés jár érte.., 
— Igen. 

Az elnök ezután igy szólt Éderhez. 

— Utoljára beszélek magához, hoí?y ir.e& 

keressem a lelkét. Utoljára teszem tel a kér-

dést: bünös-e? Beszéljen, könnyítsen a lelkén 

Éder csak' állt, mereven .mozdulatlanul, far-

kasszemet nézve az elnökkel, azután meg-

szólalt: 

— Nem vagyok bűnös. 

Rövid szünet után az ügyész halálbüntetés 
kiszabását kérte. Az ügyész előadta, hogy a 
vád teljes beigazolást nyert a kihallgatott 
tanuk által. Az ügyész vádbeszéde alatt Éder 
lehajtotta a fejét, előkotorta zsebéből a zseb-
kendőjét és törülgetni kerdte. a szemét. 

Dr. Török Miklós védő beszédében azt han-
goztatta, hogy a vádlott a bizonyítékok elle-
nére is ártatlanságát hangoztatja. A bíróság-
nak mérlegelniíe kelU hogy elegendőkbe a 
bizonyítékok, vájjon nem kell-e a felmerült 
kélelyek alapián a rendes bíróság elé utálni 
az ügyet. 

Éder védője beszéde alatt keservesen sírt. 
A védő beszéde után az elnök ismét Édert 

szólította. 
— Akar-e még valamit a védelmére elő-

adni? 

— Semmit, — felelte alig hallhatóan. 

A bíróság fél 12 órakor vonult vissza és egy 
órakor hirdette ki dr. Márton Albert tanácsel-
nök a statáriális híróság ítéletét. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki Éder 

Józsefet egyrendbeli szándékos em-

berölés bűntettében és egyrendbeli 

szándékos emberölés bűntettének kí-

sérletében és ezért kiitéláltali halálra 

Ítélte. 

Éder József feszes testtartással, vérvörös arc-
cal hallgatta az Ítéletet 

Az ¡lelet indokolásának ismertetése közel 
másfél óráig tartott. A bíróság a kihallgatott 
tanuk vallomásából és a szakértők véleményé-
ből a vádlott tagadásával szemben is meggyő-
ződött Éder Antal bűnösségéről. 

Az indokolás ismertetése közben a zsúfolt te-
remben 

többen rosszal lette£ 

rosszul lett maga a halálraítélt is, akit s fegy-
őrök vezettek ki néhány percre a folyosóra. így 
az elnöknek többször félbe kellett szakítania 
az ismertetést. : 

Az indokolás ismertetése után az elnök maga 
elé szólította Édert, aki kérdéseire kijelentette, 
fyogy az ítéletet megértette és 

kegyelmet kér. 

A bíróság kegyelmi tanáccsá alaknlt át és alig 
tlz percnyi tanácskozás atán agy döntött hogy 

nem ajánlja kegyelemre az elitéltet 

aki teljesen összetörve vette tudomásul a dön-
tést. • , A 

Édert ezután visszakísérték siralomházzá át-
alakított cellájába, a gyűjtőfogház udvarán t>e- j 
díg 

felállították az *Vs*Hófáf, 

**er Józsefet délután rabszállító autőtt-kl- ! 
vitték a gyűjtőfogházba, ahol a í y Sffífór«-
házzá alakított cellában helyezték eL 

Éder az akasztófa árnyékában meg-

tört és a főtárgyaláson tanúsított ko-
nok tagadásával szemben töredelme« 

vallomást tett 

' F ' • « • • • . , • , 

— Most már látom —- mondotta —, honi 
nem segit semmi. Beismerem, hagy én kö-
ve'te m el a gyilkosságot, szánom-bánom bűnö-
mé* és most már csak az Isi&n irgalmában 
reménykedem. . ( . 

A halálraítélt vallomásáról jelentést tettek 
a kivégzéshez kireuüelt törvényszéki bíró-
nak, aki az ügyész jelenlóié'.en a beismerő 
vallomásról, amelyben Éder József megjelöl-
te azt a helyet is, ahol kofferjét és az elra-
bolt pénz egyrészét elrejtette, jegyzőkönyvet 
vett fel. A vallomás Irásbafoglalása után 
Édert kivezették a fogház udvarán felá'lit >'t 
hitóhoz és kivégezték. 

Pénteken statáriális tárgyalás 
Miskolcon 

Miskolc, szeptember 29. A csendőrgyilkos 

VáradiImre sajóbábonyi legény ügyében pén- <j 

teken reggel 9 órakor ül össze Miskolcon a 

statáriális bíróság. A statáriális biróság el-

nöke Tóth Dezső törvényszéki tanácselnök, 

a vádat dr. Bernáth István ügyész képviseli. 

AseÜdö 
A Szegedi MeteoroIogial Obszervatórium je-

lenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 
S0.9 C., a legalacson -ahb 16.2 C. A barometer 
adata milliókra és tengerszintre redukálva1 

Időjóslat a Délvidékre: Meleg, száraz idő. 
reggel 7R1.1 mm. este 165.3 mm. ^ ^ ^ ^ ^ 

Tört arany, ezüst 
beváltás Tóth órásnál.; 
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Rádión körözik 
a Szegedről eltávozott Körpel Richárdot, 

az összeomlott Selfmann-cég társtulajdonosát 
Téliesen tisztázódott Özvegy Seifmann Józsefné szerepe, akinek kihallgatását befe-

jezték — Hamis válfók ügyében nyomoz a rendőrség 
megdöbbenve sietett el vevőjéhez, akinek el (A Délraagvarország munkatársától.) A Del-

jnagvarország* csütörtöki számában bes/ámolt 
tarról a kihallgatásról, amely szerdán a késő 
esti órákban folyt le a rendőrségen. A kihall-
gatás a sokévtizedes, mindenütt ismert Seif-
mann Mór és fia rég ügyeivel volt kapcsolatos. 
A régi cég a közelmúlt napokban megszűnt, a 
vállalat a súlyos gazdasági viszonyok közepette 
összeroppant, néhány nappal ezelőtt az üzletet 
elárverezték. A szomorú aktussal a cég ügyei 
rem zárultak le. 

T'ibb kérdés tisztázására a rendőrség-
re idézték a cég egyik tulajdonosat, 

özvegy Seifmann Józsefnét, 

akinek kihallgatása órákon keresztül tartott, 
knajd csütörtökön reggel folytatódott. A jegv-
Vőkönvvek lezárása után 

Seifmann Józstfné a délelőtti órákban 
eltávozott a rendőrségről. 

A cég : legszünésével és a kihallgatásokkal já-
ró izgalmak annyira megviselték, hogy szerda 
éjjel saját érdekében nem engedték el a köz-Fionti ügyeletről, ahol a cég ügyeiről részletes 
elvilágositásokat adott. 
A "endőri nyomozást a '.ég egyik ügyfelé-

nek a feljelentése indította meg, aki néhány 
hónappal ezelőtt bútorokat vásárolt. A vevő a 
rá sárolt összegről fedezeti váltót adott a cég-
lek, amelynek három év óta özvegy Seifmann 
Józsefné és Körpel Richárd voltaik a tulajdo-
nosai. 

Körpel Richárd 25 évig volt a Seifmann-cég 
Esztviselője, majd Seifmann József halála után 
betársult az üzletbe. Köipel, aki a legutóbbi 
időkben teljhatalmulag intézte a cég ügyeit, 

az összeomlás után elutazott Szegedről. 

Mielőtt azonban eltávozott volna a v ámsWl , 

tgy cédulára felirta a legsürgősebb elintézésre 
ráró ügyeket, közöttük azt is, amiből a rend-
Iri nyomozás kiindult. 

Körpel a cédulára felirta a vevő nevét azzal, 
íogv váltója a közeli napokban lejár, de az 
tláirás — hamis, özvegy Seifmann Józsefné 

Széchenyi Mozi 
Pintek, szombat, vasárnap, 

szeptember hó 50, október hó 1. és 2-

Verebes Ernő, Werner 
Fueííerer, Grell Theimer 

hangos vígjátéka 
magyar résszel 

| Huszár 
menyasszony 

Szereimi keripgő 9 fordulóban. 

Főszereplők: 

Werner Fueííerer, 
Verebes Ernő és 
Greil Theimer. 

' ¿ a d á s o k 
vasérnepon 3, 5,7, 9 
hétköznapon 5, 7, 9 

órakor 

mondotta, hogy milyen üzenetet higyott hátra 
eltávozása előtt Körpel. A vevő csodálkozva 
hallgatta Seifmanné kijelentéseit, mert tudo-
mása szerint nem volt esedékes váltója. A lá-
togatás után elment a bankba, ahol felmutat-
ták a váltót. Azonnal megállapította, hogy 

a váltó aláírása hamis 

mire megteite feljelentését a rendőrségen. 
A nyomozás során azután az a gvanu merült 

fel, hogy az üzletfelek által fedezetül átadott 
váltókat, annak ellenére, hogy a vevők a vé-
telárat már kifizették, bankokban leszámítol-
tatták, ezenkívül pedig a fedezeti vallókat sok-
szorosították volna ugy, hogv a fedezeti váltó-
kon levő aláírásokat fáhamisitották a sokszo-
rosított váltókra és azokat szintén leszámitol-
tatlák. 

özvegy Seifmann Józsefné kihallgatása so-
rán kijelentette, hogy 

ezekben az ügyekben semmi része nem 
volt, a történtekről nem is tudott. 

A legnagyobb megdöbbenéssel szerzett tudo-
mást arról, hogy a cég girójával hamis váltók 
vannak forgalomban. Amint a Körpel által hát-
rahagyott Írásbeli üzenetet kézhez vette, ma-
ga sietett az ügyben érdekelt félhez és ő maga 
kérte fel, hogy nézzen utána, tulajdonképpen 

miről van szó. Seifmanné vallomását alátá-
masztotta az is hogy az egyik szegedi bank. 
amely már néhány nappal eldbb megállapí-
totta. hogy tárcájában a Seifmann-rég girójá-
val ellátott hamis váltók vannak, nngvarázatet 
kért Köipcl Richárdtól. Körpel a bank vezér-
igazgatója és cégvezetője előtt ki jelentette, hogy 
tudomása van ezekről a dolgokról de ezekben 

özvegy Seifmann Józsefnénak semmi 
része nincs, mindenért 6 a felelés. 

A rendőrségre időközben a cég ellen több hs-
sonló feljelentés érkezett. Valamennyi ízt t«r-
Inlmazza, hogy 

a volt üzletfelektől olvan összegeket 
követelnek, amclveket ék a cégnek 

egyszer niár kifizettek. 

Szerdán és csütörtökön négy Hven feljelentés 
érkezett. Egv váltó 360 pengőről, két másik 
váltó egyenkint 100 pengéről, egv pedig 400 
rengőről van kiállítva. 

Miután a nyomozás adatai arra mutálnák, 
hogy ezeket a manipulációkat Körpel végezte, 

a rendőrség elrendelte a Szetted« 
rffl eltávozott Kftrpel Richárd kö-

rözését. 

