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A Do. X. elindult amerikai utiára 
(Budapesti tudósítóul telefonj I r'ése.' 

Amsterdamból jelentik: A Do. X. óriásrepülő-
gép szerdán délelőtt Friedrichshafenből el-
indult amerikai útjára. A gép délután félöt-
kor érkezett Amsterdam fölé és s imán leszállt 

a repülőtéren. A Do. X. érkezésének hírér • 
tízezrével özönlött a nép a repülőtérre és vi-
haros ujjongással ünnepelte a láthatáron m g 
jelent gépet, majd később, a leszállás után, a 
gép személyzetét. 

Budapestre szállították a letartóztatott 
dorozsmai embereket és négynapi fogság után 

szabadon bocsájtották őket 
Megállapították, hogy egyikük sem vett részt kommunista szervezkedésben 

(A Délmagyarország munkatársától.) Meg-
írta a Délmagyarország, hogy az elmúlt hét 
péntekjén a dorozsmai csendőrség a budapesti 
rendőrség elfogató parancsa alapján letartóz-
tatta Maróthy István és Gndó Lajos dorozs-
mai lakosokat. A két embert még aznnap el 
is szállították. A hozzátartozók kétségbeesett 
nyomozást indítottak a letartóztatottak után, 
mert a csendőrség semmifé le felvilágosítást 
nem adott. Keresték Maróthyékat a szegedi és 
a budapesti ügyészségen, azonban nyomukra 
akadni nem tudtak. 

Tegnap azután a letartóztatott emberek vá-
ratlanul megérkeztek Dorozsmára. Elmondot-
ták, hogy a csendőrök Pestre szállították 
őket a politikai osztályra. Megérkezésük után 
azonnal lenyírták a hajukat, majd közölték 
velük, hogy kommunista üzelmek gyanúja 
miatt történt letartóztatásuk. A további nyo-
mozás azonban megállapította, hogy egyikük 
sem vett részt semmiféle szervezkedésben és 
egyikük sem tartott fenn összeköttetést a kom-
munistákkal. Ezek után Maróthvt és Godót 
bocsánatkérések között szabadon engedték. 

Oyönyörtl VOll n 
Rózsák dala 

és a tcgnapynhh elvezetet nyullotta 
Greta Garbó 

C s ó k . )a 
a tegnapi premieren. 

Mü nrnn vB'Arnanig a Belvárosiban 

Megkezdték 
a palotakapu kuhsszafalaínak felépítését 

Érdekes árverés a Boldogasszony-sugáruton 
(A Délmagyarország munkatársától.') Megirta a 

Délmagyarország, hogy a Boldogasszony-sugárut 
Gizella-téri torkolatához, ott. ahol felépül Pogány 
Móric tervei alapján a teret lezáró »palotakapu«, 
próhaképen felállítják a hatalmas ivek modelljét. 
T.zzel a lécekből és deszkákból összeállítandó élet-
nagyságú modellel próbálják ki a bolthajtások épí-
tészeti hatását. A modell felállítását, illetve össze-
állítását szerdán délelőtt megkezdték. A kulissza-
falakkal átívelik a sugárut kocsiutját és a két gya-
logjárót pontosan a palotakapu terveiben meghatá-
rozott méretek szerint. A munka előreláthatólag 
néhány napig eltart, a modellt nem bontják le 
azonnal, hanem megvárják vele Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter legközelebbi látogatását, mert a 
miniszter is látni kívánja, mielőtt engedélyt adna 
az építkezési munka megkezdésére. Értesülésünk 
szerint a kultuszminiszter tatán a jövő héten jön le 
Szegedre, ha azonban nem tudna időt szakítani a 
kirándulásra, akkor csak november 22-én jön Sze-
gedre az országos testnevelési kongresszus megnyi-
tására. 

A palotakapu építkezéséhez szükséges előmun-
kálatok most már teljes erővel folynak. Az épít-
kezés helysaiuéu, a Boldogasszony-sugárut és a 

Gizeila-tér sarkán szerdán 
reggel érdekes árverés folyt 
le. Pengő Lajos műszaki ta-
nácsos árverezte el az la 
számú épület építési anya-
gát, illetve a csákányhalál-
ra itélt régi ház anyagának 
egyrészét. A mérnöki hi-
vatal emberei előzetesen ki-
szedték a falak közül a pa-
dozat deszkáit, az ajtó- és 
ablakfákat és a kályhákat 
és így csak a tetőanyag és 
kőmüvesanyag került dob-
ra. Az érdeklődés igen nagy 

volt, aminek valószínűleg az a magyarázata, hógy 
sokan, különösen a közalkalmazottak reményked-
nek a kedvezményes építési hitel elnyerésében, 
de az árverezők számát nagyon megszorították az 
árverés feltételei. Az első és legfőbb feltétel az 
volt, hogy minden tényleges árverezőnek ezer 
pengő bánatpénzt kellett lefizetnie biztosítékul. A 
másik feltétel az volt, hogy a legtöbbet Ígérőnek 
még ezen a héten le kell bontatnia az épületet és 
a bontás során kikerülő anyagot is azonnal el kell 
szállítania. 

