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355 csalási köveíeii el 
egy sssél&ámos Kéményseprő 

(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 ) 
Furfangos és nagystílű szélhámost szállítottak be 
kedden délelőtt a szegedi ügyészség fogházába, 
fczllágyi István gyulai születésű, 52 éves, munka-
nélküli kéményseprősegéd hosszú idő óta garáz-
flálkodik a tanyákon. Kéményseprő uniformisban 
|árta végig a tanyai házakat és arravaló hivat-
kozással, hogy szigorú törvény kényszeríti őt a 
kéményseprési munkák elvégzésére, kérte, hogy 
engedjék fel a padlásra. A megriadt tanyaiak 
készségesen engedelmeskedtek a határozottan fel-
lépő kéményseprőnek. Szilágyi aztán fel is ment 
Bt padlásra, majd anélkül, hogy valamit is végzett 
volna, lejött és munkájáért pénzt követelt. 

Amikor a tanyaiak rájöttek, hogy csalóval van 

dolguk, feljelentést tettek a rendőrségen. A nyo-
mozás során megállapították, hogy Szilágyi a sze-
gedi tanyák közül Szentes környékére tette át 
működésének színhelyét. A rendőrség értesítésére a 
csendőrség elfogta Szilágyit. Kiderült, hogy Szi-
lágyi összesen 355 esetben szélhámyskodot! a ta-
nyavilágban, még pedig 235 esetben elkövette a 
csalás vétségét, mig 120 esetben csak megkísérelte 
a csalást. 

Szilágyi István a rendőrség előtt beismerő val-
lomást tett. Arra hivatkozott, hogy a nyomasztó 
munkanélküliség adta neki azt az ötletet, hogy 
csalás utján igyekezzék pénzt szerezni. 

A csaló kéményseprősegédet előzetes letartózta-
tásba helyezték 

J -ÉtS Szerda. Róm. kath. Remete sz. Pál. 
f l v J I * Protestáns Lóránt. Nap kél 7 óra 44 

perckor, nyugszik 4 óra 36 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-ig. A inuzeum nyitva délelőtt 10— v&l-ig, 
délután zárva. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos sugárut 59. 
(Tel. 996.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20. 
(Tel. 1268.) Gerle Jenő, Klauzál tér 3. (Tel. 359.) 
Moldván Lajos, Újszeged, Vedres ucca 1. (Tel. 
846.) Nagy Gy. örök., Boldogasszony sugárut 31. 
(Tel. 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.) 

Képek a Délmagyarorszégban 
Hat év alatt a fejlődés nagy útját tette meg 

a Délmagyarország. Az arányokat minden szó-
nál, szines mondatnál hűbben jellemzi né-
hány adat. Kezdtük két szük szobában, ame-
lyekbe kapu alatt nyilott az ajtó s amelyek 
egyikében az egész kiadóhivatal, másikában 
az egész szerkesztőség dolgozott. Kezdtük 
egyetlen helyiségből álló szerény nyomdában, 
kéziszedéssel és gyorssajtóval. Kezdtük néhány 
száz előfizetővel, hétköznap hat és ünnepnap 
nyolc oldalon. Ma négy tágas szobánkban a vi-
dék legerősebb szerkesztősége dolgozik s a 
modern kívánalmaknak teljesen megfelelő 
nagy apparátus működik Aradi-uccai kiadóhi-
vatalunkban. Ma három szedőgépen és gyö-
nyörű rotációson készül a Délmagyarország, 
amelyből csak előfizetők részére sok-sok ezret 
nyomnak s amely hétköznap 8—10, vasár- és 
ünnepnap 16—24 oldalon jelenik meg. 

Ezt az apparátust most tovább — tökéletesí-
tettük, berendeztünk teljesen modern cinko-
gráfiát s a Délmagyarország a mai naptól 
kezdve képekkel jelenik meg. Arról most 
nem beszélünk, hogy eddig Szegeden nem 
volt cinkográfia és hogy ebben a 130 ezer 
lakosú városban, az ország második városá-
ban budapesti céghez volt kénytelen fordulni, 

akinek klisére volt szüksége. Most kizárólag 
az a fontos, hogy hírszolgálatát a mai nap-
tól kezdve a Délmagyarország aktuális sze-
gedi kénekkel egészíti ki, tökéletesíti és szí-
nesíti. 

