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A S z ö v e t k e z e t t V á r o s i B a l p á r t 
vasárnap délelőtt 10 órakor a Széchenyi Moziban 

v á l a s z t á s i g y ű l é s i l e i r t . 
Előadók: 

Polgári részről: A szociáldemokraták részéről: 

"Pakots Józseí Propper Sándor 
országgyűlési képviselő, törvényh. biz. tag, országgyűlési képviselő, törvényh. biz. tag. 

Rerrich Béla elkészítette 
a Templomtér belső rendezésének tervét 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Templom-tér u j képe lassankint kibontako-
zik a körülötte épülő paloták állványrenge-
tegéből. Valószínű, hogy mire beköszöntenek 
a fagyok, a külső munkálatokat teljesen be-
fejezik a vállalkozók és igy eltakaríthatják 
az állványszerkezeteket. A Gizella-tér felőli 
homlokzatok előtt már megritkították a szál-
fákat, de belül, az árkádok kőzött, még alig 
látszik a fal a sok gerendától. Az építkezés 
tempóját azonban erősen korlátozza az, hogy 
a falak burkolásához szükséges úgynevezett 
klinker-téglát csak kis tételekben és kése-
delmesen szállítja a debreceni téglagyár, ezért 
az épületek falfelületeinek egy részét burkolat 
nélkül emelték fel és a barna burkolatot ké-
sőbb épitik rá. 

Rerrich Béla, a Templom-téri tervpályá-
zat első dijának nyertese és az ott épülő pa-

loták tervezője, most leküldte Szegedre a tér 
belső rendezésének terveit, a Gizella-tér és 
a klinikák városrészének parkírozására vo-
natkozó terveket is. A Templom-tér belső 
rendezését ugy oldja meg, hogy a tér kö-
zépső részét két lépcsővel, harminc centimé" 

terrel, lesúlyeszti a gyalogjáróhoz képest, a 

lesülyesztett térrészt hosszú sávokra osztja, 
ami optikailag megnyújtja a teret. A Gizella-
tér rendezésének problémáját ugy oldja meg, 
hogy a meglévő aszfaltburkolatok változat-
lanul megmaradhatnak, a parktükröket azon-
ban a szükséghez mérten vagy kisebbíti, vagy 
megnagyobbítja. A piarista gimnázium előtti 
parktükörben álló honvédoszlopot közelebb 
helyezi az épülethez és magát a parktükröt 
felére kisebbíti. A térrendezési terveket a 
polgármester szakbizottsással tárgy altatja le. 

• renderség eüepft ep fSurf mMm élő szélhámost, 
aki 30 sípész! csapott he Szegetlen és a körsiyékeo 

(A Délmagyarország munkatársátólOktóber 
első napjaiban egy elegánsan öltözött fiatalember 
érkezett Szegedre és szállt meg az egyik legelő-
kelőbb szállodában. Megérkezését követő napon 
sorra látogatta n szegedi cipészmestercket és min-
denütt a debreceni »Margit« cipőgyár tulajdonosi-
nak mondotta magút. Az elegáns fiatalember el-
mondotta, hogy rendkívül jutányos áron tud cipő-
ket és cipészipari kellékeket szállítani, ezért kéri, 
^ogy adjanak föl nála rendelést. 

A megnyerő külsejű fiatalembernél nagyon sok 
cipész rendelt különlelc árut. sőt 30- 30 -90 pen-
gő előleget is adtak a rendelésre. 

A fiatalember azután elutazott Szegedről. A meg-
rendelők várták az rlfilege.zett áruk leszállítását, 
de az egyre késett, Gyanús lett előttük a dolog, 
de még feljelentést nem tettek, mert reményked-
tek abban, hogy az áruk megérkeznek. 

Csütörtök délelőtt az egyik szegedi cipészmes-
ter, aki szintén rendelt és előleget is adott, az 
uccájn megpillantotta azt az elegáns fiatalembert, 
akinél a rendelést feladta. Azonnal értesítette az 
egyik őrszemes rendőrt., aki igazolásra szólította 
a fiatalembert, aztán bekisérte a kapitányságra. 

