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Követ kötött a tlerelcára 
és beleugrott a Tiszába, 

mert mm akar! bevonulni a Ödönbe 
(A Délmapyarorszáa munkotársritól.) Szer-

fcsen hat nappal eze'őlt egy holvan év kö-

rflll férfi hol'tesfét fogták ki a liszai stran-

don, A holttest derekára vastag kötélen eqy 

naov terméskő volt ráerősítve. A rendőrség 

eleinte azl hitte, hogy Sípos Lajos csongrádi 

főldmives holttestét velette ki a víz, aki iu-

Hus első nep'aihan vadállati kegyetlenséggel 

megölte feleségéi és azután nyomtalanul el* 

íünt Szentesről. Később azonban kiderült, 

Logy nem Sípos Lajos holttestét dobta fel a 

vir, mert azok közQl, akik megnézték a holt-

testet, senki se ismert rá az öreg hitves-

gyilkosra. A rendőrség most már nem bízott 

abban, hogy a holttest személyazonosságát 

megtudják állapítani, azérl a holttestet le-

fényképezték, majd eltemették. 

Pénteken azután váratlan fordulat lőrténf 

ez ügyben. A szentes! rendőrségen jelentke-

zeti egy főldmives és elmondotta, hogy augusz-

tus 6 án eltűnt az aoósa, akinek akkor kellett 

volna megkezdeni börtönbüntetését Szege-

den. A család ezt hitte, hogy az öreg bucsu 

nélkül Szegedre ment. A napokban azonban 

egy levelére akadtak, amelyben bejelenti ön-

ayílkosságát. Azt ir|a levelében, hogy ne ke-

ressék, meri kövei köt a derekára és így 

öli bele magát a Tiszába. 

A strandon kifogott holttest fényképére a 

család azonban nem ismert rá. Ezérl a holt-

testei exhumálják, hogy az öngyilkos sze-

mélyazonosságát megállapíthassák. 

Súlyos 
villamosszerencsétlenség 

Budapesten 
Kél kocsi összeütközött, a pótkocsi fel-
borult és mindegyik utas megsebesült 

Budapest, augusztus 18. Ma délelőtt három-

negyed 10 órakor a Margit-körut és a Török-

ucca sarkán két villamoskocsi összeütközött. 

Egy 15-ös jelzésű kocsi belerohant egy 65-ös 

jelzésű villamoskocsi pótkocsijába. A 65-ös 

villamos vezetője minden erejével igyekezett 

lefékezni a villamost, de a motorkocsi mégis 

tovább vonszolta magával a felborult pótkocsit. 

Azonnal mentők és tűzoltók érkeztek a hely-

színre. A kocsi összeroncsolt váza alól ki-

emelték a sebesülteket, akiket rögtön első se-

gélyben részesítettek. Szerencsére a pótkocsi-

ban csak hat utas volt, ezek azonban mind-

nyá jan megsebesültek. Közü lük Zapner Kata-

lin súlyos agyrázkódást szenvedett. A többi 

ót utas kisebb-nagyobb zuzódásokkal szaba-

dult. A balesetet okozó 15-ös kocsi vezetőjét, 

Szabó Józsefet és kalauzát. Tyapkó Jánost a 

rendőrség őrizetbe vette. 

JVagyságos 
/ I s s s t o n y o m ! 

Nem szükséges Pestre utaznia, 
hogy állandóan szépen ondolált 
haja legyen, vagy hogy elrontott, 
kifakult, esetleg őszes haját termé-
szetes színre rendbehozassa Mind-
ezt szakszerűen, felelősség mellett 
elvégzi a legújabb rendszerű, tartó-
san ondolóló vitlanygéppel és a leg-
kitűnőbb ártalmatlan hajfestékkel 

Hoftmanné 
nöifodrász Üzlete 

Szeged, Kállay Albert ucca 1. sz. 

Előzetes bejelentés kéretik. 
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SÍ!&áan>e*etönö, 
ki egy nagv vendéolő gazdasáqi része vezetéséi 
váltatta, félvétetik. Telefon 8—92. 696 

1 

a családok legolcsóbb itala, 

s ezért nem szabad hiá-

nyoznia egyetlen háztartás-

ból sem. 

Főzéshez kész, megőrölni 

nem kell, használati utasítás 

minden csomagon. 

Kapható minden füszer-

és gyarmatárukereskedésben. 

Kizárólagosan gyári ja: 

Franck Henrik Fiai Rt. ! 
B u d a p e s t , 

N a g y k a n i z s a , M a s o n s z e n t j á n o s . 
M44a 
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r í n i Tf«2, Vasárnap. Róm. kath. Lajos pk. 
BSMRM. pTOtestáns Huba. Nap kél 5 óra 
1 perckor, nyugszik 7 óra 5 perckor. 

Somogyi könyvtár zárva, Muzeum nyitva dél-
előtt 10-től l-ig. 

