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Hamis öípengösöket íalálialc 
Miskolcon 

(Budapesti tudósítónk télefonjélentése.) 
Miskolcról jelentik: Horváth Józsefné piaci 
árus hétfőn jelentést tett a rendőrségen, hogy 
egy jól öltözött fiatalember hamis érc ötpen-
rjőssel fizetett a nála vásárolt árukért. A 
rendőri nyomozás megállapította, hogy a fia-
talember több miskolci üzletben járt, apróbb 
vásárlásokat eszközölt és mindenütt hamis öt-

pengőssel fizetett. Egyik-másik helyen'gyanús-
nak találták a pénzt, mire a fiatalember bosz-
szuságot színlelve jó pénzt nyújtott át. A 
rendőrség rövidesen nyomába jutott a hamis 
pénz terjesztőjének, de az kijátszva a rendőr-
séget, megszökött, 'A rendőrség széleskörű 
nyomozást indított a kézrekeritésére. 

B székesfehérvári Vargha főtanácsost 
még kaució ellenében sem helyezik szabadlábra 
Székesfehérvár, augusztus 4. Vargha Elemér 

műszaki főtanácsos védője, dr. Eisenbarth Fe-
renc kérelmet nyújtott be a vádtanácshoz, 
amelyben védencének 30.000 pengő óvadék 
ellenében való szabadlábrahelyezését kérte. A 
székesfehérvári törvényszék vádtanácsa dr. 
Köves Emil törvényszéki elnök elnöklésével 
hétfőn hozta meg döntését, amelyben a védő 
kérését elutasította azzal az indokolással, hogy 
a 30.000 pengő kaució összege nem teszi való-
színűvé, hogy a vádlott szökésétől nem kellene 

tartani. 
Dr. Erdélyi Gyula, dr. Zavaros Aladár pol-

gármester védője beadványt terjesztett dr. 
Bary Zoltán ügyész elé, amelyben kéri vé-
dencének egészségi állapotára való tekintet-
tel a kórházba való visszahelyezését. Az ügyész 
épp ugy, mint Vargha Elemér szabadlábra-
helyezését, ezt a kérelmet sem ajánlja elfo-
gadásra. Éppen ezért a védő kijelentette, hogy 
az igazságügyi orvosi tanácshoz fordul eb-
ben az ügyben. 

Összeszurkálta régi haragosát 
egy alsóvárosi legény 

(A Délmagyarország munkatársától) Va-
sárnap éjjel véres verekedés játszódott le az 
alsóvárosi Sárkány uccában. Ördögh Lajos 
Délibáb-ucca 77. szám alatt lakó legény rég-
óta haragos viszonyban volt Szekeres Imre 
Sárkány-ucca 14. szám alatt lakó legénnyel. 
Vasárnap este Szekeres egyedül üldögélt az 
egyik kocsmában, amikor barátai társaságá-
ban belépett Ördögh Lajos. A barátok un-
szolni kezdték Ördöghöt, hogy számoljon le 
haragosával. Közben Szekeres fizetett és el-

távozott. Ördöghék utána mentek és kocs-
móról-kocsmára lövették, Végül Ördög be-
rúgott és amikor a Szécsi-féle kocsmából ki-
jöttek, rátámadt Szekeresre, Bicskát rántott 
elő és több helyen összeszurkálta a legényt. 
Szekeres segélykiáltásaira a házakból kifu-
tottak az emberek, akik aztán értesítették a 
mentőket. A mentők a súlyosan sérült Sze-
kerest bekötözték és lakására szállították. 
Ördögh Lajos ellen megindult az eljárás. 
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Elhalasztották 
az iparosfanonciskola belső 

munkálatainak kiadását 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

tanonciskola belső berendezési és villany-
szerelési munkálataira hirdetett versenytárgya-
láson beadott pályázatokat a számvevőség 
és a mérnöki hivatal felülvizsgálta. A mér-
nöki hivatalban az ajánlatokat szétbontották, 
mert ugy találták, hogy az összmunkálatok 
elvégzése igy sokkal kevesebbe kerülne. A 
munkálatokra ugyanis a város 72 000 pengőt 
irányzott elő, a szétbontott ajánlatok szerint 
pedtg csak 61"500 pengőbe kerülne ugy az 
asztalos, mint a villanyszerelési munka, igy 
tehát a város 11 000 pengőt takaríthat meg 
az előirányzott összegből. A munkálatokat 
azért mégsem adták ki a legolcsóbb ajánlat-
levőknek, a döntés előtt kikérik a műszaki 
bizottság véleményét is A bizottságot egy-
két napon belül ennek az ügynek a letárgya-
lására összehívják. A berendezések elkészí-
tésére mindössze öt hét áll rendelkezésre, 
ezért ugy volt, hogy a munkálatokat már most, 
hétfőn kiadják, mig a döntés elodázása min-
den valószínűség szerint nagy késedelmet 
'og okozni 

Lényegtelen hővállozás 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban az idő száraz, a hőmérséklet 
helyenkínt elérte a 28—29 Celsius fokot. 

Prognózis: Helyi zivatarokra hajló idő, lé-
nyegtelen hővállozással. 

