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1 magas házbéreket, a kereskedő alig keresheti 
meg rezsijét, nemhogy, még szorgalmas mun-
kája után tisztes haszna is maradna. Ez az-
után természetesen odavezet, hogy & kereskedő, 
nem birja személyzetét akként honorálni, 
amint azt űz alkalmazottak méltán megérde-
melnék, mert a kereskedő nem tud lépést tar-
tani alkalmazottjával szemben a szükségle-
tekkel. * <-•'" ' ' ' ' '* $! 
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Vongrúcx Albert 

a Munkaadók Szövetségének elnöke igy vála-
szolt: * % 

— Dréhr Imre nyilatkozatából azt kővetkez-

tétjük, hogy Budapesten á munkásság égy nagy 
tömege a szegedi bérviszonyokhoz viszonyítva, 
rosszabbul volna fizetve. Szegeden azáltal, hogy 
indexet állítottunk fel, a munkabérek és ezzel kap-
csolatban a munkások keresete aránylagosan emel-
kedett, vagy csökkent a drágasággal. Mi a munká-
sok fizetését a békebeli paritáson igyekeztünk 
megközelíteni. Minden év október havában, ami-
kor a munkásokkal az uj szerződéseket megkötöt-
tük, revizió alá vettük az alapbéreket és az 
alapbéreket évről-évre emeltük, hogy a munkások 
a békebeli keresetekhez jussanak. Juliusban a 
szegedi index a munkabérekben 7 százalékos emel-
kedést mutat és amennyiben a drágulás tovább 
fog tartani, ez majd kifejezésre fog jutni a sze-
gedi indexben. -t< -v, >, • 
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A szentesi rabló a rendőrség leltevése szerint 
azonos a szentesi gyilkossal? 

Körözőleveleí adlak ki a Csillagbőrtön kiszabadult fegyence ellen. 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Ismeretes, hogy Szentesen kedden hajnalban vak-
merő rablógyilkosságot kísérelt meg Kádár Mihály 
34 éves rovottmultu csavargó, aki csak nemrégi-
ben szabadult ki a Csillagbörtönből. Kádár Mihály 
a Szentesen lakó Nagy István házába hatolt be 
azzal a szándékkal, hogy az öreg házaspár laká-
sát kirabolja. Nagy Istvánék a betörés idején 
nem tartózkodtak otthon. Amikor alkonyat felé 
hazaértek, fedezték fel a betörést. 

Nagy István felesége lámpát vett kezébe és azzal 
akart szétnézni a lakásban. Alig haladt azonban 
néhány lépést, amikor a betörő előugrott és a 
kezében lévő fokossal hatalmas illést mért az asz-
szony fejére. A zajra előfutolt Nagy István is. 
Heves dulakodás fejlődött ki. A kiáltások hang-
jaira előrohantak a szomszédok, mire a vakmerő j 
támadó elmenekült. A rendőri nyomozásnak az | 

a feltevése, hogy a Csillagbörtönből kiszabadult 
fegyencnek a rabláson kivül ölési szándéka is 
lehetett, A . 0 

Kádár Mihálynak tette elkövetése után oyoma-
veszelt. A rendőx-ség azonnal körözőlevelet adott 
ki ellene, amelyet megküldtek a szegedi rendőr-
ségnek is, A vakmerő fegyenc előéletét kutatva, a 
rendői-ség olyan bizonyítékokra bukkant, amelyek 
azt látszanak bizonyítani, hogy Kádár Mihály ölte 
meg azt a szentesi gazdag kocsmárosné!, akinek 
megölésével hosszú hónapokig Faragó Sándor la-
kaJossegedet gyanúsították, aki mint vizsgálati fo-
goly, hónapokat ült emiatt a szegedi ügyészség 
fogházában. 

Kádár Mihály elfogatására minden intézkedést 
megleltek és remélik, hogy a legrövidebb időn 
belül kézre tudják keríteni. 

- A tolvaj cselédlány, 
aUi a fogdában a rendőri is meglopja. 

védekezett, hogy «rontás« érte. A rontás okozta, 
hogy szállásadóját is meglopta és a rontás 
következtében tűntek el a rendőr értéktár-
gyai is. Naiv védekezését természetesen nem 
fogadták el a rendőrségen. A cselédleány erre 
később (odamódositotta vallomását, hogy a 
rendőr értéktárgyait tényleg ő lopta el és a 
lopást azért követte el, hogy ha az előbbi lopá-
sáért kapott büntetését kitölti, szabadulása 
után legyen mivel uj életet kezdeni. 

A cselédleányt szerdán a szegedi ügyészség 
fogházába kisérték át. 

ÜfiS 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kocsa-
nics Erzsébet szegedi cselédleány legutóbb 
Makón volt alkalmazásban, ahonnan munkál-
tatóját meglopva nemsokára megszökött. A 
makói rendőrség rövidesen elfogta a tolvaj 
cselédleányt, akit letartóztatása után bekísér-
tek a makói rendőrség fogdájába. 