Egyeleini könyvtár vasár- és ünnepnap zárva. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Leinzínger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván L., Újszeged, Vedres ucca 
1. (Tel. 846.) Nyiiasy Ágoston, Szilléri sugárut 11. 
(Tel. 1098.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Temesváry József, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zahar örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

ffl szegedi epefem uj tanárai 
Budapest, augusztus 18. A kormányzó a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz-

tésére kinevezte € gye le mi nyilvános rendes ta-

nárrá a szegedi Ferenc József Tudományegye-

temnél üresedésben lévő általános kór- és 

gyógytani tanszékre dr. Jeney Endre szegedi 

Ferenc József Tudományegyetemi magánta-

nár, adjunktust és dr. Kolozsvári Bál int sze-

gedi Ferenc József Tudományegyetemi nyil-

vános rendes tanárt pedig a megüresedett ma-

gánjogi tanszékre. 

— A Délmagyarország legközelebbi szá-

ma Szent István üiroepe miatt szerdán 

reggel a rendes időben jelenik meg. 

— Derült idő. A Meteorológiai Intézet jelen-
tése: A hidegebb légtömegek különösen Magyar-
országon, ahol a hőmérséklet aránylag még magas 
volt, az éjszaka folyamán ujabb esőzésre vezettek. 
A csapadék kjterjedt az egész országra és meny-
nyisége a legtöbb helyen nagyobb volt az előző 
24 órainál. Jelentékeny eső esett Baranyamegyé-
ben. Pécs 34, Hőgyész 21, Mohács 21 mm. Azon-
kívül Püspökladányban is meghaladta a csapadék 
a 20 mm-t. Jóslat: Inkább derült, egyelőre főleg 
éjjel hűvös idő. 

— Byrd készül a déii sarki repülésre. Párisból 
jelentik: A F i g a r o jelenti, hogy Byrd kapi-
tány lázasan végzi előkészületeit déli sarki expe-
díciójára. Tegnap megkezdték a C i t y o f New-
y o r k nevű hajó berakodását, amely Uj-Zeelandba 
megy, hogy felvegye az expedíció résztvevőit. Csak-
hamar készen lesz az a 3 fémrepülőgép is, ame-
lyen Byrd a déli sarkot akarja átrepülni. Az 
expedíció utvonalán 100 mérföldenkint élelmiszer-
raktárakat állítanak fel és mindenik raktár mel-
lett repülőgépek leszállására alkalmas mezőt ké-
szítenek. 

— Egy szegedi futbnlibiró ünneplése Békés-
csabán. K a n d i b a Izsák, az ismert szegedi fut-
ballbiró Szent István napján vezeti le 200-ik mér-
kőzését Békéscsabán. A jubiláris meccset Kandiba 
azért vezeti Békéscsabán, mert a csabai egye-
sületek kérték őt fel erre, miután Kandiba e l s ő 
mérkőzését is ott vezette. Kandiba bíró hétfőn 
az Előre—URAK-meccset vezeti, ahol a pályán t 
fogják ebből az alkalomból ünnepelni. i 

— Haran;>zu%'ás Szent István napján. Budapes-
ten — mint ismeretes — Szent István napján 
avatják fel az úgynevezett országzászlótartót. Eb-
ből az alkalomból összegyűjtötték az ország min-
den községéből, a hősi halottak sírjairól és a 
történelmi helyekrőt egy-egy marék földet, ame-
lyet az creklyetartóban egyesítenek. A zászlókitü-
zés alkalmával déli 12 órakor negyedórán át 
megszólalnak az ország összes harangjai. így in-
tézkedés történt, hogv Szent István napján délben 
Szegeden ¡s szóljanak a harangok. Itt emiitjük 
meg, hogy Szent István napján Szegeden a fo-
gadalmi templomban Gyula püspök celebrálja aff' 
ünnepi szentmisét. 

— A Hétfői R. UJság és meFéklM?, a Sport-
újság hélfőn reggel a rendes időben jelenik meg. 

— GörögkafoPkiis mise. Augusztus 20-án, Szent 
István napján, délelőtt fél 10 órakor görögkatolikus, 
mise lesz a Rozália-kápolnában. Misét mond: 
R u 11 k a y Sándor görögkato'jkus lelkész. 

x Képkertlsk legolcsóbban Freimannál. 850 

— Pisztolylisziitás. Budapestről jelentik: Ma dél-
előtt egynegyed 12 óra után Újpesten a Kolozs-
vári-ucca 61 számú házban B 1 a u Tibor 17 éves 
kereskedősegéd pisztolyát tisztogatta. A pisztoly 
hirtelen elsült és a golyó a kereskedősegéd szi-
vébe fúródott. A kihivolt mentők már csak a 
halált konstatálhatták. 

— A Délmagyarország szerkesztősége Somogyi« 
ueea 22. szám. I. emrlet, telefon 13-33. 
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A kél literes Mercedes 

Benz utón csak 
57, luxusadó térítendő 

Mercedes—Benz 
Automobil Rt. 

Budapest, IV., Váci ucca 24. 
Telefon 140—70, 229-24. MII 

ÉVÉViVÉ-ra 
D i ő b e l e t iSíLut 
S / e r n dió tőrödében vásá-
rol minden gondos kereskedő 

Atlila-uctm 16. 