Meghalt a felesége, 
bánatában fölakasztotta magát 

az öreg kifliárus 
(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 ) 

A Somogyi-telepi gyümölcsösök között vasárnap 
délelőtt egy akasztott emberre bukkantak a járó-
kelők. Azonnal értesítették a rendőrség központi 
ügyeletét, ahonnan- dr. UJvárossy Miklós veze-
tésével rendőri bizottság szállt ki a helyszínre. 
A rendőri bizottság megállapitotta, hogy az ön-
gyilkos Halász András süteményárus, akinek a 
Korzó Mo'i előtt volt az elárusító helye. A tiszti 
orvos véleménye szerint az öreg órákkal a fel-
fedezés előtt, követte el az öngyilkosságot. Halász 
András zsebeinek átkutatásakor egy öreges betűk-
kel irt búcsúlevelet talált a rendőrség. Ebben a 
levélben az öreg bejelenti, hogy öngyilkosságot 
követ el, mert nem birja elviselni egyedül az 
életé'.. Fele ége nemrégen meghalt és azóta teljes 
búskomorságban élt. Amit keresett, azt italra köl-
tötte el, napról-napra részeg volt. Most — amint 
irja — azt is megunta és elhatározta, hogy véget 
vet életének. 

Halász András holttestét a törvényszéki orvos-
tani intézetbe szállították, ahol felboncolják. 

Meghalt Wagner Richárd fia 
(Budapesti tudósítónk telefonjelcniése.) 

Bayreuthból jelentik: Wagner Szigfrid hétfőn 
délután öt órakor szivbénulás következtében 
meghalt. Wagner Szigfrid fia volt Wagner 
Richárdnak. Apja eredetileg építészi pályára 
szánta őt, ő azonban zeneszerző lett, apja szel-
lemében operákat irt, ezekkel azonban vajmi 
kevés sikert aratott. Az utóbbi időben a 
bayreuthi zenekar karmestere és apja emlé-
keinek őrizője volt. 61 ével élt. 

Llánky Vhma és Ronald Colimán X« b fl szerelem éjszakája j 

Fiit gyorsabban 51! 

Sárea kanna — fekete sávval I u 

Hz iparosdalárdák hangversenye 
Hódmezővásárhely, augusztus 4. Szombaton 

és vasárnap zajlott le Vásárhelyen az ország 
iparosdalárdáinak dalosversenye. Eredmények 
a következők: 

Mokcsay Zoltán Himnusz-diját a Pécsi Pol-
gári Dalkör nyerte 111 ponttal. 

A nehéz müdalcsoportban a Pesterzsébeti 
Iparos Dalkör 120 ponttal Hódmezővásárhely 
diját nyerte. 

A könnyebb müdalcsoportban a" Debreceni 
Testedző "Egyesület 118 ponttal megnyerte 
Mayer János föídmivelésügyi miniszter diját, 

A népdalcsoportban a Szolnoki Iparos Dal-
kör 118 ponttal megnyerte a vásárhelyi ipar-
testület diját. 

A vegyescsoportban első lett a Szegedi Hon-
szeretet Dalkör 111 ponttal s megnyerte a 
vásárhelyi iparegylet diját. 

Felemelik aköztisztviselők 
szolgálati idejét 

Budapest, augusztus 4. A köztisztviselők stá-j 
tus rendezése kérdésével kapcsolatban már 
régebbi idő óta foglalkozik a kormány a szol-
gálati idő kérdésének reformjával is. Beavatott 
forrásból nyert értesülésünk szerint Wekerle 
Sándor pénzügyminiszter törvényjavaslatot ki-| 
ván a Ház elé terjesztem a közszolgálati alkál-: 
mazottak szolgálati idejének felemeléséről. A 
tervezet szerint 35 évről Í0 évre emeli fel 
valamennyi közszolgálati alkalmazott szolgá-
lati idejét, ami azt jelenti, hogy a reform ke-
resztülvitele után minden köztisztviselő öt év-
vel később éri el a teljes nyugdíjra jogosító 
időt. A tőrvényjavaslatot, amely a miniszté-
riumban már elkészült, Wekerle Sándor pénz-
ügyminiszter még az ősszel beterjeszti a tör-
vényhozás elé s a képviselőházban valószínű-
leg már az első töryényjavaslatok között le 
is tárgyalják. 

Nagy földrengés Délamerikában 
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Newyorkból jelentik: A newyorki obszerva-
tórium szeizmográfja hétfőn délelőtt 5500 ki-
lométer távolságból földrengést jelzett. A mű-
szerek kilengése olyan erős volt. hogy abból 
nagyarányú földrengésre lehet következtetni. 

Egyedül n á l a m kaphatók a világhírű 
S T Y R I A é s 

T R I U M P H 

kerékpárok 

C S E P E L 
kerékpárokat nem kell már bizbmányosoktól vá-
sárolni, mert cégem közvetlen a gyártól kész-
pénzért egy nagy tételt vásárolt és azokat gyári 
árban el só kézből nálam lehet beszerezni. Szántó 
Sándor gépkereskedő, Szeged, Kiss Dávid-palota, 

Kiss-ucca 2. szám. 


