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Négyszáz halottja van 
a guatemalai vulkánkitörésnek 

Gouadcloupe, november 6. A Santa Maria vul-
kán kitörésének a legújabb megállapítások szerint 
legalább négyszáz halottja van. Az áldozatokat 
elborította a forró lávatömeg s így eddig még 
csak huszonhét holttestet találtak meg. A vulkán 
déli lejtőjén fekvő két falut teljesen eltemette a 
láva. A két falu lakosai közül senki sem menekült 
meg. A hajléktalanok száma többezerre rug. Az 
anyagi kár szintén óriási. A környék dus kávé-
ültetvényei teljesen elpusztultak. Az izzó láva által 
előidézett rettenetes hőség széles körzetben min-
den növényzetet elszáritott. Két folyóban, ame-
lyeknek forrása az erupciós területen van, forró 
víz folyik. A gyász jeléül az egész szigeten egy 
hétre valamennyi színház, mozi és szórakozóhely 
bezárt. 

Öngyilkosság torién! 
a Vadaskertben 

Budapest, november 6. A budapesti rendőrség 
tovább folytatta a vizsgálatot a hűvösvölgyi Vadas-
kertben talált összeégett Sleirerics Mária ügyében. 
Megállapítást nyert, hogy október 21-én délután 
i órakor Steirerics Mária egy Stefánia-uti füszer-
és csemegekereskedésben járt, ott egy máaféllite-
res üvegben petroleumot vásárolt Az üveget egy 
gyékényszatyorban hozta magával és vett még 
néhány skatulya gyufát is. A kereskedő pontos 
személyleirást adott a cseléqleányról, miután azt 
üzletében azelőtt nem látta. A nyomozás adatai 
tehát csaknem kétségtelenné teszik, hogy a cseléd-
leány öngyilkosságot követeti el és nem bűntény 
áldozata lett 

Bz adáfelszálamlási bizottságok 
tárgyalásai 

A szegedi ' 
II. bizottság ^ 

tiovember 7-én a következő tételeket tárgyalja: 
Nagy Albert háztulajdonos, füszerkereskedő Va-

léria-tér 4. Gutfreund Károly háztulajdonos, fűszer-
kereskedő, Tisza Lajos-körut 79, Meisl Ignác ház-
tulajdonos, füszerkereskedő, Valéria-tér 7. Áchim 
és Zachorán háztulajdonos, füszerkereskedő, Szent-
háromság-ucca 2. Pogány Sándor terménykeres-
kedő, Petőfi Sándor-sugárut 25. Rotter Sándor loll-
kereskedő, Vitéz-ucca 30. Rosner ödön tollkeres-
kedő, Petőfi Sándor-sugárut 12. Orondi és társa 
szappangyára Szentháromság-цсса 27. Ozv. Glück 
Balázsnó ügynök, Mars-tér 12. Schmidt Antal ven-
déglős, Londoni-körut 8. Batta Antalné italmérő, 
Korona-ucca 28. Wolf Mái-top vendéglős, Káilay-
liget 78. Ketter Ferenc vendéglős, Mérey-ucca 6/c. 
Szécsi Mihály vendéglős, Török-uoca 7. Juhász N. 
Vendel kocsmáros, Szenthárotnság-ucca 61. Raffay 
Ferencné vendéglős, Kossuth Lajos-sugárut 4. Osz-
novits István vendéglős, Tábor-ucca 8. Takács 
László vendéglős, Brüsszeli-körut 5. Pregitzer Antal 
vendéglős, Kei-tész-ucca 12. özv. Csiszár Gyuláné 
vendéglős, Kálvária-ucca 7. Újvári István kocsmá-
ros, Római-körut 39. Jenei Ferencné kocsmáros, 
Debreceni-ucca 18. Tombácz Istvánné kocsmáros, 
Fertő-ucca 18. Gyenes János kocsmáros, Hétvezér-
ucca 38. Bálint Sándorné kocsmáros. Felsővárosi 
feketeföldek 186. 

Az I, bizottság 

november 8-án a következőket tárgyalja: 
Bach Miksa fakereskedő, Szentistváa-tér 12. 

Eisenstadter és társai kézmüárukereskedő Kárász-
ucca 3. özv. Szász Emiiné füszerkereskedő, Kigyó-
ucca 1. Beregi és Solti füszerkereskedő, Deák Fe-
renc-ucca 20. Lőwy Adolf és társai fürészgyár, 
Csanádi-ucca 1. Wagner F. A. és fiai fehérnemű-
kereskedő, Klauzál-tér 7. Schermann Kálmán szál-
lodás, Széchenyi-tér 3/a. Dr. Kovács József ház-
tulajdonos, Tisza Lajos-körut 22. Csejik János 
cipész, Tisza Lajos-körut 37. Holtzer S. és fia 
textilkereskedő Kállay Albert-ucca 3. Dr. Láczay 
Szabó Kálmán fogorvos, Kálvin-tér 2. Dr. В erényi 
János ékszerész, Klauzál-tér 9. Fischer Testvérek 
^Bszerész, Kárász-ucca 10. Schwarz Manó szabó, 
Kárász-ucca 6. 