A körözést még éjjel rádión leadták a rendőr-
kapitányságoknak. mivel a nvomozó hatóság-
rak az i gyanú ia, hogy KKrpel külföldre 
igyekszik ménekülni. 
' Egyelőre nem lehetett megállapittnl, hogy 

Körpel hánv himis váltót hozott forgalomba. 
Valószínű, hogy a bankok kárának nagyobb 
része megtérül, mert Seifmannénak két ingat-
lana van. 

A nyomozást a rendőrség most minden 
irányban folytatja. 

A polgármester elrendelte, 
az összes Iskolák megnyitását , 

CsOiffrt SkOn: két a l ább gyermelcpnrallrtaea megbetegedés; egy u jabb halá los 
áldozat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A főorvosi 
hivatal előterjesztése alapján dr. Somogijl Szil-
veszter polgármester csütörtökön a következő ha-
tározatot adta ki: 

A gyermekpáralizls megbetegedések miatt Sze-
ged város beL és külterületén valamennyi 
óvodát, napközi otthont gazdas^P népiskolá, 
iparostanonciskolát, a siketnémák intézeté'. a vá-
rosi zeneiskolát és valamennyi középiskolát 1932. 
évi olítóber hó 1-19 bezártam, illetve a beiratás és 
tanilás megkezdését elhalasztottam. 

Értesítem valamennyi iskola igazgatóságát és az 
érdekelt főhatóságokat, bogy a zárlatot 1932. évi 
október hó 1-én tui vem hosseabbltom mW * hogy 
a beiratások é9 a • tanifás jotyó éul október hó 
1-én valamennyi tanintézetben megkezdhető. 

A polgármesteri határozat alapján tehát október 
elsején megkezdődnek az előadások az összes sze-
gedi alsófoku és középiskolákban. Az egyhónapos 
járvány vakáció véget ért anélkül, hogy a járvány 
is megszűnt volna. Csütörtökön ugvansis ismét két 
ujabb wermekparat'zts megbeteQrdést jelentették 
be a főorvosi hivatalnak, az egyiket a város bel-
területéről. a másikat a tanyákról. Ae egyik eset 
halálos volt. 

A polgármester elhatározása már nem igen kelt-
het meglepetést, mert hiszen a Délmagyarország 
szerdai számában Is közöltük, hogy munka társunk-
nak tett nyilatkozatában az iskolák megnyitás« 
mellett foglalt állást. Annái nagyobb nyugtalan-
ságot kellelt a szülők körében ez a polgármesteri 
nyilatkozat. A szülők nyugtalanságát dokumen-
tálja az alábbi levél, amelyet egy szülő intézett a 
L)éimaO'JarorSzág szerkesztőségéhez: 

Igen tisztelt Szerkesztő A legnagyobb meg-
döbbenéssel olvasom a Délmagyarország mai szá-
mában. hogy a polgármester ur, valószínűleg a 
tiszti főorvos ur véleménye alapján s'. iskolák 
megnyitását határozta .el. Függetlenül altot, hogy 
nem találok logikai összefüggést at iskolák egy-
hónapos bezárása és a polgármester ur mostani 
elhatározása kö/ött, niori hV-en a Járvány azóta 
még inkább fokozódott cs ha szükséges volt a 
kény szerva káció eddig, akkor foko/ollabb mérték-
ben szükséges továbbra N, de mondom, eltekintve 
a logikai összefüggések hiányától, a gyermekeik 
egészségéért aggódó szü'őkel sem a főorvos ur 
véleménye, sem pedig a polgármester ur határo-
zata nem nyugtathatja meg. A járvány statisztikája 
szerint n legtöbb uicgbflegadés a tiz éven a'uli 
gyermekek kóivbm lóriéul, ha lth W a pulgár.viüs-

ter ur már elkerülhetetlennek találta a tanítás 
megkezdését. legalább az Ami iskolák szünetét 
hosszabbította volna meg további két héttsl, mert 
ezekben'" az iskolákban, az elemi Iskolába Járó 
gyermekek között a legnagyobb a veszedelem. Az 
elemi iskolák járványszünetének meghosszabbítása 
még a tanítás szempontjából sem Jelent sokat, 
annyit semmi esetre sem. hogy sz megírni a leg-
nagyobb veszedelmek felidézését. 

Nemcsak a magam nevében, hanem Igen sok 
szülő neyében jelenthetem ki, hogy gyerekeinket 
semmi esetre sem engedtük <* a* elhamarkodna 
megnyitott iskolába, nem engedjük «1 őket mind-
addig, amig a járványveszély d aera mult. Na-
gyon sok szülő igy gondolkozik és ilyenképen 
kőnnven megtörténhetik, hogy az elemi Iskolai 
tanítók néptelen tantermeket találnak majd as 
idő «tött megnyitott ¡skoláltban. 

Tisztelettel: Egy ag%ódó szülő.* 

A Délmagyarország munkatársa közötte a szőlők 
aggodatmát a polgármesterrel éa megkérdezte, 
hogy 

az iskolák elóstóttt megnyitóinak eteffeyn 
következményeiért kt vállalja majd a fe-

lelősséget. 

— Én a H'zH főorvos Javaslata alapfán hoztam 
meg a határozatodat — mondotta. Ezért a hatá-
rozat rt (ehát a fóorvós a felelős. Kijelentem 
azouban. hogy abban az esetben, ha a főorvostól 
Javaslatot kapok ae elemi Iskolák további tárva' 
tartásának elrendelésire, ma kiadóit határozato-
mat készségesen módosítom. 

Annak a kavarodásnak, amely a tiszti főorvos 
járványelmélete körül keletkezett, érdekes fejlemé-
nye adódott a csütörtöki tanácsülésen. A főorvos, 
aki országos szégyennek minősítette nemrégen, 
hogy Magyarországon még alkalmazzák a /ertőtis-
nitt* intézményét, ugy látszik, a maga teljesen 
egyéni módja szerint revízió alá vette felfogását. 

Előterjesztést tett ugyanis a polgármesternek, 
hogy 

rendelje el az ős^es t-.rgeai Iskolák, nap-
közi otthonok es óvodák átir.zs'etfS utján 
való fertőtlenítését a 9yerme*poralizis-jár 

ványra való tekintettet. 

A főorvosi előterjesztés a mérnöki hivatalhoz ke» 
ifi I e ő•'<ői" és otl ki-< ámít tU»', N> ',v »' trolik ,t-
mt- ¿o isi' 'I'IOO pen'JóOe kmiloe. 

A ja\a4at!al a csütörtöki Uu4c ülés foglalkozott/ 
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Szülők figyelmébe! ̂ h r / r i é ^ r ; : ^ ^ Pollák Testvéreknél 
Menillapilott*k, hogy az 5100 pengős munkára 
ler'rrrt nincs, de megállapították azt Is. hogy 

a tön-'w>s rfgebhi áürispontja fis az  uf etó-
terje^zt^s Kőzött suty0* ellentétek mutat• 

koznak, 
A főorvos néhiny héttel ezelőtt még feleslegesnek 
mli.fi-¡telf miibien fertőtlenítést, most viszont 
azokr.ak a helyiségeknek a fertőtlenilésére tesz ja-

vallatot, amely a nyár eleje, leWt még a járvány 
jelentkezése elóUl hónapok óta zárva tannak, ott 
a gyerekek nem fordulhatlak meg, tehát ne® is 
fcrtózhel|ék meg a — falakat. 

A polgármester ugy határozott, hogy a főorvos 
előterjesztését  n e m **szl figyelembe, mindössze 
arra utasítja a mérnöki hívalalt. hogy az iskolák 
elpiszkolódott helyiségeinek rendbe hozásáról gon-
doskodjék. 

Nagv Illés nyugalmazott vasúti fiítfi 
halála előtt 48 órával mégis bejutott a klinikára 

A vasul! betegpénzlár nem llzell a fárványkórházl költségeket: egyetlen házban 
ölen kapták meg a llluszl 

kilencen vagyunk a házban, több apró-
ság is van, ezeket is meg kell menteni. 

— Értse meg — felelte a főorvos —, nem le-

(A Délmagyarország munkatársától.) A gyer-
mekparalizis mellett egyik legveszedelmeseb-
ben pusztító járvány most Szegeden a tífusz. 
Ez a betegség is főleg a város külterületein 
terjed, ahol a közegészségügyi állapotok a leg-
rendezetlenebbek. 

Nagy Illés nyugalmazott vasúti fütő és csa-
ládjának tragédiája jellemzi legjobban a tart-
hatatlan helyzetet. 

Nagy Illés a rókusi szérűskertek 11. szám 
alatt lakott magaépitette kis házikóban. A bel-
ső szob-it Nagy Illés, a felesége és két apró 
pyermeke foglalta el, a másik padolatlan szo-
bában, az asszony édesapja lakott harmadma-
gával, mig az apró konyhát Illésné nővére, 
ugyancsak harmadmagával lakta. A kis ház-
ban tehát összesen tiz személy zsúfolódott ösz-
sze. 

A mult hónap eleién Nagy Illés hirtelen 
megbetegedett. Felesége másnap kihivta a lá-
zas beteghez dr. Zoltán Ferenc vasúti pályaor-
vost, aki 

tífuszt és tüdőgyulladást 

konstruált. Megjelent a betegnél dr. Kaufmann 
Tmre és dr. Kovács Kálmán is. akik ugyancsak 
tifuszt és tüdőgyulladást állapítottak meg. 
Mind a három orvos hangoztatta, hogy 

Nagy Illést be kell szállítani a jár-
vinykórházba. 

A beutalás elé azonban nagy nk-dálvok gör-
dültek. Dr. Zoltán kijelentette Nagynénak, 
hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy 
n beteget beszállítsák a kórházba, azonban 
baj van. 

A betegpénzlár nem engedélyezi, illet-
ve nem fizeti a beutalást, a városnak 

pedig nincs erre pénze. 

Dr. Zoltán azt a tanácsot adta a kétségbeesett 
asszonynak, hogv próbálkozzék meg dr. Wolf 
Ferenr tiszti főorvosnál, aki vasúti ellenőrző 
orvos is. talán sikerül a beutalást keresztül-
vinnie. A helyzet ekkor már rendkívül fenye-
gető volt Nagy Illés magas lázzal hánykódott, 
legyek milliárdjai röpködték körül és félő volt, 
hogy 

a házban levő apróságok is megkapják 
a betegséget. 

Nagy Illésné sürgősen felkereste dr. Wolf Fe-
rencet a vasúti orvosok rendelószobájában. 

— Sirva mentem el odáig — mondta Nagv-
r.é —, mert akkor már teljesen elvesztettem 
a fejemet. Zoltán doktor ur egvre azt hajto-
catta, hogv férjemet he kell vinni a kórházba. 
De egyébként sem bírtam az otthoni kezelés 
kolt'épfit. A doktor ur azt mondotta, hogv az 
eredm<-nve* kezelés végett szükséges, hogv na-
ponta többszőr meglátogassa a beteget. Min-
den ilyen látogatás azonban pénzbe került, 
njert a közköltséget fizetni kellett. Ha pe-
dig A doktor ur nem jöhetett naponta több-
ször. akkor tudtam, hogv azt -férjem állapota 
sínyli meg. 

