
* H L M A « T A K O R S Z A « 192 i a tgnsztas 17. 

A be t ö r ő öngy i l kosság i koméd i á t j á t s zo t t lo 
a rondf i rség i co l i ában . 

Méreg helyett keayérgalacsint veit be. 

A Dilmagyarország nemrégiben részletesen 
beszámolt arról, bogy i szegedi rendőrség 
livirali megkeresésére Makón elfogták a soro-
zatos szegedi betörések féltéséit, Bálő Pétert 
és Kasza Ferencit. B í l ó Püer kihallgatása 
után, midi emlékezetes, a makói rendőrsig 
elsőemeleti ablakából levetette magát és súlyos 
belső sérö'ésiket szenvedett. 

Kasza Ferencet szombaton ászállították Ma-
kőra, hogy szembesítsék Báló Péterrel. Kisza 
ugyanis semmiről sem akart tudni, a Szent-
háromság-uccai betörésre vonatkozóan kijelen-
tette, bogy az időben nem is (arlózkodott 
Szegeden. 

Vasárnap reggel Kisza Ferenc Makón cella-
lirsa szemeláttára, hogy az okvetlenQI meg-
lássa, valami fehir golyócskát nyelt le. Elvágó-
dott, elkékült, szája nabzani keideif, heves gör-
csök rángatták testét. Olyan szabályszerűen 
látszotta meg a su'yos mérgezett szerepét, hogy 
nemesik celJatársát, de az őrszemélyzetet is 
sikerüli megtévesztenie. A deteküveknek azon-
ban gyanús volt Kisza öngyilkossága. Szigo-
rú in őrizték a betörőt, amig a mentőkocsi a a 

— Interurbán te'efonbeszélgeíés. Szeged-
ről augusz'us 18-től kezdve beszélni lehet te-
lefonon időbili korlátozással Pörlschich á. Sse. 
osztrák helységgel. Három perc beszélgetés 
dija 3 frank 75 santí. 

— Tüz Dotoismán. A Temető-ucci lakói 
hétfő délután három órakor észrevették, hogy 
a 14. számú házban, amely Varga Kálmán 
gazdálkodó tulajdona, egy szalmakazal füstöl. 
Értesítették a tulajdonost, aki a tűzoltóságért 
telefonált. Marosi Vince tűzoltóparancsnok ria-
dót fuvaío't, mire néhány perc múlva huszon-
nyolc önkéntes tűzoltó a szerelvényekkel együtt 
a tüz síinhelyén voll. Az önkéntesek rövid 
munka u'án teljesen eloltották a tüzet, amely 
már a házat i i fenyegette. A ssalmakszal, 
amely a ház végében volt elhelyezve, ugy gyúl-
hatott ki, hogy a közel lévő kéményből szikra 
eshetett rá. A kár jelenék leien. 

A Szent Margitszigeti Szanatórium Buda-
pesten határozott nagy sikerrel indáit meg. A 
Juniusi megnyitás óla előkeld külföldi vendégek 
sokan keresik fel a gyógyintézetet, amelynek 
kllönöstn dietas konyhája, fogyó és hizó kúrái 
vállak máris elismertekké. Nagyszámban kere-
sik fel a szanatóriumot.a rcumás és köszvényes 
betegek is, akik a világhírű Margitszigeti forrás 
kénes éi szénsavas gyógyvizét közvetlenül a 
lakószobák fürdőiben használhatják. A pihinők 
és űdűini vágyók szájára mindezen felül ki-
tűnő szórakozásoka! nyuj! a sziget. Gyönyörű 
pirk, benn é»százados tölgyek, ezernyi virág, 
tennispáíyák, szimfónikus zenektri bingverse 
nyek, a legelőkelőbb budapesti társaságok tánc 
estélyei teszik kellemessé es váliozatoisá a szi-
geti tartózkodást, ameiy nextesak nyáron, de 
egész éven keresztül egyforma előnyöket nyu]>. 

— Marólúgot ivott, Juhász Mária mindenes 
cseUdleány a felsővárosi feketeföldek 164. szám 
alatti háiban öngyilkossági szándékból maró-
lúgot ivott. Állapota életveszélyes. A mentők a 
közkóiházbi szállították. 

z Bá rbó l b i rsn l t vásárol , kirje a Dil-
magyarország tngyenhlrdetisi szelvényű. 

kórházba szállították s a kórházban is gondos-
kodtak arról, hogy Kasza ne érinlkezhessék 
Báléval. 

