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i gy vessetf kutya 
két család hét tagiát marta meg 

(A Délmagyarország munkatársától.) Nagy 
izgalom volt a rókusi szérűskert lakói között. 
Egy kis kölyökkutya hét embert fertőzött 
meg veszettséggel, úgyhogy; valamennyit a 
Pasteurbe kellett szállítani. 

Kálmán Imre börtönőr néhány héttel ez-
előtt kis kölyökkutyát kapott ajándékba. Vi-
dám, pajkos kis kutya volt, állandóan a gye-
rekekkel hancúrozott. A mult hét valamelyik 
napján a kis állat a félreeső helyen beleesett 
a gödörbe, de a házbeliek kihúzták és egy 
szennyesvizzel telt gödörben megfürösztötlék. 
A kutya ettől a naptól betegeskedni kezdett, 
ételt-italt került és hétfőn kimúlt. 

Ká lmán Imre szomszédjának, Orosz Illés-
Bek Erzsébet nevü 10 éves leánya azután 
vasárnap arról panaszkodott, hogy fáj a lába, 
megharapta a Kálmánék kutyája. A kisleányt 
hétfőn elvitték a börtönorvoshoz, aki a hara-
pás körülményei felől érdeklődött, majd el-
rendelte, hogy a kutyát vizsgálják meg. Mire 

az állat orvosi vizsgálatát elrendelték, a kis-
kutyát a pecér már kiszállította a gyeptérre. 
Miután azonban a kutyaharapás okozta tü-
netek egyre erőteljesebben jelentkeztek, a 
kutya fejét felküldték a Pasteur-intézetbe, 
ahonnan a keddi napon sürgöny jelentést küld-
tek le Szegedre, hogy a kimúlt eb veszett volt. 

Az intézet jelentése a Ká lmán és Orosz csa-
ládoknál nagy izgalmat keltett. Most, hogy. 
nyilvánvaló lett a kutya veszettsége, emlékez-
tek vissza arra, hogy a kis kutyával mindenki 
játszadozott. A 4 éves Orosz Rozáliának a 
kezefejét harapta meg, Ká lmán Imrének a 
lábát kapta meg, a Kálmán és Orosz család 
valamennyi tagját vagy meyharapta, vagy 
megkarcolta. A Pasteur-intézet jelentése kö-
vetkeztében megkezdődött a megfertőzött csa-
ládok tagjainak a Pasteurbe való szállítása. 
Egymásután küldték fel Ká lmán Imrét, Orosz 

. Istvánt, if jú Ká lmán Imrét, Ká lmán Bélát, 
I Orosz Erzsébetet és Orosz Rozáliát. Vala-
| mennyiüket a Pasteur-intézetben ápolják. 

A városatyaválasztásnál a jelölteket a kerület 
választóinak ajánlani kell. 

J-.1 Sszövetlceszeít Városi Maipárt 
(ugy a liberálismini a szociáláemokrata-párt) nyo-
matékosan felkéri tagjait és t)iveit,3ogy más párt szá-
mára ajánlási iveket semmi esetre se írjanak alá. 

A Sszöuetl&esziatt Városi Malpári 
megbízottai, akik az aláírásokat gyűjtik, igazol-
vánnyal vannak ellátva. 

Egy külföldi érdekeltség nagyszabású 
gyárvállalatot kíván Szegeden létesíteni 

A GyOSz levele a gyéripar fejlesztése érdekében — Szeged ingyen ierülelel, adó-
kedvezményi és anyagi hozzájárulási bizíosíl az uj gyárak részére 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Gyáripa-
rosok Országos Szövetsége érdekes levelet intézett 
dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez. A GyOSz 
vezetősége bejelenti levelében, hogy országos ak-
ciót indít a gyáripar fejlesztése érdekében, mert 
a gazdasági válságon — megítélése szerint — 
csak az erős gyáripar segíthet, ezért szükséges,, 
hogy az ország minden részében uj gyárak 'és 
iparvállalatok létesüljenek. Mincl több gyár és 
iparvállalat működik az ország területén, annál 
kevesebb lesz a munkanélküliek száma, annál 
kisebb behozatalra szorul az ország és annál 
könnyebbé válik a belföldön a megélhetés. Éppen 
ezért arra kéri a GyOSz a polgármestert, hogy 
részletesen közölje, vájjon Szeged város milyen 
kedvezményeket biztosítana a város területén lé* 
tesilendő uj gyárvállalatok számára. 