— Sírva menteni be Wolf foorvos úrhoz és 
összetett kézzel, sirva kertem, hogv *.7álliltHss:i 
he férjer et a kórházba. A főorvos ur többek 
között ezt is válaszolta: 

— Elhiszem, hogy terhére van a beteg keze-
lése és szerelne megszabadulni íú!e... 

— Dehogy akarok megszabadulni a férjem-
lói — válaszoltam sirva —, sót %iiilnék, ha 
otthon kecelhetném. De rajtam kisül 

het beutalni. A betegsegélyző nem ad erre 
pénztl 

— Egy másik orvos is jelen volt a beszél-f;etésnél, ő is közbeszólt az érdekemben, de a 
őorvos ur ezt az orvos1 urat is azzal hallgat-

tatta el, amiket nekem mondott De még mi-
előtt a főorvos urat felkerestem volna, künn 
járt nálunk dr. Oláh József kerületi tiszti or-
vos, oki megvizsgálta férjemet, megnézte a 
Irkásunkat és kijelentette, hogy a beutalásról 
nem lehet szó, mert a lakás 2 szobás. Még ha 
egyszobás volna, akkor igen, de igy nem lehet. 

— így azután minden maradt a régiben. Dr. 
Zoltán továbbra is kijárt, férjem szedte az or-
vosságokat. De férjem állapota egyre rosszab-
bodott. Lázas állapotában ki akart ugrani az 
ablakon, vergődött, nyögött és én tehetetlenül 
néztem szenvedéseit. Dr. Zoltán ezután sza-
badságra ment, helyettese jött ki augusztus 
4-én, aki kijelentette, hogy ez a helyzet tart-
hatatlan és hogv intézkedni fog. hogv férjemet 
már másnap bevigyék a járvanykórházba. 
Azonban másnap mégsem vitték el, ekkor fel- " 
kerestem a doktor urat, aki a telefonhoz sie-
tett és valakivel hangosan beszélt. Fenyegető-
zött és emlékszem, ezt is mondotta: 

— Orvosi munkánál nincs munkaszünet! 
— Nem tudom, hogv kivel beszélt, azonban 

bizony", hogv beszédjének meg volt a foga-
natja! mert férjemért 

másnap eljött a kocsi, amely elszállí-
totta a klinikára. 

Én is vele mentem. A klinikán azt kérdezték, 
amikor meglátták a férjemet, hogv miért nem 
előbb vittük be . . . Radványi tanársegéd urnái 
érdeklődtem, a tanársegéd ur igy válaszolt: 

— Sajnos, most már későn van . . . 
Előbb kellett volna behozni... 

— Szegény férjem két nap múlva meghalt... 
De a baj nem jár egyedül. 7-én 

tífuszban megbetegedeti a 4 esztendős 
kisfiam, rá néhány napra ? esztendős 

kisleányom... 

A két gyerekkel is szörnvü kálváriát jártam, 
mig végre sikerült őket elhelyeznem a gyer-
mekklinikán. Azután 

megbetegedett az öcsém. Bába (íyörgy, 
majd a hucom férje: Jójárt Téler és 
mos', már elkapta a betegséget a test-

vére is, Jójárt Bozál. 

örvesy Nagy Illésné, abogv ezekre a ször-
nvü napokra emlékezik, nem tudia elfojtani a 
fi irását. 

— Elpusztult az uram. pedig meg lehetett 
volna menteni... Most itt maradtam a két gve-
rekkel A házból rsak a baj az enyém, tarto-
zom rá a városnak, a banknak. Nem tudom, 
hogy mit csinálok ezzel a két gyerekkel, hogv 
nevelem fel őket abból a kexés kegydijból, amit 
kapok . . . 

A két gverek is sírva fakad. A konyhában 
légv-századok és légv-ezredek zümmögnek. 

Körülnézünk a szomszédban. 

Nagyék bézától jobbra és balra is tí-
fuszos beteg fekszik. 

Az uccát vastag porréteg borítja, közös kútról 
hord ják a vizet. Nem messze a teleptől nádas, 
mocsaras terület húzódik, melynek gőzölgése 
elíullasztja a lélegzetet... 

Bdófelszilamlási tárgyalások 
A szegedi III. ssánm adófelszólamlási bizott-

ság szeptember .'KMn pénzügyigazgatós.ig II. em. 
69. aj'ószám alatt a kővetkező tételeket tárgyalja; 

özv. Lábdy Akosné malomtulajdonos Szentmi-
hálytelek 66. Mészáros Béla betűszedő Délibáb-tű 
28. Gaál Sándor betli szedő Remény-u. 3. Ifj. 
Schulter János betűszedő Oltvány i-n. 5. Tombácz 
Antal paprikakikészitö Tarló-ucca 5. Szabó Sán-
dor kéményseprő Szentháromsága. 51. Egyesült 
szegedi paprikaklkészitők egyesülete Vám-tér 6. 
Ábrahám Szilveszter paprikamalom Cserepessor 
5 ördög István 1931—1932. paprikamalom Szél-
u. 2. Kertész gépcserép és téglagyár 1931—1932. 
Csekonits-u. 1. Kovács és Takács 1929—30. év, 
malom Délibáb-u. 17. Mandler VI Irnoa tei niény-
krrcr'-edő Cserepesscr 9. Peregi Mihily 1928. és 
1932, malom Sárkány-i. & Huszta Ferenc háztu-
lajdonos Rákóczu-u. 31. Winkler Testvérek fa-
kereskedő Alsótlszapart 10. Nen Sándor kereske-
dő Szatymaz 271. dr. Mertz Tibor orvos Kálvá-
ria-sor 16. Ábrahám József korcsmáros Sárkány-
u. 13. Saary Béla kereskedő Kossuth Lajos-su-
gárut 113. Golity Lajos 1931. M szabó Bécs!-
kőrút 12. Csonka Gergely 1931 év paprikakeres-
kedö Tisza Lajos-kórut 51. Csecs Vince dohány-
árus Szentmihálytelek 83. 

A szegedi I. száma adófelszólamlás! bizott-
ság szeptember 80-án pénzilgyigazgalóság, II. 
emelet 58. ajtószám alatt a következő tételeket 
tárgyalja; 

Benkóczy Pál lakatosgyír Madách-u. 5. Mor-
vay József rővidárus Tisza Lajos-kórnt 48. 
Eecz Mihály bizományos Rudolf-tér 6. őzv. Bo-
ros Antalné rövidáru Széchenyi-tér 15. Marka 
István és társa gépjavító Vadász-u. 1, Szabó And-
rás cégtag Vadász-u. 1. Csillag József textilke-
reskedő Tisza Lajos-körnt 3ó. Vajda Ernő röfős 
Tisza Lajos-körűt 40. Szarva« J. József divatárus 
Kállay A.-n. 6. őzv. Pető Ernőnó sors Jegyáras 
Szérh°nyi-tér 3. özv. Réti Adolfné rőfös Szécbe-
nvi-tér 16. Neu ErnS LanlAr Kigyó-u. 5. Wolf 
•*híe*r tnwfe»re.*ltedfl Kárász-u. 6 a. Lakos De-
zső szeszkereskedő Szent István-tér 2 özv. Bo-
kor Adolfné drogéria Kárász-u. 12. Varga Mihály 
kenderkereskedő Aradi-u. 4. Pollák Sámuel ken-
derkereskedő Tak-réktár-u. 1—2. Ho'Izer S. és 
Fi* textilkereskedő Deák F.-u 23. 

A szegedi I. szám- adófelszó'amlásl bizottság 
október 1-én a pénzögylgazgatóság épiMr^ébea. 
TI. emelet, 58. ajtó szám alatt a következő tétele-
ket tárgyalja: 

Lajkó Fere—* szatócs Párisi-körot 10. Kozma 
Ferenc igazgató Széchenyi-tér 7. Eag Károly 
háztulajdonos Timár-u. 9b. őzv . Kup Gyulán'é 
háztulajdonos, földbirtokos Horthy Míklós-u. 8. 
Halász István fakereskedő Csongrádi-sugárut 12 
Kl^rnár Akos tisztviselő Oroszlán-u. 4. dr. Be-
reczk Péter orvos Tisza Lajos-körut 37. Oprá 
'János hírlapíró Sajka-u. 8. Rohemyl Gyula há»-
tulajdonos, földbirtokos Római-kőrut 86. dr. Kor-
pássv Gvula háztulajdonos Tisza Lajos-könit 52. 
özv. Schlauch Károlyné háztulajdonos Kállay A-
u 6. Szőke Pál tisztviselő Kárász-u. 11. Wagner 
F. A. és Fiai fehérnemfikereskedő Klauzál-tér 7. 
Wagner Gusztáv cégtag Klauzál-tér 7. Wagner 
Ernő cégtag Klauzál-tér 7. dr. Wagne- Jen« cég-
tag Klauzál-tér 7. Wagner Ferenc cégtag Klau-
zál-tér 7. Kotányd János gyarmatárukereskedő 
Kárász-u. 5. Hutter Károly sörkereskedő gróf 
Apponvi-u. 18. Hodács és Friedmann gépjavítás 
MníVh-u. 16. 

Raffav mtndfn n*nUV«n 5s5=ssr harcsás halászlé 
kőZ'smorten kitűnően elfcísiilv« 

Nagy adag P 1.60 Kis adag P t — 
M»arendelé«r« bármely naoonl 1W 

Fehér antilopcipöket 
dfvatszürkére f«»t Lusteiner, Koros« oee« 15 

Csónaktárolásokat 
száraz emeled raktárunkban mé-
lyen leszálliloll áron vállalunk m 

Kovács Testvérek 
Maros ucca 24.. Festő ucca 17. sz. 
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Külföldi autóklubok vesetői 

Pénteken megbeszélés lesz a városházán a transverzálls 
autóut ügyében 

(A Délmxgyarország munkatársától.) Csü-

törtökön délután crkcztok Szegedre a kül-

földi és a hazai autóklubok vezetői, mint a 

Inndon—bagdadi tranzverzális autóut intéző-

bizottságának tagjai A délutáni órákban ér-

kezett vendégek névsora a köveikrző: Srhrő-
dr.r és neje, Mayer v Tennrburg. van Mert. 
ren és neje. dr. H. Hennebrrg, az A. I. T. 

elnöke, Vermes Gyula, Quittncr Ervin, ifj-

Horthy István. A. D. AUen, "Stenson Cooke, 
Van Itallen, Kari Frllz, Schcucr Róbert, Paul 

Duchrrine, Louis Le Comte, Arnold Spltzer, 
Hans Danzinrfcr, Jean Quinclet, Dr. Küke, 
Plrkner Ferenc, Újlaki Müllcr Pál, Elischcr 
Pál, Gömdry Laiml, Miklós Elemér. Haag 
Dezső. Havas Jenő, Ticvltzkg miniszteri taná-

csos, Miklós Pál, Sasváry, Enyrdi és Vermes 

Nándor, a Magyar Touring Klub elnöke. 