Gyanujuk nem Js bizonyult alaptalannak, 
amennyiben a gyomormosás alaposan lerántotta 
az öngyilkosról a leplet. Kiderült ugyanis, hogy 
Kasza méregpilula helyett egy ártatlan kenyir-
galacsint nyelt le. A galacsint a cella meszes 
falán fehérítette meg, hogy méreg szint adjon 
neki. A leleplezett öngyilkost persze azonnal a 
detektivek vették kezelésbe s visszaszállították 
a kórházból a rendőrségre. 

Kiderüli most már Kasza „öngyilkosságának" 
as oka is: azért vette be a kenyérpiluldt, mert 
azt remélte, hogy szállitásközben esetleg a 
mentőkocsibői sikerül megszöknie, vagy leg-
alább is a kórházban valahogy érintkezni tud 
Bálóval, hogy vallomása egybehangozzék, ne-
hogy egyik löbbat találjon etarulai, mint a másik. 

Trükkje azonban ntm sikerült. A rendőrség-
nek számtalan tárgyi bizonyíték áll rendel-
kezésére, amelyből Kasza bűnössége meg-
állapítható. 

Elsőrendű kárp l tos-munkákat 

vállal méltányos áron 
W l r a t e r , Osztrovszky ucca 3. sz. T e l e i o n h t v ó 7 — 3 9 . 
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Jrógépen leírásokat és sakszoro-
eitásoliat gyorsan és 

n olcsó.] soronfeiviil is 
>411al. Triumph és Rem. Portable Írógépek lerakata. 

fte o f i í f f l ' 1 6 ' Egyesült Kereskedelmi és írógép Rt. 
Szeged, Széchenyi tér 8 806 Telefon 336. 

— Két küó paprikát kapott a várostól 
mr. Pride Hughes. Prlde Haghet angol nép-
rajai kutató, aki szombaton este érkezett Sze-
gedre, megtekintette az össies látnivalókat és 
kijelentése szerint nagyon jól érezte magát 
Szegeden. A város kétségére kél kiló paprikát 
vásároltak számára, aki ezeakivfll I íny kép lel ré 
teleket kéri Somogyi-telepről. Nagyon megtet-
szett neki a telep egyéni építkezési módja. 

— A szegedi ipar démonát ri lására revfit 
rendeznek a szegedi szabómesterek. Az uri-
szabók és szabómesterek országos szövetségé-
nek szegedi fiékja augusztus 29-én és 30 án 
dlvatrevüi rendez a Kass-szálló termeiben. A 
revü célja meggyőzni a város közönségét arról, 
hogy a szegedi szabimesterek, még aldezalek 
ára« is vevőiknek békebeli maakdt és anyagai 
szállítanak. Nem szükséges tehál, hogy a vevő 
közönség a fővárosban szerezze be szükségletét, 
vagy pedig külön vásárolja meg az anyagot, 
hanem, mint hajdan békében, bizza meg sza-
bóját az egész ruhadarab elkészítésével, mert 
a szabómester olyan anyagot fog szolgáltatni, 
amely a vevők igényének a legjooban megfelel. 
A szegedi szabómesterek arra kérik a város 
közönségét, hogy nézzék meg a revflt, mert ez 
meg fogja győzni a kétkedőket a szegedi munka 
elsörendüségéről. A revü keretében egyébként 
dijakkal tűntetik ki a legeredményesebben dol-
gozó munkásokat. Belépődíj nincs. 

á Szegedi Keresked i lm i éa I p a r b a n k 
folyó hó 15-iki számunkban megjalsnt hirdetmé-
nyébe szedéii hiba csúszott be, amennyiben a 
nyugdíj arányszámát nem 3, hanem 30 (har-
minc) százalékban állapítottuk meg. A hirdeti $ 
helyes sző seggel mai számunkban elmhiió. 

— As Ottovay—Winkler cég építi fel az 
autógarázaf. A városi űiemigazgatóság hétfőn 
délután zárt ülésben döntött a köztisztasági 
telepen épülő emeletes autóbuszgarázsra be-
nyújtott ajánlatok ügyében. A pályázók közül 
a legolcsóbb Ottovay is Urtnkter cég kapta 
meg az építkezéseket, akik 663 millió koronáért 
építik fel a garázsépületet. 