Az /. számú adófelszólamlási bizottság ezzel 
tárgyalásait befejezte. 
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Szerdán délután 
egyórás sötétség borult a Belvárosra 

Üzemzavar az egyik transzformátorállomás biztosítéka mlalí 

(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 ) 
Szerdán este 5 órakor a Belváros villanylámpái 
elaludtak és teljes sötétség borult a városrészre. 
Az üzemzavar sokféle kellemetlenséget okozott, 
már csak azért is, mert szokatlanul sokáig tartott. 
A közönség már gyakorlatból tudja, hogyha ki-
alszanak a villanylámpák, tiz percen belül helyre-
állítják a hibát és tovább zavartalan az áram-
szolgáltatás. Ez, a téli idők kezdetét jelentő üzem-
zavar a Belváros egyes uccáiban még hat óra 

[ után is teljes sötétséget terjesztett és a közönség 
| hiába várta gyertyák mellett a villany fellob-

banását. Végül 6 "óra tiz perckor kigyulladtak 
a lámpák. 

A gázgyár igazgatósága a Délmagyarország kér-
dezőskődésére azt a felvilágosítást adta, hogy a 
hiba a postai transzformátorállomás egyik bizto-
sitékánál keletkezett. A zavar mindössze 25 per-
clg tartolt és ez is azért volt, mert nehezen si-
került a szerelőknek helyére tenni a biztosítékot. 

Szerdán két öngyilkosság történt 
S z e g s d e n 

(A Bélmagyarország munkatársától.) Nap-
ról-napra szaporodik az öngyilkosságok szá-
ma Szegeden. Tizenhét öngyilkosság történt 
október folyamán, novemberben pedig már 
6-áig hatan vetetlek véget életüknek. 

Szerdán délelőtt egyszerre két öngyilkosság 
is történt. Fiatal, 15 éves cselédleány az 
egyik öngyilkos jelölt, Rástik Rozália, aki a 
Rákóczi-ucca 8. számú házban szolgált. Reg-
gel 8 órakor bement a gazdája éléskamrájába, 
vizben feloldott egy doboz marólúgot és kiitta, 
életveszélyes állapotban szállították a mentők 

az életunt cselédleányt a kórházba, ahol a 
rendőrség kihallgatta, azonban az öngyilkos-
ság okáról megtagadott minden felvilágosítást. 

A másik öngyilkos Nagy László 20 éves 
Vasasszentpéter-uccai gyógyszerésztanhallga-
tó, aki az ágyában revolverrel mellbelötte ma-
gát. Semmiféle levelet nem hagyott hátra. A 
mentők rendkívül súlyos állapotban szállí-
tották be a közkórházba. Amikor eszméletre 
tért, a rendőrség kihallgatta, de ő is megta-
gadott minden felvilágosítást arról, hogy miért 
akarta eldobni magától az é ! rM 

i r p 
í r j i T Csütörtök. Rőm. kath. Engelbert pk. | 

' * Protestáns Rezső. Nap kél 6 óra 52 j 
perckor, nyugszik i óra 35 perckor. 

A Somogyi-fcönvvlár nyitva délelőtt 10-1-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt lO-i/al-ig. 
délután zárva. 

Egyetemi könwtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8-1-ig, délután 3-7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Barcsay Károly^ Széchenyi tér 12. (Tel. 
270.) Franki Antal, Szent György tér 6. (Tel. 118.) 
Gergely Jenő, Kossuth Lajos sugárut 31. (Tel. 
62.) Lőbl Imre dr., Gizella tér 5. (Tel. 819.) Mold-
ványi Lajos, Újszeged. Vedres u. 1. '(Tel. 846.) 
Selmeczv Béla. Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

Mécs László Szegeden 
A Felvidék ismert pap-poétája, Mécs László 

látogatott le szerdán Szegedre. Irodalmi estjére, 
melyet az ipartestületi nagyteremben tartottak meg, 
a szegedi irodalombarát közönség rég nem látott 
tömegben vonult fel, de még így is sokan kény-
telenek voltak eltávozni, mert már nem kaptak 
jegyet. 