Dr. Papp Menyhért rondőrtanácsos kezdle meg 

a fiatalember kihallgatását, aki Berger Andor, deb-
receni cipőgyárosnak mondotta magát A megren-
delésekre vonatkozólag elismerte, hogy előlege-
ket vett fel, de az árut le is fogja szállítani, 
csak még eddig nem tudta feldolgozni a kapott 
megrendeléseket. Berger Andor ezekután kéríe a 
tanácsost, hogy engedje el a rendőrségről. 

A rendőrségen azonban éltek a gyanúperrel és 
távirati ulon értesítést kérlek a debreceni rendőr-
ségtől. A válasz az esti órákban érkezett meg és 
igazolta a rendőrség gyanúját. Kiderült, hogy Ber-
ger Andornak sohasem volt cipőgyára Debrecen-
ben, ellenben egy veszedelmes szélhámos, aki 
1920-ban két évet zsarolóiért és 1926-ban egy és 
félesztendőt csalásért ült. Debrecenből jelenleg 
is több csalási ügy miatt körözik. A debreceni 
rendőrség válaszában arra kérte a szegedi rendőr-
séget, hogy Berger Andort kisértesse át Debre-
cenbe. 

Berger Andor még ezek után is tagadla bünös-
i ségét. A további nyomozás során kiderült, hogy 
| Berger Szegeden és környékén körülbelül 30 ci-
| pészmestert csapott be. A felvett előlegek tetemes 
I összegre rúgnak, amiből Berger fényűző életet élt 

¥eszecleIraes szélhámos, 
aki a desiki u tón motorkerékpáron 

köt „üzleteket" 
(A Délmaggarország munkatársátólA 

deszki csendőrség csütörtökön délelőtt érdekes 
csalási ügyet jelentett a szegedi ügyészségnek, 
amelyről a szegcdi rendőrséget is értesítette. 
Az eddigi megállapítások szerint a vakmerő 
csaló szegedi illetőségű volt és innen indult 
ki útjára. 

Csak két nappal ezelőtt történt, hogy Sze-
gedről hazafelé motorozott Gudlin Mátyás ma-
kói kályhásmester. Útközben közvetlenül Sze-
ged alatt egy jól öltözött 50 év kórüli egyén 
>álljtU intett a motornak és illedelmesen fel-
kéredzkedett a pótülésre. Gudlin leállította 
a motort, felvette az utast és vígan repültek 
tova. Amikor Deszk közelében jártak, az 
egjgjó ¿zálrnajomnál a iüva.ULiJB.- ¿ótmoloros 

Gudlin Mátyás vállára telte kezét: 
— Álljunk meg egy kicsit, hadd nézzem 

meg. van-e még fám? 
Az ismeretlen egy nagy farakásra mutatott, 

amelyben tölgyfarönkök voltak egymásra hal-
mozva. Gudlin megállott a motorral, amire 
az ismeretlen megszámolta a farönköket, majd 
hirtelen Gudlinhoz fordult: 

— Nem vesz ebből az olcsó tölgyfából? 

Olcsón adom, mert bánt már, hogy itt hever 

hetek óta őrizetlenül. 

Gudlinnak tetszett az üzlet és az ismeret, 
lentől azonnal megvett egy vagon fát ISO 

pengős árban, még 20 pengőt is lefizetett a 
beszállítás költségeire, j" " _ 

i 'A k&bSizijire ebben-az időbéu é t í mötoEv 

kerékpárjával dr. Batfa István makói orvos. 
Azt hitte, hogy defekt történt és megállt, hogy 
segítségére legyen Gudlinnak. Ekkor értesült 
a kitűnő vételről. A pótmotoros az orvost is 
megkínálta az olcsó fával, mire az szintén 
megvett egy vagont. De. dr. Batla kijelentette 
az ismeretlen fakereskedőnek, hogy a vétel 
árát csak akkor hajlandó kifizetni, ha^a fa 
ott lesz az udvarán. - - -

Makón az ismeretlen elbúcsúzott Gud-
lintól és megígérte, hogy, a fát azonnal le-
szállítja. 