— Újból kigyulladt egy hadivezeték. Héifő 
délután ismét kigyulladt egy hadivezeték és 
csak a véletlenen múlott, hogy komolyabb 
köveikszméiyé nem származott * tűznek.• Az 
Erzsébet-rakpart 19. szám alatti házban Sprteger 
Back-malmi főtisztviselő lakásában kigyulladt 
a hadivezeiék, de szerenc jére könnyebben éghatő 
bútordarab nem volt a lángoló vezeték közele-
ben és igy a házbcliek idejében megakadá-
lyozták a tüz terjedését. 

A legszebb hailanyák, szalagok, csipkék 
legolcsóbban Battancsnát Gizella tér 8. Tel. 654 w 

— Négyszáz orvos Jön a szegedi orvoi-
kongraaszuara. A szegedi orvoskongrssszuf 
előkészületi munkálatait a főorvos referálta el 
a mai tanácsülésen. A szeptember elsejin tar-
tandó kongresszusra 350-400 vidéki és kül-
fiidi ervoit várnak. A vendégek díszebédet 
kapnak a várostól. Egyelőre 250 teritékes dísz-
ebédet rendelnek meg. 

—• A város adománya a mczopolánlai 
gyermekek részére. Kender Élio és Nissan 
Dánisl mizopotániai görög katolikus pipok 
héifőn délelőtt megjelentek a polgármesternél és 
anyagi támogatási kértek a kurd területeken 
árván maradt keresztény gyermekek részére, 
akiknek hozzátartozóit a mohamedánok lemé-
szárolták. Az egzotikus migjelenésü papok 
gyüjtőivére, amelyen nagyobb összegű szegedi 
adományok is szerepillek, a város 200 00$ 
koronát Jegyzett. 

— Ismeretlen Járvány pnsslit a porosz 
gyermekek között. Berlinből Jelentik: Nyugat-
Poroszországban és Posenben veszedelmes Jár-
vány pusziit a gyermekek közöl*, aminek eddig 
már 15 haletlja van. A betegség a gyermekek 
megbénulásával jár és ragályos, de a baciliusát 
még nem találták meg. Többnyire egyéve? 
korban livő gyermekek estek a Járvány áldo-
zatául. 

Q/® 

* A Polgári Dalárda hangversenye. A Sze-
gedi Polgári Dalárda hétfőn es'e szépszámú 
közönség előtt tartotta meg hangversenyét a 
Belvárosi Moziban. A hangverseny a dalárda 
leiigéjével kezdődött, utána előadták Storshi 
Éji varázs cimü mé y szépségű kompozícióját, 
amellyel megérdemelt tapsokat arattak a dalár-
disták. Szép sikerrel adták elő Müller: Arra-
felé az alvégen kezdetű finom dalát, valamint 
Dsminy Szerenádját. A hangverseny attrakciója, 
N. Miksa Ilona operaénekesnö és F. Naszády 
József zongoraművész szereplése. N. Miksa 
Ilona Puccini és Delibes operáiból énekelt 
néhány áriát szép sikerre?. Huber: Magyar vál-
tozatait lomboló lelkesedéssel ujráztatta meg a 
hálás közönség. A dalárdát Magyar Rezső kar-
nagy vezényelte, akinek fáradságos munkája 
meghozta a sikert. A közönség minden szám 
után melegen ünnepelte a dalosokat, akiknek 
több ráadást kellett adniok. 

• A Nemzeti Szinház 28. és 29-iki vendég-
Játékaira Jegyek a Harmónia (Btlvárosi Mozi) 
pénztáránál. 

[ Igényeinek megfelelő diszkrét és konkrét hízás-
sági ajánlatot teszünk. Utólagos dijazáa. Válasz-

bélyeget kélünk. 

M F T F f t D " vál,alat
 Budapest, Vilmss 

» I V t E i | L W I \ császár ut 60. 

Az ország legmodernebb belgyógyá-
szati, diétás és fizikoterápiás gyógy-

intézete. 

Szanatóriumi szobák fürdőkkel, napi 
ötszöri étkezéssel 280.000 koronától. 

Klinikai osztályon teljes elllátás 
fürdőkkel 170.000 korona. Mhi 155 
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JOn! Konydt JOü! a Könyöt-cirkusz JOll! 
12 saját autó, 20 világvárosi attrakció. 16 tagu zenekar, 3600 befogadó képességű amerikai vízhatlan födött oonyvasálor. 