A polgármester dr. Pál/g József tanácsnokot, az 
előljárósági ügyosztály vezetőjét bízta meg a 
GyOSz-nak küldendő válasz megszövegezésével. 
Pálfy tanácsnok már össze is gyűjtötte a szükséges 
adatokat és érdeklődésünkre elmondotta a válasz 
lényegét. A város hatósága értesíteni fogja a 
Gyáriparosok Szövetségét, hogy a közgyűlés már 
régebben felterejsztést intézett a kereskedelmi mi-
niszterhez ebben az ügyben. A minisztert arra 
kérte a közgyűlés, hogy képviselje Szeged város 
érdekeit, ha gyáralapitásokrói lenne szó. Szeged 
a lehető legmesszebbmenő támogatást biztosítja 
a falai kőzött létesítendő gyárvállalatok számára. 
Ez a támogatás megnyilatkozhalik területek ingye-
nes átengedésében, városi adókedvezményekben, 
esetleg még anyagi hozzájárulásban is nagyobb-
arányú részvéngjeggzés formájában. Előre a vá-
ros nem mondhatja meg, hogy milyen kedvezmé-
nyeket nyújt, ezeket a kedvezményeket esetről-
esetre állapítja meg és a kedvezmények nagyságát 
a létesítendő gyártelep nagysága, az alkalmazandó 
munkások száma és a beruházás értéke szabja 
meg. 

Pálfy tanácsnok válaszképen most a kereskedel-
mi miniszterhez intézett felterjesztésnek a másola-
tit küldi el a GyOSz-nak. Érdeklődésünkre még 
elmondotta, hogy a város hatósága nagy. áldozat-

készségről tett tanúságot akkor is, amikor a cel-
lulóidgyár létesítéséről volt szó. Mint emlékezetes, 
a Schiffert-féle érdekeltség nagyobbarányu gyár-
telepet kívánt Szegeden létesíteni. A város a leg-
alkalmasabb helyen, a Tisza partján, a Boszor-
kánysziget közelében, ott, ahol ugy a Máv. vonala, 
mint az Acsev. és a kisvasút vonala szinten kéznél 
van, harminc katasztrális hold ingyen földet je-
lölt ki a gyártelep céljaira, kilátásba helyezett 
nagyarányú adó- és fuvarkedvezményt is. A tár-
gyalások már egészen komoly stádiumba jutot-
tak, amikor az utoisó föltételen megbukott a szép 
terv. A város nem tudta garantálni azt a kukorica-
szármennyiséget, amelyre a létesítendő gyárnak 
nyersanyagként szüksége volt és amelynek garan-
tálásához az érdekeltek ragaszkodtak. Hiába jár-
ták be a város megbízottjai az egész környéket, 
a kukoricatermelő gazdák nem kötötték le szárter-
mésüket. 

— A celluloidgyár alapításának a terve még sem 
került le véglegesen a napirendről — mondotta 
Pálfy tanácsnok —, inert az érdekeltek a szegedi 
ajánlatot találták a legkedvezőbbnek és igen való-
színű, hogyha már ebben az évben nem is, de 
a jövő év tavaszán ismét napirendre kerül a 
kérdés. Erősen hiszem, hogy sikerül megállapo-
dásra jutnunk és sikerül biztositanunk azt a 
kuboricaszármennyiséget, amelyre a gyárnak szük-
sége lesz a celluloid gyártáshoz. 

— Most különben uj tárgyalások indultak a oá* 
ros és egy nagy külföldi érdekeltség között egy 
másik, igen naggarángu gyáralapitás dolgában, 
kz ügy érdeke azonban ugy kivánja, hogy ezekről 
a tárgyalásokról egyelőre ne közöljek semmit 
sem a nyilvánossággal. Egyelőre így csak annyit 
mondhatok, hogy igen komoly kilátásaink vannak 
égy nagyjelentőségű gyárvállalat megteremtésére. 

Belvárosi M o z i Mától vafárnap g 

X )y£ Péntek. Bóm. kath. Assisi Fer. Pro-
l ^ * lestáns Ferenc. Nap kél 6 óra. 02 perc-

kor, nyugszik 5 óra 35 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A muzeum nyitva#délelőtt 10—-V<il-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Grűnwald Imre, Kálvária ucca 17. (Tel.: 
225.) Just Frigyes, Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel.: 
777.) Temesvári József, Kelemen ucca 11. 
(Tel.: 391.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel.: 846.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel.: 
5.) Tőrök Márton, Csongrádi susárut 14. (Tel.: 
364. sz.) 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy csütörtökön Szegeden a hőmérő leg-
magasabb állása 25.2 fok Celsius, legalacsonyabb 
II.6 fok Celsius ,a barometer adata 0 fokra és ten. 
gerszinre redukálva reggel 764.5 mm., este 764.1 
mm, a levegő relatív páratartalma reggel 80.0 szá-
zalék, délben 60.0 százalék volt. A szél iránya 
déli, erőssége 1—2. 

