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Holnap érkezik 
a legnagyobb pompával 
a Eegbrilliánsabb zenével 

Soha filmben annyi báj, gyönyör, 
humor é s pikantéria, szel-
lem nem volt, mint ebben. 
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a Belvárosiba, 

Sszegecf tiltakozik 
a posta arágitása ellen 

A drágítás eredménye: a íelefonolc leszerelése, a levelezés 
Korlátozása 

Gyermekgyilkosság a tanyán 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ki-

rályhalmi kapitányság tcrülclén hetek óta sut-
togtak arról, hogy B. Ilona 21 éves leány és 
Börcsök József gazdalegény újszülött kisleá-
nyukat közös erővel elásták egy kubikgödör-
bert. A' hir eljutott az alsótanyai rendőrség-
hez is, ahonnan rendőri bizottság szállt ki, 
felásták a leány szüleinek udvarát és egy 
kubikgödörben megtalálták a kisleány osz-
lásnak indult holttestét. 

A' rendőrségen vallatóra fogták a leányt és 
Bőrcsök Józsefet, akik eleinte tagadtak, később 
azután bevallották, hogy ketten követték el a 
gyilkosságot. B. Ilona elmondta, hogy 1929 
májusban összeállt Börcsök Jánossá?, aki oda-
költözött a leány szüleihez. A vadházasság 
azonban csak négy napig tartott, mert Bör-
csöknek be kellett vonulni a börtönbe. A 
leány Börcsök távozása után hamar megvi-
gasztalódott és Börcsök János öccsével kez-
dett viszonyt. A gyermek októberben megszü-
letett, de nem sokáig élhetett, mert B. Ilona 
és Bőrcsök József elhatározta, hogy a gyerme-
ket elássák az udvarban. 
' Az alsótanyai rendőrség intézkedésére, a kis-
leány holttestét -felhoncolják. A leánvt és Bör-
csök Józsefet letartóztatták. 

Ildófelszólamlási tárgyalások 
- A szegedi II- számú adófelszólamlási bizottság 

november 12-én 
a következő tételeket tárgyalja: (Tárgyalási helyi, 
ség pénzügyigazgatóság, II. emelet 69, a tárgyalás 
kezdete fél 9 órakor.) 

Özv. Vass Andrásné téglagyáros Berlini-kőrut 26a. 
Strausz Gyula fakereskedő Báró Jósika-ucca 2. 
Lippai Imre fakereskedő Felsőüszapart 31. Popper 
és Hegedűs harisnyagyár Zászló-ucca 5. Róth Adolf 
tollbevásárló Margit-ucca 19. Benedek Pál és fia 
bőrkereskedő Tisza Lajos-körut 45. Fenyő Hugó 
terménykereskedő Lőw Lipót-ucca 2. Fenyő Mátyás 
terménykereskedő Lőw Lipót-ucca 2. Özv. Nagyis-
tók Jánosné szatócs Rókusi feketeföldek 168. Birn-
feld Anna szatócs Rigó-ucca 19. Gyarmathy Gyula 
fakereskedő Liszt-uccá 11. Klonkay István kötél-
árukereskedő Mérey-ucca 6a. Mucsy István fakeres-
kedő Uj-tér 3. Húszta Miklós fakereskedő Csaba-
ucca 58. Gregus Jánosné szatócs Tavasz-ucca 6b. 
Deák József illatszerkereskedő Petőfi Sándor-sugár 
ut 7. Udvarhelyi Sándor szatócs Kossuth Lajos-su-
gárut 30. Soós A. Antal örökösök gépjavító Kossuth 
Lajos-sugárut 68. Vigh Gyula földbérlő Hétvezér-
ucca 29. SZÍVÓS Gyula földbérlő Felsőtiszapart 32. 
Horváth Erzsébet földbérlő Rókusi feketeföldek 112. 

Két betörés 
(A Délmagyarország munkatársától.) Két 

rakmerő betörést követtek el a hétfőre virradó 
éjjel Szegeden. Az egyik betörés a városi bér-
házban l^vő huscsarnokban történt, ugyan-
abban a házban, ahol a rendőrlegénység pa-
rancsnoki helyiségei is vannak. A betörő az 
udvarról mászott be a mészárszékbe, előbb a 
raktárba hatolt be, amelynek ajtaját azután 
felfeszitette és igy jutott be az üzleti helyi-
ségbe, ahonnan 370 pengő készpénzt vitt el 
a kasszából. A betörőnek nagyon sietős lehe-
tett a dolga, kapkodva szedhette össze a pénzt, 
mert 250 pengőt benne hagyott a pénztárban, 
menekülés közben ppdig néhány pengőt el-
szórt. A rendőrség a tőszomszédságában elkö-
vetett betörés tettesét energikusan nyomozza. 