A megkopasztott ház kikiáltási ára 4000 pengő 

tenyő Loio-i 

volt és a legkisebb ráigérési összeg ötven pengő. 
Reggel kilenc óráig, az árverés megkezdéséig mind-
össze ötrn fizettek le az ezerpengős bánatpénzeket I 
és i y öten vettek részt az árverésen. A többiek ér- j 
dektclenül. de azért izgatottan lesték az árverés ! 
eredményét. 

Eleinte gyorsan hangzottak el az őtvenpengős ; 
ráigérések. Négyezerötven. .. négyezerszáz. . . négy- ' 
ezerszázötven... négyezerkétszáz.. . Később gyen- j 
gült a tempó, a kikiáltási ár egyre nehezebben , 
emelkedett. A licitálók megvárták az utolsó pillana-
tot és egy félpillanatig még a harmadszori kikiál-
tás után is vártak, csak akkor ígérték rá a követ-
kező ötvenest. 

— Négyezernyolcszázőtven... — mondta végül 
Dacsó Arnold, az egyik árverező. 

Fenyő Lajos sokáig várt, de az árverezők némák 
és mozdulatlanok maradtak. 

— Néggezerngolcszázötven harmadszor — zárták 
le az árverést és megállapították, hogy az épületet, 
illetve annak lebontásra váró anyagát Dacsó Ar. 
nold vásárolta meg. 

Az u j háztulajdonost, aki csak nagyon rövid 
ideig érezhette volna fizikai valóságnak lebontásra 
kárhoztatott háztulajdonát, a konkurrencia szeren-
csekívánatokkal halmozta el. Alig fejeződtek be 
azonban az árverés hivatalos formaságai, már uj 
üzleti tárgyalások indultak meg az uj háztulajdonos 
körűi. Akcióba léptek azok az érdeklődők, akik nem 
fizették le az ezer pengő bánatpénzt és igv az ár-
verésen nem vehettek részt, de a ház anyagát meg 
akart ik vá árolni Ennek a pótárverésnek öt percen 
belül meg volt az eredménye. Dacsó Arnold ötezer-
ötven pengőért eladta a házat minden velejáró 
kötelezettséggel együtt az egyik bánatpénznélküli 
érdeklődőnek. 

A telektömbön lévő másik két ház anyagát a 
város nem árverezted el. Ezeket az épületeket már 
le is bontotlák és a felszabadult építési anyagot 
kiszállítják a tápéi rétre, ahol a városi gazdaság 
int ' .'¡'ének építenek belőle villát. 

elárverezett ház bontását viszont már csü-
tö. .„• .ön megkezdik, bár a benne lévő trafik sorsa 
még nem dölt el. Mint ismeretes, ez a trafik hadi-
árváké, akik csak a pénzügyigazgatóság engedélyé-
vel nyithatják ki másutt üzletüket. Alkalmas helyi-
séget találtak is már hozzá a Szentháromság-
uccában, de a pénzügyigazgatóság még nem adta 
meg az átköltözéshez az engedélyt. A polgármes-
ter most megkéri a pénzügyigazgatót, hogy sürgő-
sen intéztesse el ezt a kérdést, mert különben 
megakad a munka. 

„A szerb kormány 
előre íudof! a szerajevói 

gyilkosságról" 
London, november 5. A Manchester Guar-

dian hasábjain élénk vita indult meg Mis« 
Edith Durham, a kiváló angol irónő állítása 
körül, mely szerint a szerb kormány előre 
tudott a készülő szerajevói gyilkosságról. Al 
irónő most a Manchester Guardianban közölt 
nyilt levélben ismerteti ujabb bizonyítékait. 