— Temetés, őszinte részvét mellett temették 
el csütörtökön délelőtt M ü l l e r Kálmán keres-
kedőt a zsidó temető cinterméből. A templomi 
énekkar gyászdalai után dr. F r á n k e l Jenő 
szívhez szóló beszédben vett bucsut az elhunyttól. 

— Várhelyi prelátus felhívása a belvárosi te-
mető rendezése ügyében. Kaptuk a következő so-
rokat: >A belvárosi temető rendezésével kapcso-
latban felhívom a temetőben levő összes, be-
temetett, vagy üres sírhelyek tulajdonosait (hoz-
zátartozóit), hogy tulajdonjoguk biztosítása cél-
jából a belvárosi plébániahivatalban okvetlenül 
jelenjenek meg. Jelentkezési határidő visszavon-
hatatlanul november 15. A jelentkezés elmulasz-
tásából származó következményekért a felelőssé-
get azok viselik, akik ezen felhívásnak eleget 
nem tettek. V á r h e l y i J ó z s e j , p. prelátus,, 
plébános.« 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken és 
szombaton este negyedhatkor, szombaton és va-
sárnap délelőtt f é l n y o l cko r . — A rég i zsi-
n a g ó g á b a n szombat és vasárnap délelőtt h é t 
órakor kezdődik. 

— Halálozás, özv. R e i c h Vilmosné, szül. Full-
mund Róza, a tegnapi napon 89-ik éves korában, 
elhunyt. Végtisztessége pénteken, folyó hó 4-én, 
déli 12 órakor lesz a Kigyó-ucca 1. szám alatti 
gyászházból. Az elhunytban Barla Ágostonné édes-
anyját gyászolja. 

— A Délmagyarország jegyirodája nyitva reggel 
9—12, délután 3—7. Színházjegyet kívánságra ház-
hoz küldünk. Telefon 306. 

— Rubinstein már első. Belgrádból jelentik: 
A rohicsi sakkverseny Xn. fordulóján Takács le-
győzte Rozikot, Grünfeld Kőniget, Flohr Sámischt, 
Rubinstein Canalt, Przepiorka Geigert. A Maróczy 
—Brinckmann- és a Pártz—Hönlinger-mérkőzés re-
mis, a Singer—Jovanovics-játszma függő. A mes-
terek állása: Rubinstein 91/2, Maróczy, Flohr, 
Grünfeld, Przepiorka 8, Pirtz, Takács 71/2', Canal, 
Sámisch 61/2, Brinckmann, Hönlinger 6, Geiger 5. 

X Iskolacipők jó minőségben, olcsón Det-Ka-nál. 

— Felülfizelések a tűzoltóság jubileumi bálján. 
A szegedi hivatásos tűzoltóság 50 éves jubileuma 
alkalmából rendezett bálon a következő felüirizc-
tésekért mond köszönetet a tűzoltóság: özv. Vass 
Andrásné 50, a Szegedi Katolikus Nővédő Egyesü-
let Elnökségétől 20, dr. Győrffy István egyetemi 
rektor 15, Szegedi Leány Egylet, Szent-Korona 
Szövetség, Zsidó Nőegylet, dr. Szalay József, Kiss 
Ferenc (Félegyháza> 10—10, Vass Klára, Halász 
Gyuláné, Csűrik János, dr. Holló Samuné, Nagel 
János, Szakáll Istvánné, Hantházy Andrásné 5—5, 
Keller Mihály, Varsányi Gyuláné 4—4, Csórja Zsu-
zsika, Hegedűs Margitka, N N. 3—3, Mészáros 
Ferenc, dr. Gyurkó István, Weith Mária, Táry 
Viktórné, Hell Ferenc, Robicsek György 2—2, Ke-
resztes Gyula, Lipotencsics Ferenc (Kistelek) 
1.50—1.50, N. N., Léte László, N. N., N. N., N. 
N. 1—1 pengő. 

x Virágok olcsón, Kigyó-u. 4. Te!- 21-7«. 523 
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• O L G A C S i H O V A S S f t K U j « 
H m m m m é s a k ísérő műsor . 
Eladások keidtte 5, /, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, ü órakor 

Mától vasárnapig 

L I A N E H A I D nagy k'AlUtásu filmje: 

A moszkvai kém üKorzóMoxlban 
HltadAaok kezdete 5, 7, 9, vasár- és Onnepnao 3. 5, 7, <J órakor. 
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