A vendégeket a város képviseletében Ber-
zenczcy Domokos műszaki főtanácsos fogadta. 

Este fé'tiz órakor dr. Somogyi Szilveszter 

polcármester vacsorát adott a Tiszában tisz-

teletükre 

A Tisza kerthelyiségében rendezett vacsorán 
megjelentek a szegedi autósélet vezetői, köztük 
dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy is. mint a 
Délvidéki Automobil Klub elnöke. A vendége-
ket dr. Somogyi Szilveszter polgármester üdvö-
zölte rövid pohárköszöntő jében, utána Paul Dn-
chaine. az A. I. T. fótitkára mondott beszédet. 
Wimmer Fülöp kamarai elnök pohárköszöntő-
jében a transverzális autóut közgazdasági je-
lentőségét emelte ki, Gömöry Laime külügymi-
niszteri osztálytanácsos, Pavlovié* Milos a sza-
badkai autóklub elnöke. Kirchknopf Ernó, a 
Magyar Touring Klub fótitkára. Arnold Spitzer 
nz osztrák Touring Klub elnöke, végül Kari 
Schröder, a német .Touring klub elnöke mon-
dott köszöntőt Magyarországra és Szegedre. 

A hangulatos vacsorán Fichtner Sándor ze-
neigazgató vezényletével a katonazenekar ope-
rarészleteket adott elő. 

Pénteken délelőtt féltíz órai kezdettel az 

autósok megbeszélést tartanak a városháza 
közgyűlési termében az autóul szegedi szaka, 
szánal; kiépi'ése és beikXdása ű-gf-cn A meg-

beszélés nyilvános lesz, azon tehát az érdek-

lődők is megjelenhetnek. 

Dfnyés Ferenc festőmiivészt 
csütörtökön szabadlábra helyezték 

(A Dél magyar ország munkatársától.) Dinyés 
Ferenc festőművészt, akit hónapokkal ezelőtt 
a Füssy-ié\e szervezkedéssel kapcsolatban 
tartóztatlak le, esülörtöktin szabadlábra he. 
lyeztik. 

Dinyés Ferenc négy társával junius 20-án 
került letartóztatásba. A szervezkedéssel gya. 
nusilotlal at Budapestre szállüoiíáL, u»ci«. 
\t)lt a gyanú, hogy egy ottani szervezkedéssel 
állanak ósszrköttelésben. Ez az oldala azonban 
az ügynek tisztázódott és Füssyéket visszakí-
sérték Szegedre. Dinyés Ferencre — aki ál-
landóan hangoztatta, hogy semmi része sincs 
az ügyben — a lelartóztatás annyira hatott, 
hogy visszakapta háborúban szerzett súlyos 

ide-L.:)'.- •'- í »i»régenvédője, dr. Burger 
Béla utján szabadlábra helyezését kérle, Sú-
lyos egészségi állapotára hivatkozva. A vizs. 
gálát igazolta Dinyés kérelmét, áiire az ügyész-
ség nem emelt kifogást a szabadlábrahelyezés 
ellen annr'l is inkább, mert Dhrvés szerepe 
az üRvhen ecésaen reeltfly telenlőséefinek lát-
szik. Csütörtökön clélőtt arután elrendelték 
Dinyés szabadlábrabelgezését. A frs'Smü. 
vész még a délalán folyamán elhamjta a 
bórt Onkór házat. 

Értesülésünk szerint az ügyészség nemso-
kára elkészíti a vádiratot és a törvényszék 
esetleg már október folyamán letárgyalja az 
ügyet 

Az fparostanonciskola tanárnői 
A polgármester visszavonta határozatát — Heti két—két éráért havi S—10 pengő 

(A DéimaVUarorstdg munkatársától.') Nagy m?g-

üt kqj.es t keltett városszerte az a határozat, amely 
máról-holnapra megszűntette a női iparostanonc 
iskolánál alkalmazott óraadó tanerők további al-
kalmazását és ezzel többek közölt tíz o'van egye-
temet végzett fiatal tanárnőt és tanítónőt fosz-
tott mee állásától, aki ezekből az óradijakból tar-
totta fenn magát és több esetben a családját is. 
A máróL-holnapra állástalanná tett nők maximáiis 
jövedelme az iskolaév hónapjaiban 50 pengő volt. 
\ polcármester ugv rendelkezett, hogy az iparos-
tanonciskolába három rendszeres váro*i tanítónőt 
helyezett át. akiknek a munkájával kívánta feles-
legessé lenni az eddigi óraadók működését. 

A határozatot — mint emlékezetes — a községi 
'Nkolaszék törvénytelennek é* jogtalannak minósi-
'ftfe, miután megállapította, hogy az iparostanonc-
iskolába csak az iskola felügyelő bizottsága ne\ez-
het ki tanerőket és az iparostanonciskola fel-
ügyelő hatósága a polgármesteri határozattal el-
mozdított óraadókat bárom évre bi:ta m"(7 17 fani. 
' ebből a három évből pedig még csak egy 
tett ej DP megállapította az iskolaszék azt is, 
bogy » határozat nem szolgálja az indokolásban 
megjelöl» célt. a takarékosságot, niert azok után a 
tanitók u'án. akiket a város" nem osztálytanítóra 
alkalmaz, államsegély rw»m jár és így az illet-
mények túlnyomó részét az állam helvett a város-
nak UZ *negfi2etnie. 

A tan.'elügy-. jséc viszont azt állapította meg, 
hogy a női iparatanondskoláhoi beosztott három 
Uaitónő munkaerejére . J;őtségi iskolákba"*  , s  

«ükség van azokai <s tan'iás zavartalanság in:ik 
veszélyeztetése nélku- nem nélkülözhetik a* isko-
'ák, legfeljebb akkor, ha heivctteseket alkjlmaz * 
város. 

Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, aki sza-
badságon volt, mikor a kérdéses határozat meg-
jelent, most visszavonta a határozatot, illetve an-
nak végrehajtását az óraadó tanárnak három évre 
seótó megbízatásának idejére felfüggesztette 'és 
ugy rendelkezett, hogy a női Iparostanonciskolá-
ban at Idén is ezek a* óraadók tA«s<U( el a tani-
lásf, de. redukált árasaimmal. Eddig, az elmúlt 
tanévben, a tanárnőkre heti nyolc óra jutott, 
most. a polgármester uj rendelkezése alapján csak 
heti két óra /«/, ami azt jelenti, hogy megkeres-
hetnek havi munkájukkal — nyolc-tíz pengőt. 

'Belvárosi Mosl 
fenlek, szombat, vasárnap 

Sárga passzus 
Főszereplők: 

Manle Kalisch EIÍSSS Lafl(lj 
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Iskola és Intézeti 
harisnyák, 
kötöttáruk 
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A gedól villamosvonal 
meghosszabbítása 

(A Détimag'farotiság munkatársától.) Hat évvel 
eaeíótt, araikor a Szegedi Kóiuti Vaspálya Bt. 
véférvéuvesen beszüntette as ujszegedi villamos-
vonalat, a közgyűlés ehez csak azzal a feltétellel 
adU meg az engedélyt, hogy • vállalat kötele* 
a beszűntetett 1300 métere« vonal helyett hasonló 
hosszú vonalszakaszt építeni a város más részeiben. 
1928-ban arra kötelezte a közgyűlés a vállalatot, 
hogy kötelezettségének terhére a t^dól vonalat 
hosszabba meg a körtöltésig. Az aj vonalsza-
kasz kiépítése azonban nem történt meg. A mult 
évben a város felszólította a vállalatot « vonal 
kiépítésére, most a villamosvasút Igazgatósíp be-
adványt intézett a polgármesterhez és hivatkozva 
a gazdasági "álságra, az üzem egyre csökkenő 
forgalmára, huladékot kért A polgármester nem 
járóit hozzá a haladék megadásához, felszólította 
a vállalatot, áogy a vonalszakasz épité*ét leg-
később n f6v8 ép ta"assán kezáfe mM, mart erre 
a vonrra a SSomogyi-telep és Fodor-telep lakos-
ságának nagy szüksége van. 

Egy nap története: 
topott, elfogták és azonnal 

elítélték 
(A Détmagyaronzáq munkatársától.) Bartucz 

János kisteleki napszámost már többször megbün-
tetlek különböző bűncselekmények miatt A nap-
számos csütörtökön reggel nfnnkaadója fiától el-
lopott egy aranyórát lánccal. A lopás után bo-
tért a kocsmába, ahol két alvó részeget talált. 
Ezektö« fs pénzt, órát, láncot lopott. A lopások 
után egy órfvsl már elfogták a csendőrök, akik 
még a délelőtt folyamán beszállították a szegedi 
ügyészségre. A törvényházéi Egyszerűsítéséről szóló 
törvény értelmében a teljes beismerésben lévő 
Bartucz Jánost ár. Mtftdluffy István ügyész azon-
nal dr. Berzt árpád törvényszéki biró elé állította. 

A vádat az ügyész élőszóval terjesztette elő. 
Bartucz János beismerte a lopásokat, mire a bíró-
ság halhónapi börtönre Ítélte. Eszel Bartucz re-
kordot javított, mert még aen történt meg ed-
dig. hogy a lolvajt, a lopás napján már fogerősen 
el is Ítélték vo'na. 

Gírnbös Gyula megsértése miatt 
elitéltek egy rokkantat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék Gömöry-fanácsa érdekes ügyben ítél-
kezett csütörtökön. Hajnal Miklós 40 esztendős 
mezőkovácsházai tisztvisel« került a biróság elé. 
az figvészség vádja alapján, felhatalmazásra ül-
dözendő rágalmazás és becsületsértéssel vádolva, 
ir.elyet a hadsereg, illetve Gömbös Gyute had-
ügyminiszter sérelmére követett el. Hajnal Mik-
lós hetekkel ezelőtt, többedmagával az egvik ne-
zökovársházsi kocsmában idogált. Eközben 6zó 
került a politikáról, a hsdseregről és magiról a 
hadügyminiszterről is Hajnal Miklós a beszélge-
tés során reprodukálhatatlan kifejezéssel Illette 
Gömbös Gyulát és rágalmazó kijelentést tett a 
hadseregre nézve is. 

A csütórtckl tárgyaláson s tisztviselő elmon-
dotta. hc.̂ j" a korsm-i beszélgetős alkalmával 
nagyon ittas volt, ugy, hogy nem tudja, mit be-
szélt. Ekartfi. fcogy a hábortihan megrokkant cs 
azóta idegbeteg. A bíróság ¿0 pengő pénzbünte-
tésre itélte H.ijrualt. A tőrvényszék enyhítő kő-
rülménynek vette ittasságát és azt a kö:ülmrnyt. 
hogy nagvfuiu rokl. 'ntságánál fogvi az idegbaj 
határán mozog Az ítélet jogerős. 
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HireR 
— 'A* ín«égronnkások bíztatása. Az érvény-

ben levő kormányrendelet értelmében a váro-
sok nem tartoznak bejelenteni az inségmvn-
káknál alkalmazott munkanélkülieket az Or-
szágos Társadalom' izlositó Intézetnél. A mér-
nöki hivatal most javaslatot terjesztett a pol-
gármester ele és kérte, hogy a töltési munkák 
veszélyesebb munkanemeinél foglalkoztatott 
munkásokat önkéntes tagokként jelentse he a 
v-iros az OTI-nél, mert a mult évben is több-
ször megtörtént, hogy a csillék, a vasutak ke-
zelésénél alkalmazott munkások megsérültek és 
a gyógykezelés költsége a várost terhelte. A 
polgármester a javaslat alapján az ilven he-
lyeken alkalmazott munkások bejelentésére 
utasította a mérnöki hivatalt. 