Ezek szerint maga Seton Watson Szerajevó-
ban a volt forradalmárok körében folytatott 
alapos vizsgálata eredményeként kimutatta, 
hogy Vladimír Bacsinovics volt a vezetője a 
boszniai forradalmároknak, akit hivatalosan 
217. számmal jelöltek az aktákban. A' Fekete 
Kéz vezetői el len 1917-ben Szalonikiben foly-
tatott szerb vizsgálat megállapította, hogy, Ba-
csinovics tagja volt ennek a szervezetnek, 
amelynek célja az osztrák birodalom lerom-
bolása volt. A Zágrábban kiadott Vova Európa 
cimü folyóiratban 1924-ben Popovics és Si-
mics volt ezredesek részletesen előadták, hogy. 
mi lyen intenzív forradalmi munkát végeztek 
a Narodna Obrana palástja alatt. Hogy Pasics 
akkori miniszterelnök mindenről tudott, az 
ma már bebizonyított tény. A szerb radikális 
párt hivatalos programja már 1881-ben Szer-
biának Ausztria rovására való terjeszkedését 
célozta. Az okozati összefüggés Belgrád és a 
szerajevói bűntett, valamint egyéb gonosztet-
tek közt minden vitán felül áll és hogy a 
mai kormány is helyesli azokat, azt mutatja 
a mult nyáron leleplezett emléktábla, amely 
a gyilkosokat dicsőíti, akik Belgrád eszköze! 
voltak 

Ildófelszólamlási tárgyalások 
A szegedi 11. bizottság 

november 6-6n 
a következő tételeket tárgyalja: (Tárgyalási helyi-
ség pénzű gyigazgatóság, II. emelet 69. ajtó. A tár-
gyalás kezdete reggel fél 9 órakor.) 

Havas Ferenc bélkiviteli vállalat Petőfi Sándor-
sugárut 4. (1926. és 1929.) Iritz Béla fakereskedő 
Brüsszeü-kőrut 1. (1927. évL) Faragó Albert keres, 
kedő Mikszáth Kálmán-ucca 14. (1929. évi.) Özv. 
Kroó Jánosné bazáros Petőfi Sándor-sugárut 2. 
(1928. évi.) Goldgruber Gábor és fia ker. ügynők 
Korona-ucca 11 (1930) Borsi István ingatlanügy-
nök Mérey-ucca 8. Blum Sándor utazó Zákány-ucca 
23. Klein Ernő ügynök Vitéz-ucca 4. Palotai Imre 
ügynök Bécsi-körut 31. Ullmann Gyula ügynők 
Korona-ucca 15. Weiszfeiler Dezső utazó Vasas-
szentpéter-ucca 23. Rosenberg József ügynők Zol-
tán-ucca 17. Salzer Sándor utazó Rigó-ucca 25. 
Vermes Zsigmond ügynök Petőfi Sándor-sugárut 
25. Weiszfeiler László utazó Vasasszentpéter-ucca 
23 Weiszfeiler István utazó Vasasszentpéter-ucca 
23. Holtzer László ügynök Margit-ucca 30. Igas 
Károly ügynök Polgár-ucca 21. Kelemen József ügy-
nök Báró Jósíka-ucca 30. Ifj- Stefán János ügynök 
Csaba-ucca 26. Schönfelder Dezső ügynők Szilléri-
sugárut 18. Rubinstein Hermann ügynök Pacslrta-
ucca 29. Bruck Artúr ügynők Szentlászlő-ucca 23. 
Fazekas Endre ügynők Valéria-tér 10. Gábor Jó-
zsef ügynök Szentlászló-ucca 11. 

November 7 - é n : 
Dr. Weísz Gyula ügyvéd Tisza Lajos-körut 59. 

Dr. Sőreghy Mátyás ügyvéd Petőfi Sándor-sugárut 
10. Dr. Vadász János ügyvéd Szentháromság-ucca 
2. ördőgh Attila ügyvéd Petőfi Sándor-sugárut 
13. Dr. Weisz Márton ügyvéd Polgár-ucca 24. 
Dr. Kőváry Ottó ügyvéd Attila-ucca 3. Dr. Götz 
Hugó ügyvéd Alföldi-ucca 29. Dr. Knall János or-
vos Szentháromság-ucca 10. (1927) Dr. Wolf Fe-
renc orvos Bokor-ucca 2 Dr. Ernye! István orvos 
Kossuth Lajos-sugárut 49. Miskolczy Zoltán orvos 
Petőfi Sándor-sugárut 41. Váradi Ignác mérnők 
Mérey-ucca 6c. Kandiba Izsák fogtechnikus Hon-
véd-tér 8. Tihanyi Károly fogtechnikus Szenthá-
romság-ucca 25. Gyetvay Andor fogtechnikus Ta-
bán-ucca 2. Lakatos Antalné szülésznő Avar-ucca 
10. Tóth Józsefné szülésznő Bihari-ucca 1. Ludvigné 
Soltész M. magániskolatulajdonos Tisza Lajos-körut 
69. Márer Ármin terménykereskedő Tisza Lajos-
körut 98a. Fenyő Testvérek füszerkereskedő Attila-
ucca 10. Koncz Salamon kötöttárukereskedő Mé-
rey-ucca 6a. Fleischer és Er^etsmann bőrkereskedő 

Mikszáth Kálmán-ucca 12. 