Itt történt azután, hogy Kocsanics Erzsébet 
a fogda takarítása közben meglopta az egyik 
szolgálatot teljesítő rendőrt. A rendőr ello-
pott értékeit a fogda félreeső he/yén találták 
meg. 'A, megtévedt cselédleány a felfedezés 
után állhatatosan tagadta bűnösségét. Azzal 
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A szegedi törvényszék szeptember hónapban 
három Andor Zsigmond~pört tárgyal. 

Á volt szegedi színigazgató a budapesti Forum Mozgóképszínház zenei igazgatója lett. 

i (A Délnrjjyarország munkatársától.) A 
nyári törvénykezési szünet végéhez közeledik, 
a különböző bírósági fórumok már kitűzték a 
szünet utáni tárgyalásokat. így a szegedi 
vonatkozású tárgyalások közül különösebb 
érdeklődésre Andor Zsigmond volt szegedi 
színigazgató három különböző ügye tarthat 
számot. 

Szeptember 20 án tárgyalja a Kúria Andor 
Zsigmond felülvizsgálati kérelmét, amellyel a 
volt színigazgató a város és közte kötött 
szerződés felbontásét kimondó Ítélet hatály-
talanítását kérelmezte. A járásbíróság, majd 
a törvényszék — mint ismeretes — annak 
idején Andor Zsigmondnak a várossal kötött 
szerződését azzal az indokolással bontotta 
fe!, hogy Andor ellen kényszeregyezségi el-
járás volt folyamatban és az igy előállóit 
helyzet következtében a város nem kaphatóit 
elegendő garanciát arre, hogy Andor a vá-
rossal kötött színigazgatói szerződés feltéte-
leinek meg tud felelni. A kúriai tárgyalást 
érthető érdeklődés előzi meg. 
i Ugyancsak vonatkozásban van Andor Zsig-
mond szegedi működésévé! az a kereset, 
amelyet Andor Zsigmond utódjának, Faragó 
Ödönnek hitelezői indítottak a vájos ellen, 
ft pör tárgya mintegy 400 miilift korona. 

Andor Zsigmond, majd később Faragó Ödön 
hitelezői ugyanis a két színigazgató távozása 
után nem kapták meg azokat az összegeket, 
amelyeket a két színigazgatónak hiteleztek. 
A hitelezők erre a város ellen, mint a két 
színigazgató jogutódja ellen fordultak, hogy 
követeléseiket visszakapják. A szegedi tör-
vényszéken dr. Vadász Lajos törvényszéki 
bíró szeptember 27-én tárgyalja a két szín* 
igazgató hitelezőinek ügyét. 

Szeptember 6-án tárgyalja ezenkívül a sze-
gedi törvényszék Andor Zsigmondnak mégegy 
hitelezői ügyét. Andor Zsigmond egyébként 
több külföldi előnyös szerződieiési ajánlat 
visszautasítása után, nemrégiben Budapesten 
fogadott el szerződést, a Forum Mozgószin-
háznak lelt zenei igazgatója. 

Nagykanizsai jelentés szerint Gömbös Gyula 

kedden meglátogatta inkei otthonában Bethlen 

István gróf miniszterelnököt, akinél két óra 

hosszat időzött és azután visszautazott a fő-

városba. 

Uri kalapok 
a legjobb gyáriiisányiiak, 

a legdivatosabb szin és formákban. 

Kelengye 
női, férfi és baby dolgok, ruhács-

kák, kötények, ágynemiiek, 

intézeti fehérnemüek 
készen és rendelésre is. 
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P o l l á k T e s t v é r e k 
Szeged, 
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Női és férfi divat-
cikkek 

gallér és nyakkendők, keztyük, 
bőráruk, csipkék, szallagok, ővek, 

csattok. 

óriási választékban, a legolcsóbb 
szabott árakon. 

Legnagyobb 
harisnya raktár 
Női harisnyák: 

I-a selyem flór P. 3'— 
I-a cérna flór * 4 r— 
legfinomabb selyem flór „ 5 "— 
Bemberg mosó selyem „ 6*— 
Schweizi selyem elsza-

kíthatatlan „ S*— 
Férfi divat socknik P. 1-20-tói 

3 '20-ig. 
Az összes minőségű harisnyák 

minden divatszinben. 
Gyermekharisnyák nagy válasz-

tékban. 

Gyönyörű férfi sportharisnyák. 

Bsoernyők 
gyári lerakaía 
I-a kloth férfi vagy női P. 7'— 
I-a félselyem,, „ „ „ ÍO*—-
I-a félselyem női japán 

formában „ 11'— 
Legjobb félselyem, férfi 

vagy női v — 
Viszonteladóknak árengedmény. 

Óriási vá laszték sz ines és fekete 

il ívaterüyőkben. 

Gyermek ernyők, « — 
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