— Népjóléti hivatalt állítanak fel Vásárhelyen. 
Hódmezővásárhelyről jelantik: Hódmezővásárhely 
közgyűlése hossza* vita után kimondotta, hogy 
népjóléti hivatalt állit fel. A népjóléti hivatal a 
közeli napokban megkezdi működését. 

— Két szegedi gazdasági munkás kitüntetése. 
A földművelésügyi miniszter Németh Antal (szaty-
mazi) és Hegedűs Péter Pál (alsótanyai) gazda-
sági munkásokat hossza és hűséges szolgálatuk 
jutalmazásaként dicsérő oklevéllel és 100—100 
pengő jutalommal tüntette ki. Az okleveleket és a 
jutalmakat a polgármester megbízásából a város 
egyik tanácsnoka ünnepélyes keretek kőzött fogja 
átnyújtani a kitüntetetteknek. 

— A debreceni polgármester bárom pénzintézet 
fúzióját javasolja. Debrecenből jelentik: Dr. Vá-
•áry István polgármester érdekes előterjesztést 
tett Debrecen tőrvényhatósági bizottságához. Elő-
terjesztésiben hársra Jelentékeny debreceni pénz-
intézet fúziójára trtt javaslatot A javaslat szerint, 
amely valószínűleg a legközelebbi közgyűlés napi-
rendiére kerül, a Debreceni Első Takarékpénztár, 
a Városi Takarék és a Hitelintézet rt kőzött jön-
ne létre fúzió. 

— A háztulajdonosokat felszólítják gyaloejér-
dáiknak helyreállítására. Az Tskola-ueca Tisza 
felé eső oldalán levő házak tulajdonosai azt kér-
ték a várostól, hogy kés-ltfesse el terhükre, de hi-
telbe az aszfaltgyalogjárókat, mint ahogyan né-
hány évvel ezelőtt az ueca másik oldalán Is elké-
szítette. A polgármester a mérnöki hivatal Javas-
latára ugy határozott, hogy a kérelmet nem tel-
jesiti, mivel a , királyi biztosság várostervei sze-
rint ez az nccavonal a végleges rendezés alkal-
mával öt méterrel beljebb kerül. Felhívja azonban 
a polgármester az összes háztulajdonosokat hogy 
megrongálódott gyalogjárdáikat haladéktalanul 
hozassák rendbe. 

— Eljearyzés. Dr. K a l m á r László egyetemi 
magántanár és A r v a y Erzsébet egyetemi gya-. 
kornok jegyesek. (Minden külön értesítés helyett } 

— Gesztenye neeal sütésére elsősorban hadi-
rokkantak kaphatnak engedélyt A kereskedelem-
ügyi miniszter mejzküldötte a kamarának most ki-
adott körrendeletéi, amely szerint ujabb geszte-
nyesütési ueca! engedély elsősorban mindenesetre 
brdirokkantaknak, vagy hadiözvegyeknek adható 
ki és csak, ha llvenek nem jelentkeznek, lehet 
másnak' ts engedélyt adni. Joga van az elsőfokú 
hatóságoknak arra is, hogy ha Ilyen árosról két-
ségtelenül megállapítható, hogy nincs feltétlenül 
ráutalva az uecai árusításra és más nton is tud 
magának megélhetést biztosítani, az engedély 
nyújtását megtagadja és az így megüresedő enge-
délyt Is igazolt hadirokkantnak. va«v hadiözvegy-
nek juttassa. 

— Istentisztelet a zsinagógában. Az tliuiepi Is-
tentisztelet péntek délután félhatkor, szombaton 
és vasárnap délelőtt félnyolckor, szombaton este 
hatkor kezdődik. A légi zsinagógában a délelőtti 
Utentisztr'et er negyednvolckor ke-dődik. 

— A városi lakások lakbére. A városi bérházak 
lakói ismét tömegesen kérnek lakbércsókkentést 
a várostól. A csütörtöki tanácsülésen számos ilyen 
kérvénv került napirendre, a polgármester azon-
ban határozatot nem hozott, mivel október elsején 
üt össze a lakbérlet! bizottság amely generális 
Javaslatot tesz a városi lakások uj bérének megál-
lapítására. 

— Színház Vásárhelyen. Sziklai Jenő Vásárhe-
lyen állomásozó színtársulata rövidesen befejezi 
szezonját. Szerdán este a „Pusztai szél" című Hu-
nyadi-darabot adták elő nagy sikerrel. Hétfőn vi-
dám kabaré keretében búcsúzik el a társulat Vá-
sárhelytől. 

* Jó kávé csak Vincénél! Minden reggel friss 
t'urkolés, Arad't-ucca 5. Tel. 14-60. 

— A segédmotoros kerékpárok Is vámmente-
sen közlekedhetnek a hídon. Több aláírással 
ellátott kérelemre a polgármester megengedte, 
hogy a közúti hídon a segédmotoros kerékpá-
rok is vámmentesen közlekedhessenek. Eddig 
csak a gyalogosok cs a lábbal hajtott kerékpá-
rok élveztek vámmentességet. 

— Titusz és vérhas. Debrecenből jelentik: A tí-
fuszjárvány egyre nagyobb mértékben emelkedik 
Debrecenben. \ főorvosi hivatal megállapítása 
szerint szeptemberben 84 tífusz és 6f> vérhas meg-
betegedés fordult elő a város területén. — Szen-
tesről Jelentik: A közegészségügyi hatóságokhoz 
be ékezett legújabb jelentésekből megállapítható, 
hogy ugy Szentesen, mint a megye területén min-
denütt Igen elszaporodott a tífusz és a vérhasmeg-
betegedések száma. Az egészségügyi hatóságok 
mindent elkövetnek a járvány további terjedésének 
megakadályozására. 

— A színigazgató beadványa a polgármes-
terhez. Görög Sándor színigazgató beadványt 
intézett a polgármesterhez és engedélyt kert 
arra, hogy használatba vehesse a színház diszT 

let, ruha- és kelléktárát, valamint a világítást, 
miután függetlenül a fellebbezéstől, az előadá-
sokat megkezdi a sa ját felelősségére. A polgár-
mester ugy határozott, hogy a színház fölsze-
relésének használatára az "engedélyt megad ja 
a színigazgatónak, t világítási lerendezés hasz-
nalatát azonban csak azzal a feltétellel, ha az 
elfogvasztott áram árát megtéríti a városnak, 
miután a színház szubvencióját megállapító 
kisgvülési határozatot nem hagvta még jóvá 
a belügyminiszter. Abban az esetben, ha a jó-
váhagyás megtörténik, az áramköltségeket a 
város visszatéríti. 

z Ha Budapestié otaztk, első utja legyen a ffr 
nvesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
fBudapest VII., Dohány-ucca 44) menni Ott m á r 
regge l 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pen-
gőér t nemcsak megf ű r ö d hat, hanem 
Jót meg ! • reggelizhet - 7 

— „Amazonok" lftvészesapata. Csütörtökön 
este megalakult a Szegedi Polgári Lövész Egylet 
amazon-osztálya. Kőrmsndy Mátyásné elnökölt az 
ülésen, amelyen Hibel János számolt be az előké-
szítő munkákról Jelentve, hogy az „amazonok" 
csapatában több mint 70 tag Jelentkezett. Az elő-
terjesztés után a következő tisztikart választották 
meg: elnökök Kőrmendy Mátyásné és Alföldi Im-
re, társelnökök Pongráo Albertné és dr. Csikós 
Nagy Józsefné, ügyvezető elnök dr. Szécsényi Ist-
vánné, főtitkár Csórja Zsuzsa, titkár Boga Irén, 
főpénztíros Maruaák Gvuláné, nénztáros Balnsl 
Margit, elleiiőrök dr. Tóth Béláné, dr. Viola 
Gvörgyné, dr. Mály Ferencné, ügyész dr. HnnyadI 
János, orvos dr. Beréayl Olga. háznagy VHtkal 
János, művezetők Szekszárdy Boldizsár és vitéz 
Peer Ferenc. A tisztikar megválasztása után a 
költségvetést terjesztették elő. Az uj lövészosztály 
hétfőn megkezdi működését. 

i P«C*t i i 

H A M E R U - K E S Z T Y U K 
tapWbtan Pollik Tettvéreknél 150 

B: 

C: 

ABC 
utasok részére. 
Ha Budapestre jön,' szálljon meg 
a dunapa r t i e l s ő rangú 
BRISTOL szállodában, 

mert olcsó áron nyújt mindent: 
szép szobát, kitűnő ellátást és 
szórakozást, hisz ugy a délutáni 
teánál, mint az esti vacsoránál 
tánc van. 

Mindezt (szobát teljes kitűnő 
ellátással) — a szoba fekvésétől 
függőleg — már napi 12.— 
pengőért kaphatja. 

Kedvezményes áro 
egyéni utazás 
flbbaziába! 
14 napi teljes pensto, Jó pol 

gári szállodában, hideg-meleg H 

folyórlzes szobában, beleértve f 

borravalót és gyógy dl lat 

2. o. gyorsvonatfeggyel 

Budapesttől Budapestig 

3 o. gyorsvonatjeggyel 

Budapesttől Budapestig 

Jelentkezés: 

A D é l m a g y a r o r s z á i 
utazási és meneffegylrodájábar 

P 260.-' 
P 220.-

— A kompenzációs behozatal igazolása. A Ma-
gyar Nemzeti Bank egyes esetekben megengedi, 
hogy külföldről behozott áruk ellenértékét az im-
portőr Magyarországból kiszáUitott áruk eladási 
árával egyenlítse kl, tehát az ilyen célra kiszál-
lított áruk dervizaellemértékét nem lehet beszolgál-
tatni. Az ilyen módon lebonyolítani kívánt flalet-
kötéshez az engedélyt ugy lehet megkapni, hogy 
ar importáló cég a Nemzeti Bank exportvaluta 
osztályához kérvényt nyújt be, melyben fel keU 
sorolni a behozni kívánt árukat és azok vám-
tarifaszámát, valamint részletesen fel kell tűn-
tetni az árakat és a fizetési feltételeket, végül as 
árukat eladó külföldi cég nevét és telephelyét To-
vábbá meg kell jelölni az exportálandó árura vo-
natkozólag Is a fentebbi adatokat, megnevezvén 
a külföldi vásárló céget és annak telephelyét. 
Amennyiben a Nemzeti Bank az előterjeaztett ké-
relemhez hozzájárul, erről a kérelmezőt értesíti. 
Mivel a beszolgáltatás alól mentesített exportva-
luta felhasználását utólagosan Igazolni kell, az 
áruk ténvleges beérkezte utáo a legrövidebb időn 
belül külön erre a célra Vénült nvomtatvány kl-

