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A kisteleki országúton 
egy kocsi halálragázolí egy idős asszonyi 

(A Délmagyaroszáy munkatársától.) Meg 
írta a Déimagyarország, hogy a kistelek—sze-
gedi országúton' a járókelők vérbefagyva ta-
láltak egy idősebb földmives asszonyt. A járó-
kelők értesítették a szegedi mentőket, akik 
az eszméletlen állapotban lévő nőt beszállí-
tották a szegedi közkórházba. Az asszony a 
kórházban magához tért és elmondotta, hogy 
egy, kocsi gázolta el. Kistelekről igyekezett 
Szeged felé, útközben szembetalálta magát egy 
robogó kocsival. Amikor látta, hogy a kocsi 
vadul vágtat feléje, menekülni igyekezett a 
a lovak elől. De a kocsis oly gyorsan hajtott, 
hogy már nem volt ideje elmenekülni. Igy 
történt, hogy a lovak keresztülgázoltak rajta. 
A kocsis a szerencsétlenség után nem állí-
totta meg lovait, hanem megcsapkodta őket 
és megszökött. 

Az asszony, Bánffy Balázsné, még elmon-
dotta, hogy az volt az érzése, hogy a kocsis 
készakarva hajtott rá. Amikor a kocsis mesz-
sziről meglátta őt, a baloldalról hirtelen át-

tért a jobboldalra, amelyen ő haladt. Ekkor 
még lovai is csak lépésben haladtak, de ami-
kor 50—60 méternyire voltak tőle, megcsap-
kodta a loyakat. Azért is nem tudott idejé-
ben a kocsi elől az árokba menekülni. Bánffy 
Balázsné a kocsisról, nem tudott személyle-
irást adni, mert sapka volt a fején, ami tel-
jesen eltakarta az arcát Valószínűnek tartja, 
hogy régi haragosa, lehetett, aki igy állott 
bosszút. 

Bánffy Balázsné állapota tegnap rosszabbra 
fordult. Az orvosok megállapították, hogy az 
asszony rendkívül súlyos belső sérüléseket 
Szenvedett. A kocsi kerekei összetörték a bor-
dáit, a lábát. A gondos ápolás nem segített 
már rajta, kedden reggel kiszenvedett. A ha-
láleset után az ügyészség elrendelte Bánffy 
Balázsné holttestének felboncolását. A kis-
teleki csendőrség most fokozott erővel nyomoz 
á gázoló kocsis után. Eddig még semmiféle 
nyomot nem sikerült találni. 

ffirelf 
Szerda. Róm. kath. Sz. Fer. sh. 

9 Protestáns Ludmilla: Nap kél 5 óra 
39 perckor, nyugszik 6 óra 10 perckor. 

Somogyi-könyvtár nyitva hétköznapon délelőtt 
10 órától l-ig, délután 4 órától 7 óráig. A mu-
zeum nyitva délelőtt 10-től délután fél 1 óráig. 

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

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyüla, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352.) Moldván Lajos, Újszeged, Vedves ucca 
1. (tel.. 846.) Nyilassy A. béri., Kis Lajos, Római 
körút 22. (Tel. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. 
Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 

695). 

— Szerdán délután ülést tart a szinügyi bi-
zottság. Dr. P á l f y József polgármesterhelyettes, 
intendáns szerdán délután félőt, órára összehívta 
a szinügyi bizottságot. Értesülésünk szerint a bi-
zottság ülésén az igazgató bemutatja müsorterve-
zetét, ismerteti legközelebbi programját. A tava-
lyi társulat három nem szerződtetett tagja. U t i 
Giza, E g y e d Lenke és O l á h Ferenc a szinügyi 
bizottsághoz is kérelmet intézett szerződtetésükért. 
Ezt a kérelmet a bizottság elé terjeszti P á l f y 
József, de bejelenti azt is. hogy véleménye szerint 
a kérelem elbírálására a bizottság nem illetékes. 
Pálfy intendáns kedden délelőtt egyébként bizal-
mas megbeszélést tartott a szinügyi bizottság tag-
jaival, majd érdeklődésünkre kijelentette, hogy a 
szerdai ülés napirendjét készítették elő. 

— A Társadalombiztosító szegedi székháza. Ked-
den délelőtt vezette Bokor Adolf azt a küldöttséget 
a főispán és a polgármester elé, amely a Társada-
lombiztosító Intézet szegedi uj székházának felépí-
tését sürgeti. 4 küldöttség vezetője ugy a főispán, 
mint a polgármester előtt elmondotta, hogy a 
régi székházban tűrhetetlenek az állapotok, a helyi-
ségek szűkek, egészségtelenek, .a betegek nem fér-
nek be és az orvosi személyzet sem végezheti za-
vartalanul munkáját. Mivei a város félig-meddig 
konkrét igéretel kapott az uj székház felépítésére, a 
küldöttség arra kérte a polgármestert, és a főis-
pánt, hogy kövessenek él mindent az építkezés 
elrendelése érdekében. Ugy a főispán, mint a 
polgármester kijelentette, hogy készségesen áll a 
mozgalom élére és illetékes helyen eljár, hogy a 
Társadalombiztosító uj székházát mielőbb felépít-
sék Szegeden. 