Az átmeneti idő esetleges hibáiért kérjük az 
olvasó szives elnézését. Hisszük azonban, hogy 
a hibátlan összhang már az első napokban 
beáll s üzemünk u j ága is a többiek pre-
cizitásával fogja szolnál ni valamennyiünk urát: 
a közönséget. 

— A «zegedl hőmérő. A szegedi egyetem föld-
rajzi intézetének meteorologiai obszervatóriuma 
jelenti, hogy Szegeden kedden a hőmérő legma-
gasabb állása 9.3 fok Celsius, legalacsonyabb 1.8 
fok Celsius, a barometer adata 0 fokra és tenger-
szinre redukálva reggel 769.1 mm., este 770.7 mm., 
a levegő relatív páratartalma reggel 60.0 százalék, 
délben 45.0 százalék volt, a szél iránya reggel és 
este délnyugati, erőssége 1—3. 

— Háromemeletes palotát építettek — a zágrábi 
újságírók. Zágrábból jelentik: A zágrábi ujságiró-
otthon épülete a napokban teljesen elkészült Az 
ujságiró-otthon épülete: háromemeletes palota, 
amely az építőművészet legújabb szempontjai sze-
rint készült. A palota építése hatmillió dinárba 
került. A földszinten tág terrasszal rendelkező, 
elegáns kávéház, továbbá különböző üzletek ré-
szére van hely. Az első emelet az újságíróké, itt 
van a nagy gyűlés- és táncterem, az újságíró egye-
sület és más idetartozó szervezet helyiségei, a 
könyvtárszoba és kényelmes klubhelyiségek. A má_ 
sodík emeleten három-négvszobás lakások vaunak, 
amelyek a földszinti üzlethelyiségekkel együtt az 
újságíró egyesület jövedelmi forrásai. A harmadik 
emeleten van az újságíró-szálloda, szépen búto-
rozott szobákkal, közös nagy ebédlővel és elegáns 
társalgóval. Az ujságiró-szállodában a nőtlen és 
az átutazó, vagy vidéki újságírók és családtagjaik 
kapnak olcsó ellátást. Az épületben központi fűtés 
és állandó hideg, meleg vizszolgálat és liftközle-
kedés van. A zágrábi ujságiró-otthon messze felül-
múlja mindazokat az »otthonokat«, amelyeket 
Európa nagyvárosaiban teremtettek maguknak az 
újságírók. 

vaióai fceie/i pGrsssasszönyegelc 
naciy választékban érkeztek, kedvező fizetési leltéleiek mellett kaphatók 

ü f l A / v l v ; s z ő n y e g - és paplanárugázában 282 
J wM.MKp%&M.y Oroszlán és Kelemé ticca sarolk. Tel. 6 24. 

6—12—18 hónapra beszerezhet részletre 

ládiókat 
Legújabb » S B B $j « és hangszórókat 
rendszerű 9 Y és kel lékek nagy választékban. 

Díjtalan bemutatás. 

Amerikai S f é s é p © k nagy választékban. 

Gramofonok, lemezek. ECerékp&mk 195 P-ért heti 4 P 
részletre. — Nagy javitó műhely. 51 

S C ü l U f f U m M É S Í I O Ü Kelemere ucca 11, főposta mellett. 

Juhász Gyula jobban van 
Tíz hónapja aggodalmaskodó érdeklődéssel for» 

dult mindenki, aki nem tudja elfelejtem az Anna-

dalok finom muzsikáju költőjének örök életre szóló 

opuszait. a mi szegedi J u h á s z Gyulánk felé. 

Tíz hónap óta keresi a gyó-

gyulást a költő egyik szana-

tóriumtól a másikig, — mig 

most végre örvendetes, ujjon-

gó hírekkel jöttek ki mind-

azok a szegedi klinikáról, 

akik meglátogatták a költőt. 