-Mtetétieu a twiiatkozó vám- és fuvarokmányokat, 
valamint számlákat be kell nyújtani. 
— Katonai lovasmérkózés Kecskeméten. A sze-

gedi veirvesdandár csütörtökön délelőtt lo. 
vasmérkőzést rendezett Kecskeméten, ame'yeit 
mintegy negyven tiszt vett részt. A mérkőzé-
sen megjelent dr. vitéz S/ir>oy Kálmán altábor-
nagy. a vegvesdandár parancsnoka is. 

x A Városi Zeneiskolában a tanítás októbtr 
1-én ismét megkezdődik. Utólago« Iratkozás na-
ponta 3 és 5 óra között. V9 

— Baleset a körtöltésen. Koppí János négv 
éves kisfiú csütörtökön délelőtt játék közben 
leesett a körtöltésről. A mentők a sebészeti kli-
nikára szállították, ahol meeiNaoitották. hoffv 
a kisfiú lába eltörött. 

x PYTHIA az enrópal tekintélyt! neves grafo-
loCTisnő osok 4-lar, szerdáig tartóz*odik Szegeden 
(Kass>, honnan Budapesten áf visszamegy Párls-
ba, amerikai turnéjának előkészületeire. Szülők-
nek néhány nap Idejük van gyermekeik írását el-
vinni Pythiához, hogy tanácsát kérjék gyermekeik 
jövőjére és nevelésére 

— „A halál oka: óplumméraezés." Kaptuk a kő-
vetkező so-okat: „Tarén tiszteli Szerkesztőséé! A 
Délmagyarország pénteki számában megjelent „A 
halál oka: óniummérgezés" című híradást szíves-
kedjék az alábblak értelmében helyesbíteni. Az ál-
lítólag ópiunrmérgezésben elhalt Molnár Tlonka 
kezelőorvosa én voltam, tehát elsősorban én tud-
hatom legjobban, hogy a halál oka nem ópium-
mérgezés, hanem fertőzéses bélhnrnt volt, amit a 
megejtett boncolás is megállapított és a tannval-
lomásokból Is kitűnt. Tehát az orvos! vizsgálat 
nem állapíthatta meg az ópiummérgezést. Bonco-
lás után a belsftszervek vegyvlzsgálatra az Illeté-
kes hatósághoz küldettek, de annak az eredménye 
sem kétséges előttem, mert ha a használt gyógy-
szert egyszerre és nem 4X1 kávéskanállal vette 
volna Is be, akkor sem okozott volna halált. Eddig 
tehát az ópiummérgezés csak dr Boga Dezső köz-
ségi orvos jelentésében szerepel. TIszt.eleltel: dr. 
Bihari Béla orvos." 

— A Dé'magyarorsTái« e«k olyaa híreket közöl, 
amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy 
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk tehát 
mindenkit, halóságokat, egresieteket, magánoso-
kat, szíveskedjenek nekünk szánt közleményeiket, 
akár (betellek, akár nem. «agy Aradt-uceal kl. 
adóhivatalunkba, vagy Somogyl-uccaf szerkesztős«-
(tünkbe küldeni. 



IX-30 

Iskola! hírek 
A Klauzál Gábor reálgimnáziumban » tanév 

október 1-én, szombaton reggel 8 órakor kezdődik 
A kisegítő gyógypedagógiai Ituolában (Dugo-

nicsaiéra 34.) a pótbeirásokat október 1-én és 
2-in tartják meg 

A> iparoatanonciskola igazgatósága kózli,hogy 
a Járvány miatt megszakitott tanoncbeirásokat az 
uj fluiparostanonciskola földszinti 3 számu tsn-
tennében fogják eszközölni október 1. 3. és 4. nap-
jain; délelőttönkin! 0 és 12 óra között a fiuk, dél-
utánonkint 4 és fi óra közt pedig a leányok irat-
korfiatnak 5-éo délelőtt 8 órakor a fiu-, délután 2 
órakor a leánviparostanoncok rendes tanitása 
magkezdődik 

A z»irió népiskolában az elmaradt pótbeiratá-
sokat október :*-án, héttőn délelőü 9-től 12-ig a 
hitközség székházában t->rtják meg. 4-én, kedden 
délelőtt fél 3 órakor Istentisztelet, utána megkez-
dődik a rend-* tanitás. 

— Ünnepély. A M. C. Sz ifjúsági kulurszak-
osztálya vssárnsp este fél 8 órakor a Z6idó Isko-
la tornatermiben tartja zászlóavatási és újévi ün-
nepélyét Beléptidíj nincs. 

X Modem játékkészítő tanfolyamra Jelentkezni 
lehet Nemzeti S^jlóvállalatnál, Kárász-u. 

— Haláloa szurkálás. A mult hét szombatján 
az egyik Somogyi-telepi kocsmában véres vereke-
dés történt. Asztalos Pál 48 éves telepi fuvaros 
összeszólalkozott több ismeretlen férfivel. Az 
egyik férfi kést rántott elő és azzal Asztalos mel-
lébe szúrt. A súlyos Állapotban levő fuvarost be-
szállították. a közkórházba. A nyomozás során 
megállapították, hogy a szúrást Kriszta György 
nipszáaos tette .Krisztát a rendőrség kihallgatta, 
majd kihallgatása után elboesájtotta a rendőr-
ségről. Csütörtökön azután fordulat történt az 
ügyben. Asztalos Pál csütörtök reggelre a kór-
házban kiszenvedett. Megállapították, hogy a ha-
lált a vérzés idézte elő. A kórház jelentést tett a 
halálról a rendőrségnek és az ügyészségnek. 
Azonnal detektívek siettek Kriszta Győrgyért, 
akit azután őrizetbe vettefc. Asztalos Pál hollles-
tél a törvényszéki orvostani intézetbe vitték, ahol 
lelboncolják. 

ISMÉT HOZUNK 
n ^ h A n y slttgcr< i k u « ( i 

Háztartás 
5 drb női bluztartófa 24 fillér . 
20 drb szekrénypapir 24 fillér i j 
Üveg hamutányér, egész vastag 24 fi'Mr g 
Cuclisüveg. beosztással 24 fillér g 
200 drb papírszalvéta 24 IIII.'T ~ 
Püspökkenyérsütő 37 cm, hosszú 78 fillér N 
Szénlapát és tflzpiszkálé. 78 fillér s 

Petróleum kanna, fémből S8 fi'lér < 
Zsirbödón fémből 88 fillér "» 
Teje«k*rtna. fímből 9* fillér () 
2 drb poreellán csésze aljjal 98 fillér « 
4 drb poreellán mocea csésze aljjal M fillér 
Zománcozott lavór, vagy palacsinta ® 

sütő, vagy tojásaütő, vagy leves- •> 
szűrő M fillér fl 

Takarításhoz J 
Súroló, vagy mosókefe 24 fillér » 
Fém, vagy gyökér surolöosutak 24 fillér -
Bekenő és kőrömkefe együtt 24 fillér f 
Kályhacsőtisztitó kefe 130 cm hosz-

szu drótnvéllel , 24 fillér ' 
Sár, vagy fényesítő, v. ruhakefe 24 fillér ® 
Klozetkefe 98 fillér 0 
Parkettkefe levehető farésszd 9P fillér © 
Nádporció »8 nttér N 
Lószőr szobaseprő 7 soros szakállas 7*1.58 * 

Diákoknak rf 
1 üveg an'racén lrótinta " 14 fillér ̂  
1 fivrg tus üvej! art óval !1 fillér , 
5 ív zsirpapir 100*70 24 fillér * 
5 Iv könyvesomagoló kékpapir 90x63 24 fillér ? 
10 drb elemi iskolai <rka 24 fillér * 
40 lapos kockásfedelü füzet 24 fillír g 
Töltőtoll 68 fillér g 
Hkolai bőrönd 27 em-es »8 fillér « 
Affrácén tinta léi literes üvegben »8 fillér ® 

N ő l d l v a t u 
MttseVm női hajháló en fillér 
Háromszintes hailekótő háló 48 fillér ? 
Tüll melhartó »8 fill'r B 

'U&za>t aft ! n j , fli|#r 

Füz «¿pka P 2.38 
vaianatoli a «tzkttztflte. mertholnap, 

október 1-en i.Vrva toriunk ! 

Várisi Saay Aruöáx, Szepeá. 

H A L I Inta l f fv é s Társa H a l á s z i « R é s z v i o v t á r s a s á i 
kitwmel-

minden fajtájú é l ő süllő, csuka, fehérhal 

harcsa, ponty, MII ikKrpoaty, 
érhal atk tiszai halászatából 

vágott h a r c s a , vágott ponty 
valamint levesnek * halászlének ö..z*áiHtott halait m 

rendkívül l e S Z á U t t O t t A T O W I h ~ a * * * « » » 
a Rndolf tár! haleaarnokban (váa.!:A* .aettett) és a Tisaa Lajos kőrnti piacea. Télefea »4—44 

Ssin&áss 
és Müvéssei 

HARMÓNIA HANGVERSENYEK: 

Nyolc bérléti hangverseny vlllghirJ előadómű-
vészekkel kedvezményes fizet* ;i feltételekkel ha-
vi 1—5 pengő. 

Kentner Lajos zongora okt. 13 
Németh Mária ének nov. 8. 
Milsteia Nathaniel hegedű dec. 6 
Colette Frantz hegedű Január 10. 
Telmányl Emil hegedű jnn. 28. 
Poldl Mtldner zongora febr 8. 

" Oeorg Kolenkampfr hegedt" márc. 2 • 
' Báthv Anna ének április 1«. 
Kísérők: Dr. Herz Ottó, Ków György. Jakób 

Gitapel és a szegedi filhirmontkur zenékar. ' 
Bérelni lehet a ' Harmónia- igazgit óaágáaál 

(Kárász-u. 14., telefon 22 38) és a Délmagyar-
ország Jegyirodájában. 