— Házasság- G r ü n e r Ilonka és K o n c z Sala-
mon folyó hó 18-án (csütörtökön) egynegyed 1 
órakor a zsinagógában házasságot kötnek. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

— Feltelték a keresztet a királyhalmi temp-
lomra. Az uj királyhalmi templom építése gyorsan 
közeledik a befejezés felé- Tegnap már feltették 
a keresztet az uj templom tornyára. A kereszt 
feltétele ünnepség keretében történt meg. 

x Gondos szülő gyermekének DelKa iskola-
eipőt vásárol. Kárász-ucca 14. 12a 

— A polgári iskolai főigazgatóság bemutatko-
zása. A polgári iskolai főigazgatóság tisztviselőksra 
K o 11 a y Aladár főigazgató vezetésével kedden dél-
előtt bemutatkozó látogatást tett a polgármes-
ternél. 

— A Templom-tér világítása. Klebelsberg kul-
tuszminiszter már régebben megígérte a város-
nak, hogy a Templom-tér világításához szükséges 
lámpatartókat budapesti művészekkel tervezteti 
meg és azokat az állam költségén készítteti el. A 
miniszter most arról értesítette a város hatóságát, 
hogy igéretét ebben az évben fedezet hiányában 
nem válthatja be, igy a lámpák elkészíttetése a 
jövő esztendőre marad. Az októberi ünnepségekre 
ennek következtében a Templom-tér világítását 
csak ideiglenes berendezésekkel oldják meg. Az 
árkádok alatt ezzel szemben már most fölszerelik 
a végleges lámpákat. 

— Gallowich Jenő egyházközségi alelnök. Buda-
pestről jelentik: A budapesti Szent Domonkos 
Egyházközség P e r n e c z k y Jenő altábornagy, vi-
lági elnök és S ó k a Imre plébános vezetése alatt 
közgyűlést tartott, amelyen G a l l o w i c h Jenő fő-
szerkesztőt, a Szegedi Fogadalmi Templomegyesü-
let megalapítóját és igazgatóját az egyházközség 
alelnökévé választotta. Ugyancsak vezetőségébe vá. 
lasztotta Gallowich Jenőt a Magyar Revíziós Liga 
is, amelynek közgyülse Gallowichot országos társ-
elnökké választotta. 

x Munkások. Mennyivel könnyebb a koránkelés 
és a munkába állás, ha előzőleg néhány korty 
erősítő és melegítő babkávét ittatok. Meinl Gyula 
rt. kávébehozatala. 

x PreCiz órajavitás Francziánál. Petőfi S. s.-ut 2. 

Munkásof flton tánciskola 
tánctanfolyamára 

szerdán, szombaton a tanítási és e vasárnapi ven-
dégestéken lehet beiratkozni. 

Tánciskola vezetője Hafer Mária ténctanárnő. 

Elismert legtöbb tanilás! 226 Jazz-band ! 

Kézimunka-szalonomban 
Aradi ucca 6. (Wiesner mellett) 

lakásdiszitési kézimunkák eredeti rMzok után ieoiobb 
kivitelben készülnek. V a l ó d i ctpkéket 

m é t e r s z á m r a is ra«táron tartok 220 

Reitzerné Harczos Melly. 
Meghívó. 

Kőműves Mesterek Szegedi Szövetsége 
folyó hó 17-én, szerdán este 6 •'rnkor az iperiev 
iiiiet íjyüléstermében az uj épittőlpari tör-
vénytervezet ismertelése céijao. i gyűlést tart, 
me yre az összes kőműves mestereket ez uton is 
meghivjuk és kérjUk okvetlen megjelenését. 
273 Elnökség. 

A Standard villamossági rt.-nak l e g ú j a b b g y á r t m á n y ^ ^ 

»Síandard 3a« 
készüléket, amely nagy és kristálytiszta hangereje, szelektív) 
táaa és kezelhetősége folytán a rád iókészü lék idesi£ 

tipnsa, 1 3 p e n g ő havi részlet mellett beszerezheti 

Fonyó rádió szaküzletében, Kölcsey ucca 4, 

Korb Flóris műépítész meghalt 
Budapestről jelentik: Korb Flóris, az ismert 

műépítész kedden reggel meghalt. A 70 éves mű-
építész nyolc esztendővel ezelőtt szélütés érte 
azóta betegeskedett. Sok alkotás őrzi az országban 
nevét és tehetségét. Korb közreműködésével épült 
fel a budapesti törvényszéki palota, a Newyork-
épület. a technológiai muzeum. Giergl Kálmán-
nal együtt építette á Zeneakadémiát. Tervezője 
volt a Klotild-palotának, a debreceni egyetem épü. 
letelnék. A szegedi egyetemi építkezések elsg Pe, 
riódu sában szintén résztveti* Korb Flóris neve 
arról is ismert az épitészek között, hogy ő alkaK 
mazta először a vasbetont. 

