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A Szent László-uti házbeomlás 
Budapest, julius 18. A Szent László-uuti épít-

kezési szerencsétlenség színhelyére ma délelőtt újra 
kiment a rendőri bizottság és kivitték a már le-
tartóztatott Moór Géz* építészt és Borsos János 
pallért is, hogy tisztázzák a szerencsétlenség kö-
rülményeit. Az ásatási munkálatokat is tovább 
folytatták a még hiányzó három munkás holttes-
tének felkutatásira Tizenegy ónkor a munkások 
egy holttestre bukka-tak. óvatosan kiemelték és 
és legnagyobb meglepetésükre látták, hogy egy 
női holttest került elő « romok alól. Odahívott 
munkások megállapították, hogy a nő Kristóf Ká-
rolyné, harminchét esztendős gyári munkásnő Még 
nem tudták kideríteni, hogy a munkásnő dolgo-
zott-e az építkezésnél, vagy pedig látogatóban volt 
Igy tehát a halottak száma fitre emelkedett. A 
még hiányzó munkások után tovább folytatják 
a kutatást 

Budapestről jelentik: A Szent László-uti épít-
kezés tragikus sorsú halottainak száma délután 
ujabb három kiásott munkással szaporodott; Dél 
után 3 órakor a beomlott falak alól Selfer József 
26 éves munkás, Tóth Béla lfc éves és Szabó Ist-
ván 58 éves kőmivesek holttestét emelték ki. A 
helyszínre kiszállt rendőri bizottság a holtteste-
ket a tőrvényszéki orvostani Luté/etbe szállíttatta. 

— A 10 százalékos es 3 százalékos liszt, 
forgalmi adó- A szegedi pénzügyiét!,-lóság 
közölte a kereskedelmi és Iparkamarával, hogy 
a pénzügyminiszter megengedte, hogy a kereske-
dők, a kenyérgyárak, a pékek és más lisztet fel-
dolgozó vállalatok, akiknél 1931 junius l l 'én 24 
órakor már az 1930. évi 3300 M E. számú ren-
delet értelmében 10 százalékos, illetve 3 százalé-
kos lisztforgalmi adóval terhelt buza'iszt és búza-
dara készlet volt, az ezt terhelő 10 százalékos és 
3 százalékos lisztforgalmi adót a búzaliszt és bú-
zadara után befizetendő 12 P 60 fillérbe butád 
hassák. A készletbejelentést ezeknél a lissZteknél 
ugy kell megtenni, illetve kiegésziteni, hogy fel 
kell pontosan tüntetni, hogy a készletbén mennyi 
a 0—3. számú búzaliszt és búzadara, mennyi a 
4—6. számú búzaliszt és mennyi a rozsliszt Az 
ellenőrzés alkalmával az érdeke'tek számlákkal 
tartoznak igazolni a búzalisztek vétele alkalmá-
val terhükre külön felszámított 10, illetve 3 szá-
zalékos Usztforgalmi adóösszegét. A pénzügyigaz-
gatóságnak a fizetési meghagyásban a 10, illetve 
3 százalékkal igazoltan lerótt lisztforgalmi adó ci-
mén levonandó összeget külön fel kell-tüntet ü és 
adózónak csak a külőnbö-etel kell be'izetnie 

A S I N G E R VARRÓGÉPEK 
A L E O d O B B A K ! • 

— pUsenben elfogtak a kanizsai kórház sikkasz-
tó Ját. Nagykanizsáról jelentik: A nagykanizsai köz-
rendészeti kórházban a minap pénzhiányokat ta-
pasztaltak. A pénzeket Á g o s t o n József volt tiszt-
helyettes kezelte, akit felelősségre vontak Ágos-
ton elismerte a hiányt és két napi haladékot kért 
a hiány pótlására Engedélyt adtak neki az' eluta-
zásra mire. kiderült hogy nem vidéken laRó szü-
leihez, hanem Pílsenbe utazott egy régi nőismerő-
séhez. A kórházban a rovancsolás során megálla-
pították, hogy sokkal nagyobb összegek hiányza-
nak, mint amennyiről eleinte szó volt, ezért* fel-
jelentést tettek a rendőrségen. A nagykanizsai ka-
pitányság elrendelte Ágoston rádiókőrőzését, fele-
ségét pedig állandó megfigyelés alatt tartotta Az 
asszony címére most távírat érkezett, amelyben 
aláírás nélkül Bécsbe hivták Az elutazásra ké-
szülő asszonyt a vasútállomáson őrizetbe vették. 
Betiküljében hétszáz pengőt és több, a kórházi 
elszámolásokra vonatkozó feljegyzést találtak. 
Agostonné tagadott, de Rácz Gyula rendőrfogal-
mazó súlyos gvanuokok alapján letartóztatta és át-
kísértette az ügyészséghez A rendőrség közölte a 
bécsi rendőrséggel, hogy Ágoston Pilsenben tar-
tózkodik. Ágostonért bécsi detektívet küldtek, aki 
a sikkasztót régi nőismerősénél meg is találta 
és letartóztatta. A kiadatási eljárás megindult. 
Ágoston felesége, további intézkedésig őrizetben 
marad. 1 