Dr. Galamb Sándor pár szóval ismertette Mécs 
Lászlót, a költőt, utána hatalmas tapsvihar kö-
zött Mécs László lépett a pódiumra és elsza-
valta néhány megkapó versét. A legnagyobb si-
kert a Hajnali harangszó, Kóborló elődöm, A 
királyfi három bánata, Emberek vagyunk és Ro-
hanás a tavaszba cimü verseivel érte el. Mécs 
László mint előadó is kiváló készségről tett tanú-
ságot a közönség előtt, amely szűnni nem akaró 
tapssal honorálta a pap-költőt. Az estet dr. Bella 
Ferenc hegedűszólója, T. Szent-Tamási Alma és 
Arany József operaáriái tették változatossá. 

— A szegedi hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy szerdán Szegeden a hőmérő legmaga-
sabb állása 10.8 fok Celsius, legalacsonyabb 5.0 
fok Celsius, a barométer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 765.3 mm., este 761.0 mm., 
a levegő relatív páratartalma reggel 80.0 százalék, 
délben 70.0 százalék volt. A szél iránya reggel 
északkeleti, este nyugati, erőssége 1—3. 

—- Verik a kétpengösöket. Budapestről jelentik: 
Az Üllői-u ti állami pénzverdében október óta ál-
landóan folyik a munka, szünet nélkül készítik 
az uj pénzeket, még pedig elsősorban a kétpen-
gős érméket. December 15-ig ötmillió pengő értékű 
kélpengőst vernek, osak ezután kerül sor a más 
pénznemekre. 

x Esős időben megbízható védelmet nyújtanak 
Del-Ka közismerten jó és olcsó bőr. és gtiml-
cipői. Fiák: Kárása-ucca 14, , ' - 54 | 

— A polgármester a rádióban. S z ó t s Ernő, 
a budapesti rádió igazgatója, már régebben fel-
kérte dr. S o m o g y i Szilveszter polgármestert, 
hogy tartson előadást Szegedről, Szeged problé-
máiról a rádió budapesti stúdiójában. A polgár-
mester közbejött akadályok miatt legutóbb elha-
lasztotta már műsorra tűzött előadását, most 
azonban uj terminust két és kapott rá. Pénteken 
este hét óra huszonöt perckor kezdi meg »Szeged 
múltja és jelene« cimen előadását, amelyre nagy 
ambícióval készül már napok óta. 

— Házasság. Zeisler Margit és Dobos Béla (Bu-
dapest) folyó hó 6-án házasságot kötöttek. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

— Nyilatkozat. A VIII. kerületi választás ered-
ményének közhírré tétele után, amint halljuk, Pet-
rik Antal ugy nyilatkozott, hogy a felsővárosi 
gazdák elárulták őt, a szocialistákra szavaztak a 
»buta parasztok«. Bennünket nem lep meg ez a 
sértő hang. Vegye tudomásul Pelrik és minden 
hozzá hasonló ember ebben a városban, hogy a 
felsővárosi gazdák mindig balpárEíak voltak és 
hogy a szavazás utján a maguk érdekét szolgál-
ták és védték. A sértő hangot öaérzeJte' vissza-
utasítjuk. Horváth Pál, Kopasz György, Förgeteg 
József, Komlósy Imre, Szekeres György. 

x A Szegedi Zsidó Nőegylet hólabda összejöve-
telét ma délután, november 7-én, a Virágh-cuk-
rászdában rendezi. Háziasszonyok: dr. Fránkel 
Jenőné, Hesser Lajosné és Váradi Imréné urasz-
szonyok. 

x A Szegedi Polgári Dalárda hangversenye az 
uj ipartestület márványtermében, november 9-én, 
szombat este. 626 

Kázhérva!lom&sok beadása 
A szegedi kereskedelmi és iparkamara az érde-

keltségei körébe tartozó adózókkal közli, hogy 
minden házra nézve a tényleges birtokos köteles 
november hóban a ház nyers jövedelméről vagy 
haszonélvezetéről bevallást adni. A bevallás cél-
jaira hivatalosan készített bevallási iv 6zolgál, 
a városi adóhivatal épületében lévő tőzsdében 
kapható. 

Az adóalap bérbeadott épületeknél (épületrészek-
nél) az épület s az esetleg hozzátartozó házi kert 
után az adóivet megelőző utolsó házbérnegyedben 
(jelenleg 1929 november hóban) járó nyersházbér-
jövedelemnek egy teljes évre átszámított összege. 

Az adóalap a bérbe nein adoít épületeknél (épü-
letrészeknél) a tényleg bérbeadottakkal történt ösz. 
szehasonlitás utján megbecsült haszonérték. 

AUandóaa mentesek a házadó alól a tulajdo-
nos által a gyárak és gyárakban hasonló ipar-
telepek területén az üzem céljaira szolgáló épüle-
tek és épületrészek. ir.odahflyigégek és ipari mun-
kahelyek, / 


