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li oldalon feltöltött hatalmas területen hajó-
javító telep, gyárak, vagy egyéb ipartelepek 
állíthatók fel. 

(Folytatása következik.) 

Bútorszállításokat hely-
ben és vidékre, berak-
ározást száraz raktér 

helyiségben eszközöl 

Ungár Benő 
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1.sz 
Telefon 34. 

Royal nagy kávéházban 
Minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereménytáriiakhal. a 
Naponta ezlgányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség: „Royal Zöldike." 

Tulajdonosok: Ma tej ka és Fliegel. 

• iilamos ypgy qázcsillárl sze-
rezne be, tekintse meg FONYO 
SOMA modern esillárraktárát 
SZEGED, Kölcsey-utca 4. sz . 
H Gyári árak! jgj 

Legújabb férfi divat-
szövetek, női angol 
Gostüm-szövetek -m 
legolcsóbban beszerezhetők 

Holtzer és Társa 
§= posztó-áruházában s 
VÁR-UTCA 7. SZ. (Postával m m . ) 

A szegedi ügyészség 
kiszállt Makóra. 

— Exhumálták egy kis leány holttestét. — 
Hogyan halt meg Bárányi Erzsébet. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyész-
ség fölháboritó bűnügyben folytat most vizs-
gálatot. Zombory Lajos királyi ügyész, Beí-
gér Mór dr. és Gyurkza Sándor dr. 'törvény-
széki orvosszakértőkkel együtt, Szobonya 
Miklós vizsgálóbíró kíséretében tegnap Ma-
kóra utaztak, ahol Bárányi Erzsébet négy 
éves kis leány sírját exhumáltatták. Följe-
lentés érkezett ugyanis Makóról a szegedi 
•ügyészségre, hogy a kis leány nem termé-
szetes halállal halt meg. 

Ez év február 26-án történt, hogy Papp 
Antal, makói Révész-utcai lakos házánál a 
náluk gondozásban levő 4 éves kis lelenc-
leány: Bárányi Erzsike hirtelen meghalt. A 
halottkémi vizsgálat alkalmával semmi kül-
ső nyom nem mutatta, hogy Bárányi Erzsi-
ke erőszakos halállal mult volna iki és Bá-
rányi Erzsikét annak rendje és módja sze-
rint, imaszóval, cerimóniával eltemették s 
legjobban könnyezett a kis ártatlanság sir 
jánál a kis halott nevelő szüléje: Papp An-
talné Bodrogi Julianna. 

Azonban alig mult el pár nap a teme-
tés után suttogni kezdtek a szomszédok. A 
suttogások mind haragosabbak, mind hatá-
rozottabbak lettek, ugy, hogy eljutott a rend 
őrség fülébe is, mely nyomozást inditott an-
nak kiderítésére, hogy mely titokzatos ho-
mály fedi a kis Bárányi Erzsike váratlan 
halálának körülményeit. 

A rendőri nyomozás furcsa dolgokat pu-
hatolt ki, s annak eredményeül a. kis lelenc 
rejtélyes halálának titka a következőkép de-
rült napfényre: 

Vendégség volt február 26-án látogató-
ban Papp Antaiéknál s köztük settenkedett 
a 4 éves kis Bárányi Erzsi, akit gondozásra 
hizott lelencleányka létére állítólag nagyon 
rosszul gobdozták Pappék. Tanuknak a rend-
őrség előtt tett vallomása szerint Bárányi 
Erzsikét a nevelőszülője állandóan iltötte-
vertei s a szegény vézna kis teremtés sokat 
-ízen vedet! a nevelőszüleitől. 

Egyik [vendég^ hogy észrevette a kis 
leányt és füstölhetnékje támadt, cigarettáért 
szalasztotta a szomszédos üzletbe s a csak 
nemrég kanyaróból felgyógyult kis leányka 
hozott is cigarettát. Majd egy pohár vizet 
kértek tőle. 

A kis leány illedelmesen szót fogadott 
és sebtiben hozta a pohár vizet. Hanem csor-
dultig öntötte tele a poharat ós csak lassan 
vigyázva hozta, hogy ki ne ömöljön a tartal-
ma. 

— No hozod-e már? Meddig várjak? rí-
va lt reá a türelmetlen nevelőanya, s erre a 
kis leány meggyorsította a lépteit, amivel 
azután az a veszedelem következett be, ami-
től félt a kis leány, hogy a pohárból a pad-
lóra csurgott egy kevés viz. 

Ez már aztán több volt, mint amennyit 
a „jó" nevelőszülő türelme elbirt, Hirtelen 
indulatában megragadta a kis leánykát, föl-
emelte és azután teljes erejéből a földhöz 
vágta. 

A szegény kis mártír egy nagyot nyö-
gött fájdalmában, azonban föltápászkodott 
cs nevelőszülője szitkaitól kisérve, szepegve, 
rémülten hátrált a sarokba, ahol legugsolva 
csendben sirdogált. 

Mintha mi sem történt volna, csevegett 
Pappné a vendégeivel, mikor egyszerre a kis 
leányka a szoba szögletében egy nagyot fo-
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Igazgató 

VAS SÁNDOR 

Telefon 11-SS 

Ma vasárnap, 15-én 

Társadalmi dráma »felvonásban 

Ezen előadásokhoz 
20 éven aluliak nem 

bocsánatnak be. 

S z á m o z o t t helyek. 

Előadások pénteken és szom-
baton 5, 7 és 9 órakor. 

Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 
12 óráig. 