Az érdekeltek azonban hiába várták a fát, 
sőt Gudlin még a helyszínre is kiutazott, hogy 
megnézze olcsó fáját. Itt tudta meg, hogy a fa 
Nagy Gyula deszki lakos tulajdona, akinek 

esze ágában sincsen 130 pengőért elkótyave-
tyélni fáját. Csakhamar kitűnt aziítán, hogy, 
az alkalmi ' fatulajdonos Varga Lajos volt, 
aki az eddigi megállapítások szerint Makóról 
eltávozott azzal, hogy Szegedre utazik. Varga 
Lajos ellen körözőlevelet is adtak ki és elfo-
gatása iránt a szegedi rendőrség minden intéz-
kedést megtett 

Választási hírek 

A S z ö v e t k e z e l ! V á r o s i B a l p á r t 

e h e l i v á l a s z t á s i g y ű l é s e i : 

Szombaton este fél 7 órakor Rókusi fekete* 
földek zöldi Károly vendéglőjében. 

Szombaton este 8 órakor társasvacsora UJsze» 
Séd Csanádi-ucca 8., Barna-vendéglő. Felszólal-
nak Pásztor József és dr. Dettre János. 

Szombaton este fél 8..órakor IlunyadHér I I4 
Dobszay-vendéglő. 

Szombaton este fél 8 órakor Kereszt- és Csaba-
ncea sarok. Mirkó-vendéglő. 

Vasárnap délelőtt 10 órakor Széchenyi Moziban. 
Vasárnap délután fél 5 órakor Sándor-ucca 3Z, 

Főrgeteg-vendéglőbeu, VIII. és IX. választókerület. 
Vasárnap délután fél 5 órakor Damjanlch-ucca 

29., Sümegi-vendéglő 
Vasárnap délután Kecskés-telep. 
Vasárnap délután AignCr-tetep. 
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A berlini gyors belefutott 
a müncheni gyors oldalába 

Nürnberg. október 21. A birodalmi vasút-
társaság nürnbergi igazgatósága telefonon ér-
tesítést kapott, hogy csütörtökön délelőtt 11 
órakor a I). 39. berlini gyorsvonat Reichels-
dorf állomás kijáratánál belefutott a D. 389. 
jelzésű müncheni gyorsvonat oldalába. Nürn-
bergből mentővonat ment ki a szerencsétlen-
ség színhelyére. A katasztrófának az eddigi 
megállapítások szerint 3 halottja, 10 súlyos 
és 18 könnyebb sebesültje van. 

A szerencsétlenség ugy történt, hogy a 
D. 39. gyorsvonat Reichelsdorf állomás elha-
gyása után nem vette figyelembe a tilos jel-
zést s igy belefutott a müncheni gyorsvonat 
postakocsijának oldalába. Mind a két moz-
dony és két személykocsi kisiklott, a posta-
kocsi pedig darabokra zúzódott. 

fiz aiSófeSszélamlási bizottságok 
tárgyalásai 

A szegedi 

I számú bizottság 

október 26-án 

a következő tételeket tárgyalja: . ̂  - . 
Balázs és Petri ruhakereskedő, Széchenyi-tél! 

2/a. Földes Izsó ruhakereskedő, Kárász-ucca 7, 
Műller Sámuel és fia ruhakereskedő, Klauzál-tér Zt 
Koncz Salamon szövetkereskedő, Bercsényi-ucca 
12. Lukács Lukács papírkereskedő, Klauzál-tér 3. 
Özv. Engel Gyuláné tollkereskedő, Szücs-ucca 4, 
Fischer József órakereskedő, Kárász-ucca 14. Vé-
szits Endre gépkereskedő, Kölcsey-ucca 11. Adler 
Mór üvegkereskedő, Tisza Lajos-kőrut 38. Schati 
Izsó textilkereskedő, Kölcsey-ucca 4. Haraszthy 
Géza festékkereskedő, Fekertesas-ucca 19. Salgó 
Miklós ruhakereskedő, Károlyi-ucca 3. Garai Emii-
né cukorkaárus, Kelemen-ucca 7. Herczfeld Hona 
piaci árus, Jókai-ucca 12. Kuruesev Sándor rőfös-1 

kereskedő, Széchenyi-tér 14. Réti Adolf rőfös-
kereskedő, Tisza Lajos-körűt 32. Perl,Pál szállitój 
Fjeke tesas-ucca \Ъ 