Pár napig még fenntartja a színház a régi bér-
lők helyeit. Tegnap megjelentek" a városban a 
színház plakátjai, amelyek közfigyelmet keltettek. 
Nagy megelégedéssel olvasta a közönség a ki-
tánő társulat névsorát s a mélyen leszánitottbely-
őrakat. A színház vjszetőjége t tegnapi nap fo-
lyamán megkezdte a bérletek előjegyzését is. Te-
kintettel arra, hogy az igazgatóság tiszteletben 
tartja a régi bérlők szerzett jogait, a régi bérle-
teket még pár napig fenntartja s nem adja ki azo-

" kai üj bérlőknek fippen ezért feJfcéri a régi é* az 
ri) bMMret. hwfv' b'Méfl "IfféíTyeiket a színház 
titkári hivatalában bejelenteni sztveskedjenek. A 
titkári hivatal mindennap délelőtt 10—12-lg, dél-
után 4—6-ig rendelkezésére áll a közönségnek s 
minden színházi vonatkozású kérdésben Mvilágo-
«UAssal szolgál. 

mt^mmmmmmammmmmmmm^mmm—mmmmmmmü 

Sport 
Dr. Bárány István 

vasárnap a MESE-vel Szegedre Jön 
Vasárnap — mint ismeretes, — a^ egri MESE 

játszik a SzUE-val pólóbaji-oki mérkőzést az uj-
szegedi uszodában. A mérkőzést nemcsak Szege-
den előzi meg nagy érdeklődés» hanem Egerben 
is, ahonnan népes gárda készül Szegedre a MESE 
csapatával. Valószínűleg a csapattal érkezik dr. 
Bárány István is, azonban még nem bizonyos, 
hogy játszik-e. Szegeden rendkívül bizakodó a 
h&ngulat és a csapat formáját tekintve, bizonyos-
ra veszik a győzelmet. Csütörtökén ismét nagy 
tréning volt, pénteken is trenlrozlk a csapat. A 
mérkőzés délután 4 órakor kazdődik, előzőleg a 
SzAK a SzUE C. csapatával játszik. 

A déli válogatott Szolnokon 
A DLASz válogatott csapata vasárnap Szolno-

kon játszik a Középmagyar válogatott csapattal a 
Magyar Szent Korona Kupáért. A válogatott csa-
ratban Szegedről Solti IV. (KEAC), Fixmer ét 
Heim íSzTK) játszanak, mlg Varga (SzAK) játé-
kára — bármilyen jó formában is van a kitűnő 
half ugy látszik, nem reflektálnak. Annak elle-
nére. hogy a Középmagyar válogatóit nagy játék-
erőt képvisel, a vidékközi mérkőzésnek a deli vá-
logatott a favoritja. 

A város cimerét viseli « szegedi válogatott. 
A Magvar Labdarugó Szövetség vezetősége be-
advánvt intézett a városhoz és engedélyt kért 
nrra hogv a szegedi válogatott futballcsapat a 
város cimerét viselhesse dresszén, de ennek a 
r¡mernek az elkészítésére hetven pengő sege vt, 
kért a várostól. A polgármester az engedelyt 
megadta cs a kért segélyt kiutalta. 

Krónrnberger II. a válogatott tréningen. Kró-
nenberger I I , a Szeged PC válogatott Jobbsiél-
léja, amint jelentettük, Budapestra átázott, ahol 
tegnap résztvett a reprezentatív csapat tréning-
jén. A válogatott 15 gólt rúgott a BEAC-nak. Kró-
•eoberger játékával Márlássy Lajos szövetségi 
kapitány a legteljesebb mértékben meg volt elé-
gedve. A szaksajtó többek között ezeket Írja Kró-
nenbergerről: „Korányi II. eleinte bizonytalanul 
játszotta labdáit. Meglátszott azonban már akkor 
K hogy remek kordlrldban v«n, gyors, bátor la 
tatás közben la tnd eentereznl. Később, amikor 
Turay Is sorozatosan hozta Jitckba a Jobbszélsflt, 
a kis Korányi egyre otthonosabban kapcsolódolt 
társai munkájába, akciói egjrre MitosaMak éa ve-
szélyesebbek lettek és a II. félidő nagyobbik ré-
szében az A rohamai vitték a főszerepet." 

Lázár — atléta válogatott. A vasárnapi ma-
gyar-lengyel atlétikai viadalon a magyar szí-
neket a 800 méteres síkfutásban Szabó mellett a 
szegedi Lázár képviseli, ak ta* Jó tormája garan-
cia arra, hogy megállja helyét a nagy és érdeklő-
déssel várt összecsapásban. 

•' Zürichi devizazárlat Páris 20.3275, London 
17.9!. Newyork 518.75. Brüsszel 72.05, Milánó 28.805 
Madrid 42.45. Amszterdam 208.40, Bérűn 123.40, 
Siót!» 374, Prága 1585, Varsó 58.10, Bukarest 30«. 

- A Magyar Nemsetl Bank hivatalos ártolyam-
jelentés*. Angol font 1970-2010. belga fr. 7» 18 

'7&H, eseh korona 16»—17.02, dán korona 
101:1)0—103.10, dinár 8.80-1-, dollár 57050-
573.50, francia frank 22.30-2250, hollandi forint 
22905^-230 40, lengyel zloty 63.45-64.45, leu 3.46 
—3.56. leva 4.06—419, Ura 29.90—30.30. német már-
ka 135.70—136.80, norvég korona 99. 100.—, osztr 

schilling —.—. svájci frank 110.70-111.40, svéd 
korona 100.90—10190. 

Budapesti terménytőzsde zárlat Búza tiszai 76 
kg-os 13.35-13.55, 77-es 1355-13.80. 78-as 13.70-
13.95. 79-es 13.30-1440. 80-as 18.96-1425, felsö-
tiszál és jászsági 76 kg-os 12.90-13.25, 77-es 13.10 
-1330 78-as 1325-13.45, 79-es 13.40-13.60, 80-as 
18.50-13.70. fejérmegyei, pestvidéki és bácskai 76 
kg-os 1150-1270, 77-es 12.70-12.85, 78-aa 1235-
1300, 70-ea 1295-13.10, 80-as 1310^-13.30, dunán-
tüll 76 kg-os 12.40—12 60, 77-ea 1260-12.7.\ 78-as 
n 75-12.90 79-es 12.85—1300, 80-as 13.00-1320 
Rozs pt stvídékl 7.20—7.40, egyéb rozs 7.30,-7 51, 
árpa tak. I 950-9.70. tak II. 9.10-950, felv. sör-
árpa 12—1350. eg\'éb sörárpa 107.1—12. zab I. 1010 
10 40. zab II. 965-9.90, korpa 7.40-7.50, 

Csikágói terménytőzsde cárlat Az irányzat lany-
hább. Buza szeptemberre 51.75 (52.50), decemberre 
53.50 (54 625), májusra 58.50 (59.75), tengert szep-
temberre 2*75 (2fi.75\ decemberre 27 50 (28 .10). 
májusra 3Í.50 (33.75), rozs szeptemberre —.— 

decemberre 35— ^36.—). májusra 39 -
<39.12.1* 

VRRGR MIHÁLY SZEGED 
Aradt-ncc^. i Telefon J J * ^ 
MladennemU kUMIAru. z t lneg , z tAk . 
ponyva , l ó t a k a r ó . h a U t x C* tenni« h « l « , 

gyermek hA ldk , l o rna i zerck 
gyári áron knphatők. 

leírás, máso l á s sartRklvflf Jutányo-

sán eszközöl Roller 

SAJT 
lefölözött leiből készfiit kilóin 6 0 fillér a 

Központi Tejcsarnok 
llokle|c»arnokalban. UZ 
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A leány arab. rt sohaser köthetné magához. 

Bár a úatal testből áradó üde báj rendkívül 

vonzotta, nem annyira a szépsége, mint in-

kább lényének különös varázsa kötötte le ér-

deklődését. D : ez a vonzalom tisztán plátói 

maradt. És meg ezt a ködös, bizonytalan ér-

zést is kitépte a szivéből, elnyomta egészen 

tegnap estig, amikor a másik férfi megpillan-

tása olyan féktelen indulatokat szabadított fel 

benne, hogy maga is csodálkozott. Hát a testi 

vágy jelentené a szerelmet? Csak azért kí-

vánta most a lányt ugy, mint még soha, mert 

fölébredt benne a him állati féltékenysége? 

De az istenért, hát mi oka is volt a féltékeny-

ségre? Hiszen Jasmin soha, remmilyen érte-

lemben nem volt az övé, viszont a másiké. . . 

— Úristen, miért kellett ebbe az átkozott or-

szágba jönnöm? 

Felült az ágvon, kezeibe temette arcát és 

igy ült még akkor is, mikor m?gj?lent Wil-

liams, forró vízzel és egy csésze teával. A le-

gény aggódó kérdésére, hogy nem beteg-e, 

felnézett s a sápadt, meggyötrött arc láttára 

a komornyik még ijedtebben kérdezősködött. 

— Nem, nem, nincs semmi br.j. Az istenért, 

ne csinálj afikora hűhót, Williams, — mondta 

ingerlékenyen Caryll. — Nem jól aludtam és 

egy kicsit fáj a fe'em. A tea jót fog tenni. Tedd 

le arra az asztalra. Nem, nincs szükségem sem-

mi másra. Mi az ördögöt vársz még? 

A lábujjhegven távozó inas els-o-Uyolodott 

arcát látva, Caryll naivon megbánta, hogy 

olyan szokatlanul ingerült hangon beszélt vele. 

Alig itta meg teáját, már jött is vissza Wil-

llams, habozva lépett be és láthatóan zavar-

ban volt. 

— Bocsánat, m'lord, de a fiatal uraság, aki 
— aki tegnap este érkezett — hm — lordságod 

fivére.. . 
Carvllnak minden idega megfeszült, lassan 

nézett fel és kérdő tekintettel intett az aj-
tó felé. 

— Igen, itt van, - felelt WUliams a néma 
kérdésre. 

— Mondd, hogy fáradjon be, - szólt Caryll 
és rekedten, érdesen, idegenül csengett a 
hangja. 

Nem mozdult, mikor a magas, festői öl-
tözetű ifjú belépett. A felületes kis »salaam«-
mal üdvözölte, amely még hangsúlyozottabbá 
tette a kettőjük közötti különbséget. 

A fiu szólalt meg elsőnek. 

— SJves elnézését kérem, monsieur — kezd-
te franciául — amiért ilyen korán zavarom. 
Du a legénye azt mondta, hogy már ébren 
van, nekem pe^'g talán nem lesz ma alkal-
mam, hogy beszélhessek önnel — négyszem-
közt . . . Megengedi, hogy rágyújtsak? 

Caryll bosszúsan mtatott a teástálcáján he-
verő gyufaskatulyára, aztán fejének egy moz-
dulatával hellvel kinálta meg vendégét, az asz-
tal túlsó oldván. 

— Nem tud angolul beszélni? -- kérdezte 
élesen. 

A fiu könnyedén legyintett és fehéren csil-
logó fogsorát mutatva mosolygott, amitől Ca-
ryll még dühösebb lett. 

— Tudok, ha muszáj. - felelte még mindig 
franciául. - De szívesebben be v él r fra iiul... 
mert, gondolom, arabul nem ért? — kérdezte 
és tekintetében enyhe lenézés villant fel. 

— Nem - felelt Caryll, amilyen kurtán csak 
lehetett. 

A fiu azonban nem zavartatta magát. 

— Kár, — mondta még mindig mosolyogva, 
alig észrevehető gúnnyal a hangjában. — A 
legrégibb poéták nyelve az arab, — mondta 
és tűnődve nézett cicrarettájának felszálló kék 
füstje után. 

Caryll kevés h'.jján kifogyott a békslürésb:!, 
dühösen meredt a fiúra. Mit o'nr e- az arab, 
mi ez a válv eetö hang? Vany szanúc'tosan 

ingerli talán, hogy klzökker.t - önuralmából? 