Juhász Gyula iizhónapos 

szenvedés után végre a gyó-

gyulás biztos utján van és 

már nem sok idő választ ei 

attól, hogy elhagyja a kórházi betegszoba ri-

deg környezetét Mosolyogva, szinte lelkesen fo-

gadta látogatóit és örömmel mondta, hogy nem-

sokára visszatér régi emberei közé. Kedve és mo-

solya visszatért — és nem múlik el nap, hogy 

régi költői kedvvel ne irjon le uj és sokáig zengő 

Juhász-melódiákat. Már azokon a versein is lát-

szott a gyógyulás biztató ígérete, amelyeket leg 

utóbb közölt a D é l m a g y a r o r s z á g . Ma már 

pedig nincs messze az idő, amikor Juhász Gyula 

ismét, állandóan és rendszeresen felkeresi egyéni 

hangú, szelid muzsikáju és markáns mondani-

valóju írásaival és melódiáival a D é l m a g y a r -

o r s z á g hasábjait. 

A kóltő jobban van — és nincs barát, ismerős 

és olvasó, aki ne örvendezne örömmel és lelke-

sen a kórházi falak közül kiszárnyaló biztató 

üzenetnek, 

— Vásárhely felsőházi tagja. Hódmezővásárhely-
ről jelentik: Hódmezővásárhely város törvényható-
sági bizottsága mai ülésén a város felsőházi tag-
jává vitéz Endrey Antalt választotta meg. 

— A vlzmütelep etektrifikálása. A vizmütelép 
elektrifikálására vonatkozó közgyűlési határozat jó-
váhagyása minden sürgetés és minden ígéret elle-
nére sem érkezett még le Szegedre. Közben a 
város megvizsgáltatta a vizmütelep öreg kazánjait 
az iparfelügyelővel, aki kivételesen még hat hó-
napra engedélyt adott a kazánok üzembetartására. 
A kormányhatósági jóváhagyás helyett kedden a 
népjóléti minisztérium műszaki osztályának két 
szaktisztviselője érkezett meg Szegedre, hogy itt 
a helyszínen vizsgálják meg a vizmütelepet és 
tapasztalataikról jelentést tegyenek majd a mi-
niszternek. 

x Zwtckl-kötőde, kabát, mellény, sál stb. 56 

— Megszüntetik az amerikai kvótarendszer!? 
Washingtoni jelentés szeiint J o h n s o n , a kép-
viselőház bevándorlási bizottságának elnöke, köz-
lése szerint az eddigi kvótarendszert megszüntetik, 
helyette bizonyos utasításokat adnak ki arra vo-
natkozólag, hogy kiknek lehet megadni a be-
vándorlási engedélyt. Elsősorban azok fogják az 
engedélyt megkapni, akiknek foglalkozási ágában 
a bevándorlókra szükség van. 

— A fasizmus harcot indít — a viccek ellen. 

Rómából jelentik: A fasiszta pártvezetőség a trón-

örökőspár esküvője után országos értekezletet tar-

tott Rómában. T u r a t i párttitkár az ülésen fel-

tűnést keltő beszédet mondott, amelyben közölte, 

hogy az utóbbi hetekben furcsa szokás kapott 

lábra Olaszországban. A fasizmusról, amely eddig 

minden igazi fasiszta szivében eszmei magaslaton 

állott, ostoba viccek kerülnek forgalomba, amelye-

ket az antifasiszták terjesztenek. A viccek többé-

kevésbé szellemtelenek s bár ocsmány és trágár 

hangon beszélnek a fasizmusról, még a jó fasiszták 

körében is meghallgatásra találnak, sőt legújab-

ban már maguk a fasiszták is terjesztik őket. A 

pártvezetőségnek a legnagyobb eréllyel kell fel-

lépnie ezek ellen a viccek ellen, mondotta Turati, 

mert különben lassankint nevetségessé teszik a 

fasiszta rezsimet a közvélemény szemében. A gya-

lázatos viccelődésnek véget kell vetni és a viccek 

terjesztői ellen feljelentést kell tenni a rendőr-

ségen. Turaü beszéde az egész fasiszta sajtó-

ban élénk visszhangot keltett s a lapok is vala-

mennyien felszólítják p lvasóikat, hogy hozzák a 

rendőrség tudomására a viccek terjesztőinek 

nevét. 