— Szily államtitkár és a szegedi egyetem. A 
hétfőn tartott egyetemi építési bizottság ülése után 
Sz i l y Kálmán h. államtitkár tiszteletére bankett 
volt, amelyen dr. K o v á c s Ferenc egyetemi rektor 
meleg szavakkal köszöntötte az államtitkárt, mint 
aki az egyetemi ügyek intézője a kultuszminisz-
tériumban. Arra kérte az államtitkárt, hogy, a sze-
gedi egyetemet, amiért annyi áldozatot hozott a 
város, különleges jóakarattal támogassa és se-
gítse célkitűzéseiben. 

— Alsóvárosi kívánságok. D e á k János törvény-
hatósági bizottsági tag vezetésével kedden délelőtt 
alsóvárosi küldöttség járt a polgármesternél. A 
küldöttség engedélyt, kért arra, hogy az alsóvárosi 
gazdák a téli hónapokban is a szérűskertben hagy- j 
hassák szalmájukat, a tűzoltóság ugyanis a szalma 
sürgős elhordására szólította fel őket A polgár-
mester kijelentette a küldöttség előtt, hogy ezt s. \ 
kérést előbb a tüzoltóparancsnoksággal tárgyalja 
le és ha van rá mód, teljesiti a gazdák kívánságát 
Az alsóvárosiak ezután még egy ártézi kutat kér-: 
tek a paprikaföldekre. Ha lesz pénze a város-
nak, megkapják. 

— A szinház szombaton) 2Ö-án nyit. Jegyeit 
egész nap Délmagyarország jegyirodájában. 

— Megmrgezte magát egy bécsi színésznő. Bécs-
ből jelentik: K ö p ke Margit 35 éves színésznőt,, 
a Deutsches Volkstheater tagját, ma reggel hol-
tan taíálták meg Márkus Erzsébet lakásán, aki 
kollégája volt. Márkus lakásán Köpke most egye-
dül lakott. Megállapították, hogy a szinésznő ön-
gyilkosságot követett el, még pedig oly, módon, 
hogy a fürdőszobában kinyitotta a gázcsapot és a 
kiömlő gázt belélegezte. A hátrahagyott levelek-
ből nem tűnik ki világosan, hogy, a szinésznő 
miért követte el az öngyilkosságot. 

— Vasárnap alakul meg az alsótanyai tejszövet, 
kezet. Megírta a D é l m a g y a r o r s z á g , hogy az 
alsótanyai gazdák tejszövetkezet alakításán dol-
goznak. Az előkészítő munkálatok annyira előre-
haladtak, hogy vasárnap megtartja az uj szövet-
kezet alakuló ülését. A szövetkezetnek nyolcvan 
gazdatagja lesz 150 fejőstehénnel. Egyelőre ezer-
ötszáz liter tejet dolgoznak fel, később még ezer 
liter tejet vásárolnak össze feldolgozás céljából 
a nem tag gazdáktól. Az előkészítő munkálatok 
egyik irányitója, S z é c s i György tanító ezen a 
héten a Dunántulra megy, hogy ott tanulmányozza 
a tej szövetkezetek termelési rendszerét. 

— Toborzás a folyamőrséghez. A belügyminisz-
ter felhívást tett közzé a magyar állampolgárok-; 
hoz, a folyamőrséghez 6 évi szolgálatra való be-
lépésre. Az önként belépettek biztos megélhetést 

találnak és a szolgálatból való elbocsájtás idején 
részükre a polgári életben az elhelyezkedést elő-
segítik. Jelentkezni lehet október l-e és 10-e kö-
zött minden szerdán, csütörtökön és pénteken 
délelőtt 9—12-ig Budapesten a folyamőrség köz-
ponti parancsnokságánál (Óbuda, III., Laktanya-
ucca 33- szám). 

— Hétfőn megnyílnak az nj napközi otthonos 
óvodák- Szeged belterületén a nyáron öt olyan 
uj óvoda épült, amelyben napközi otthon is lesz-
Ezek az óvódák hétfőn nyilnak meg. A napközi 
otthonokban az ott elhelyezett gyermekek ebédet 
is kapnak. 

— A baktői lőtér. A szegedi honvéd állomás-
parancsnokság közli, hogy a baktói lőtéren uj ĵ * 
irányt állapított meg, hogy ezáltal a jövőbea wj 
gyakorlatok alkalmával a szeged—sándorfalvai <» 
elzárása elkerültessék. Amennyiben ezentúl azt ese-
tenkint külön nem jelzik, a szeged—sándorfalvai> 
valamint az 5- számú bizottsági őrtől é s z a k k e l e t e 

a Varga-tanya felé vezető utón gyalogosok eS 

jármüvek szabadon közlekedhetnek. 