Akár igy. akár ugy, már épp elég ideje ke-

rülgették a forró kását. Az araboknál tán igy 

szokás, neki azonban elég volt a játékból. 

— Ha jól sejtem, nem azért keresett fel 

ilyen kora reggel, hogy az arab nyelv szépsé-

geit méltassa? — jegyezte meg. 

A fiu arcáról eltűnt a mosoly. 

- Nem, - felelte rögtön - és azt hiszem, 

rngyon jól tudja, miért jöttem. Felteszem, hogy 

várt is engem. Közöttünk bizonvos kimagya-

rázkodások váltak kívánatossá. Ezért vagyok 

Itt - "Várt egy pillanatig és kutatva nézte fi-

vére ellenséges kifejezésQ arcát. — Nem teg-

nap este találkoztunk először, — folytatta las-

sabban. — Arra akarom felhívni a figyelmét, 

hogy jobb . . . vagy talán mondjuk Igy: célsze-

rűbb lenne, ha elfelejtené azt a . . . jelenetet, 

amelyben végül is személy szerint nincs érde-

kelve. . . — Enyhe guny vegyült a hangjába. 

— Sajnálatos, hogy ön tanuja volt az esetnek. 

De, engedje megjegyeznem, hogy még sokkal... 

h m . . . sajnálatosabb lenne, ha olyanok előtt 

találna beszélni a dologról, akikre nem tarto-

zik.. . Elég érthetően fejeztem ki magam. 

(Folvt kőv.1 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott a kiadótulajdonos Délmagyarország 
Hírlap- és Nyomdaváltalai Rt könyvnyomdájában 

Felelős flzemvezetö: Klein Sándor. 

Szeged sz. kirv város törvényhatósági Mz-'t-
• • ságátél. 

271—1932. közgy sz. 

Hirdetés. 
Szeged sz. kir. v á r o s törvéojhalósáftl hisotí-

«ága folyó évi szeptember hó 27-én folytatva tar-
tott rendkívüli közgyűlésben: 

Meghosszabbította a Központi Gáz és Villamos-
sági Rt szerződési koncesszióját 1965. év novem-
'—r l-ig és felhatalm izita a polgármestert, hogy 
a szerződést a város nevében aláirja. 

Elhatározta a tőrvényhatósági bizottság azt Is, 
hogy a 3,000.000 nengő függőkölcsönt igénybe ve-
szi. 

Ezen közgyűlési határozat ellen e hirdetés meg 
jelenését követő naptól számított 15 nap alatt a 
polgármestert hivatal útján a m. klr. belflgyml-
i.iszter úrhoz Írásban benyújtandó jogorvoslatnak 
v&n helye. 

Szeged, sz. klr. város törvényhatósági bizott-
sága 1932 szeptember 28. 

K ' , V i * * So»«gyl Szflvesrtrr 
V 7 t Ű ' polgé-mester. 

Apróhirdetések 

Magyar Királyi Kereskedelemügyi mlnlsgter. 

160.122—1932 VI. b. szánt 

A közhasználatú gépjármövállalatokról szóló 
1930: XVI. törvénycikk 4«. g-ában előirt rendel-
kezések és e tőrvény végrehajtása tárgyában ki-
adott 57.000-1931. K. M. számú rendelet 70. fi-ábnn 
előirt ren'1 "Nézések egybevetése értelmében az 
1881: XVII. tc. vagy az 1922: XII. törvénycikk 
rendelkezései folytán nyert iparlgazolvány, ille-
tőleg iparengedély alapján űzött társaskocsi-, 
í.ru- és vegyesfuvarozási, valamint beteg- és hul-
Ifiszállitásl vállalatok vállalatukat 1T2. éri ok-
tóber hó "'-ike után csak az esetben folytathat-
ják, ha e határidőn belül az arra Illetékes ható-
sághoz kérelmi terjesr'ettek elő az iránt, hogy ré-
szükre régi Ipar jogosítványuk bevonásával az 
1930:XVI. tc rendelkezéseinek megfelelő enge-
dély adassék. 

An-.̂ nnyiben az emlltr" Határidőn belől Ily Irá-
nyú kérelmet nem terjesztenek elő, az Ipairiogo-
sitvánv 1932 évi október hó Ifi-ával hatályát veszti. 

Budapest, 1A°2. évt 'ember hó 23-án. 

A miniszter rendeletéből 

Darányi a. k. 
miniszeri tanácsos. 

Bútorozott 
s z o b á t 

L A K A S T 
trvorsan és jAl kiad, 
illetőleg talál, ha fel 
ad egy apróhirdetést 

a 

D6ln»narcrs?ftRba? 

r m > p i i f V f . i 03H 
Kiadó szép, tlizta bú-
torozott s/obák für-
dőszoba használ ítti ' 
Állandó lakó előny-
ben réznül Thza L.-
körút 37., II 14 

Bútorozott szoba ele-
gánsan te en e'.ve. ;o'v 
gora és fürdőszobai a-.z-
ná'attal is kapható Ti-
sza Lajos körút 42 a. 
III. 1 ajtó. 

Kü'őnbeáratu bu'.oro-
zott szoba, fürdőszobá-
val kiadó. Baross Gá-
bor ucca 3a. 

Külőnbe;áratu szépen 
bútorozott szoba vil-
lannyal jutányosán ki-
adó. Fodor ucca 17,1. 

Elegáns külónbejáratu 
utcai bútorozott szoba 
kétszomélynek kiadó. 
Königné. Somogyi uc-
ca 24 sz. 

Lakás> Üzlet 
Uj házban. Sajka u. 9. 
sz., modern háromszo-
bás lakás kiadó, gáz, 
villany bent van. 

Szoba, konynás emeletj 
uccai lakás ki« ló Ber-
lini kőrút 25. Bővebbet 
Moskovitz, Kölcsey uc-
ca 10. szám. 

Egyszobás, szép lakls 
azonnalra kiadó. Ber-
csényi u. 13. 

Háromszobás emeie'i 
komp'ett lakás azonna 
kiadó. Fodor u. 31. 

Jól főző mindenest jó 
bizonyítványokkal fel-
veszek Kálvária u. 37. 

írógépek 
éa u CtuM Irodagépek 
ssakazerO javítását é i karban-
tartását s z a v a t o s s á g mellett 

vállalj» 301a 
WIRTH «» R E N O E Y 
Biécbenjri tér 5. Teli-Ion 22—21. 

Rövidáru szakmában 
napry gyakorlattal rondel-
kozfl loényt vagy fiatal ao-
gédet (elvesz Hoffmann 
D e z s f i . 4 6 3 

F.gy omlnláló leá„yt 
felvesz S,mon fodrász 
Bigó ucca 8. 

Z«ld* Snnanl kalácsok 
(Barches) -

afilé»*») rendelésre, e'ől»<iv-
zésckel felveszek SaOca 
pék, Mikszáth K. ore.. 

ADÁS-VÉTEL 

KOSZHBLI 
bútort, ruhit és a 
háztartásban feles-
lagea tárgyakat jól 

értékesít a 

D é l m a g y a r o r s z á g 
apróhirdetései utján 

Keveset használt ele« 
gáns gyerm«kkocsi • ot. 
csőn eladó. Mars tér 
11 t i 

Ujfa»széniizlet 
Mamii kc* I. u i a aUüt. Marftt ic<> I. 

Hasal « • kUIflfltff «M . 
nek. elaörentf u k«f«M« 
0aadboi, fusktft é l ap-
rlioit tűzifa a legmélUnyo-
aabb Árban, pomoean kimér»* 

Cyul iöafa &» tatáén. 
IKITZ BEL A. «38 

CzletvezetA: Szende !**&. 

Keresek jókerban levfl 
használt nó< kerékpárt 
»Készpénz« jeligére a 
kiadóba. 

CserépkilyhAt, 
vagy nagy Wltökál yhát m*r 
véteire kere»ek .Jól !•»-
hef<5" f e l f f f é r e . 

Olcsón e l a d ó 

h a s z n á l t fiu ruha t 4 — 

16 évesnek. Dugonics a. 
30. udvar jobb. 

Kóser 4«4 

ünnepi ebéd P 1.50 
Blaunénál, Kelemen u. 1. 

S0 fillér 7 
ecv rnand Kossuth 
á tka icU, Mikszáth Kál-
mán ucca 5. az. 462 

"^láiád 
sBózsa 26'. Későn ér-
tesültem. . Pénteken 
ugyanott 

KÜLÖNFÉLÉK 
Elveszeit 

cqyctaml locka-
könyv. Megtalálót 
kérem, Jutalom elle-
nében adja be a Dél-
mafjyarorszáír kiadó-
hivataliba. Aradi n. 8. 

111? 1932 vb szám 45-1 

v r v e r é s l h i r d e t m é n y . 
«luilmtl bírósági vígrekaltó az 1SSU évi LX le. 10?. «-a érteimé 

ben ezennel klihlrré 'esti hoey a «recedl kir UrátWr^Ut 1932. 
évi <410. t i i -nu végiéte kOvetkertében dr. Re lek Zoltán Unt« 
tllal képviacll ö v S ' v - K t s mihálvnt javára 4U) pengő t * lárnlíka* 
ereiéi« 1032. évi tuliui hó " - ' n 1 ganaio«.tr. t kl-ié»| éti virrehattá* 
u'ián leiül- és tetoehill é* l l °8 71 penoftre bectSit kSvetkeiS ln«ó-
•áa ik, u. « . : háxi bútorok, Bzletberendexés, áruk és qtrér H | t t 
nyilvános árverésen eladstiak. Az árverés ax alább n m r n m M t t 
togialtalök tavára is elrendeltetik, amennyiben kövtteié»flk méc 
tenn áll. 

Kren árverésnek a azeredi kir |*rásbirdság 1932 évi Pia sx. 

végzés* toly'án «10 pengi lAkekAv-tflé*. ennek 19£. «r1 málus hi» 
23 rantától |Aré 5 siáiaiékos kamatai és eldlg Asftesen 1 1 8 « ) 
p-nsören birAilae mxr megii:api'»tt s 1 még tei«erilie»dS k"lt-
aégek ereiéig S i - g e d Korona ucca 1 s x , toiyai va Sxeged Aiokhaxa 
46 sx . Ruxs^lárási ál om.» me: elt leendő loraaat isitására 1932. 
évi ok öber hS 8. n Diának d*'u'án 2 órája hat««MAUl kitateük és 
alihoi venn' sránd'koiók o,y megiegyzésse ,ufatnak meg ho«v ax 
érintett Ingóaáguk az 1X81. évi LX. 'c 107, !0H. értelmében 
Nészpénzlize'és meMilf a legiöbbet Ígérőnek sx'lkscc eseién becs-
áp-n alul Is el ««gnak ada.nl 

FjrAbbséget Igénylők ezen IgényOket legiisf hb ax árvetés aieg-
iE kezdéséig bekentem tar oxnaL 

Kelt Sze<ed, VJS2 évi szeo.emher HA 12. napián. 
Ba logh |-*|oi» Kir véereharté 