A másik betörést a Horváth Mihály-uccában 
Tevő Wirth és Rengey-féle irodaberendező vál-
lalat üzletében követték el, még pedig ugy, 
hogy az egyik kirakatüveget az uccáról be-
nyomták és a kirakatban talált Írószereket el-
lopták. A rendőrség megindította a nyomo-
zást. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A posta 
20—60 százaiékos tarifaemelése a legnagyobb meg-
ütközést keltette az egész országban. Szegedet két-
szeres sérelem érte a váratlan drágítással, mert 
az uj telefonautomata is drágítást jelent Az eme-
lés, amellyel váratlanul befejezett helyzet elé állí-
tották az országot, kétséebeesett visszhangot tá-
masztott mindenfelé. 

A felefon előfizetők 
olyan adót kaptak, amelyet csak kevesen fognak 
tudni elviselni. A havi előfizetés 8 pengő lesz, köte-
lező 30 beszélgetés 3 pengő 60 fillér és minden 
további beszélgetés 12 fillér. 

A postai díjszabásnál 
minden megdrágult: a csekkbefizetés, a levél, a 
levelezőlap, a nyomtatvány, az ajánlási dij (itt 
az emelés 60 százalék I), az utánvételes szállítólevél, 
az értéklevélbo' i'ék, a távirat. Hogy az emelések ál-
talában milyen depressziót fognak okozni a keres-
kedelemben, elég, ha egy szimpla példát emii-
tünk meg. A közönség körében szokásos volt eddig, 
hogy rendeléseiket telefonon adták fel a keres-
kedőnek. Most egy-egy beszélgetés /2 fillérbe kerül, 
tehát a rendelő meg fogja gondolni, hogy rendel-
jen e. Tehát ismét a kereskedőket érte súlyos 
sérelem. 

A Délmagyarország hétfőn délelőtt megkérdezte 
az érdekelteket a legújabb drágításról. A helyzetre 
jellemző, hogy a megkérdezettek kivétel nélkül 
elítélték ezt a váratlan meglepetést. A válaszokat itt 
közöljük: 

dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester: 

— A tarifamelésről csak annyit mondhatok, hogy 
a polgárság érdeke az ország boldogulása, ha 
pedig az ország boldogulása kivánja ezt az emelést, 
akkor az feltétlenül jó és helyes. 
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— A város, mint a legnagyobb előfizető, hogy, 
fogadja ezt az emelést? 

— Hát a város leépít. KőrüCbelül 30 telefonnal 
lesz kevesebb és ezentúl azok a tisztviselők, akik-
nek a lakásukon is volt telefon, ezentúl maguk 
fizetik a dijat Mert tény az, hogy az ország ér-
deke kivánja, viszont a városnak az az érdeke, 
hogy takarékoskodjék, mert a mi boldogulásunk-
hoz ez szükséges. Mi nem bírjuk az uj terheket. 

Dr. Szalay József 
kerületi főkapitány: 

— Minket a dolog nem érint, mert nálunk ezt 
a belügyminiszter intézi, ő pedig a kereskedelmi 
tárcával számolja el. Ugy hiszem, hogy az emelés 
nálunk semmiféle változást nem fog követelni. 

— A főkapitány ur saját személyében mit tart 
erről az emelésről? 

— Saját személyemben tehernek tartom, 

Bokor Adolf, 
a Lloyd-Társulat elnöke: 

— A Lloyd a legteljesebb erejével küzdeni fog 
az emelés ellen. Ez olyan meglepetés, hogy az 
ember szinte levegőhöz sem tud jutni. Szavakkal 
alig lehel demonstrálni, hogy milyen súlyos csa. 
pás ez. Valósággal szerencsétlenség számban megy 
a kereskedőkre nézve és én azt hiszem, hogy min-
den oldalról meg fogja magát bosszulni. Az ember, 
nek megáll az esze, mit gondolnak, meddig bír-
ják ezt a kereskedők?! Hiszen ma már rezsit 
sem lehet megkeresni! 

Varga Mihály, 
a Kereskedők Szövetségének el*öke: 

— Nem birjuk ki ezt az ujabb terhet Teljesen 
tönkreteszik a kereskedelmet. A viszonyok úgyis 
rosszak és ez még csak növeii a terheket A ke-
reskedőknek a rossz gazdasági viszonyok mellett 
többet kell levelezniök, mint jó konjunktúrában. 
Inkább kell ajánlani áruját, mert tartózkodóbb a 
közönség. A sok felszólító levél is növeli a posta-
költséget Ez a helyzet a telefonoknál is. Tönkre 
kell menni... 

Belvttrosl Moxl November 11-én, kedden 
I f a a l S Á v T i . , , Vígjáték 8 felvonásban. Fő-
I V I I I I c a I a r S d i szerepifi: Cor lDeane . 

uTu: Broaűwu mclódu . fo n ?^nás n ban . r e v ü 

Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 

Korxó Moxt November 11, 12-én, kedden, szerdán 
Zola Emil regénye öangos filmen 

U £ l j a u M b H ^ m . ^ Dráma S felvonásban. 
M O l S i y C s K O r O m e . Föszerepló: DITA 
PARLÓ. Azonkívül: BURLESZK.. 
Előadások kezdete 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor 