Dugulás és aranyeres bántalmak, gyomor-
és bélzavarok, má|* és lépduzzadás, hát* és de-
rékfájás ellen a fermészetadfa .Ferenc J ózse f 
keserűvíz, naponként többször bevéve, hat-
hatós segítséget nyújt. Tudományos meg-
figyelések beigazolták, hogy a Ferenc József 
viz alhasi megbetegedések eseteiben gyorsan 
és mindig enyhén hat. A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerözletekben kaoható. BI 

AZ IDŐ 
S Z E G E D : 

A szegedi egyetem földrajzi íntéze 
tépek meleorologlai ob zervat -rlíima 
jtüentl, hogy szombaton S.iegeden a 
hffmérő" legmagasabb állása 30.0 fok 
CcIsJus, legalacsonyabb 1.12 tok Cet 
SIus. .4 baromelfr adnta nullfokra és 
tengerszfnre redukálva reggel 712.1 
mm-, 759 8 mm A levegő relatív' pá-
ratartalma reggel 72 százalék, d íbM 
44 százalék. \ sré< Iránvn észiknyti 
gatl. rrőssége 3_4 . 

B U D A P E S T : 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor; Hazánkban a mai nart f« 
lyamán nagyobbára felhős vólt az 

•/ Wő, de csak jelentéktelen (jsnpidé. 
kok voltak ilf ott A hőm 'rséfclél ma 
fc 20—30 fokig emelkeOeit, a legnyu-
gatibb sjeleket kivéve, ahol az y'rös 
fflhőzet akadályozta a mnlegef. 

Prognózis; VáPozóan felhős, mér 
sékelten meleg idő, legfeljebb j len 

• (éktelen lecsapódások. 

— Az őrölt paprikát élelmiszernek minősítette 
a k: reskedelmi minisz er' Az utóbbi időben vita 
merül fel afelett, hogy a paprikaőrlemény, (őrölt 
• paprika) é l e l m i s z e r n e k tekintendő-e^ amit 
piacokon bárki árusíthat. Több kereskedelmi és 
iparkamara felterjesztést intézett a mini-z'erhez, 
hogy a papíikaőrlemény élelmiszemek tekinten-
dő-e. Ha élelmiszer, akkor ugvanis bárki szaba 
don árusíthatja, de ha kereskedelmi cikk, akkor 
nem. A kereskedelmi miniszter döntése megál-
lapítja, hogy az őrölt paprika élelmiszernek tekin-
tendő és igy az érvényben lévő törvényes rendel-
kezések értelmében bárki által árusítható. 

x Baross-étterem í.s sörtző (Tisza Lajos-körűt 
54.) a polgári családok szórakozó helye. •' ' 272 

— A móravárosi fparos üjtisá" vonószenekará-
nak hivatalos helyisége a Móra-iskola tantermé-
ben van Zenekari tagfelvételt -ugusztus 9-én, va-
sárnap délelőtt 8-tól háromnegyed 10 őriig tar-
Iának. '•• 

I Az ufszegedi V i g a d ó b a n ma | 

I" este 12 óráig táncestét rendez S 
Révész ténctanár. m | 

Nöltszkedéseket he!yhen és 
«fdékre zárt 
»etjy nyitott 

kocsson lutányosan esikízöt K á l m á n szállító 
Szenl Mlhálv urca 6. Te'efon 1f> 8S. 74 

fl kis MERZ irógég 
a legjobb és legmodernebb. 

Megbízható, olcsó és }ó — Gsári kép-
viselet — Ofóri árak. — Kedvező részlet- 1 

fizetési fe'tételek — Lerakat, 

Elsfí Szened! Irégép Vállalat, 
KELLEK 

Szeged, Széchenyi tér 8. « Tetef nszárn 13 63 

Használt ís átépített Írógépekben nagy választék. 

Női és férfi fehérnemüek 
késien ég e n d e ésre. 1 1 4 " 

anyagok nagy v4 Polfiák Testvérek „KELENGYE" 
Üzletében 25 

Tanulmányt ösztöndíjak 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter áltál áz 

1927. évi 13 tc. értelmében adományozott ösztön-
díjakat az 1931—32 tanévre a következők nyer. 
fék el: A bécsi Collégium Hungárikumba égész tan-
évre Szegedről: Szabó Mihály jogszigorló magán-
jogi, dr. S~.inkó Dezső pénzügyi segédtitkár köz-
gazdaságtani, Vesz-flka László tanárjelölt etnokrá-
fiai, dr. BladPr Irén okleveles tanárnő, település, 
tőfténet, dr. Hajósi Ferenc oki. középiskolai ta-
nár, Borbély Andor dr. oki. középiskolát tanár 
kartográfiai, dr. Incze Gyula egyetemi tanársegéd 
törvényszéki orvostani A berlini Collégium Hun-
gárikumba, dr. Vásárhelyi János egyetemi tanár-
segéd bakterologiai, a II. féLvre dr. Nyírt Arid-
rás egyetemi gyakornok," Franciaországba egész év-
ré> Botár Gyula egyetemi tanársegéd anatómiái, 
tanulmányainak folvtatá ára Belföldi oktatási' ösz-
töndíjat kapták:-dr Deák Géza jogszigorló keres-
kedelem jogi, dr .loó Tibor egyetemi könyvtár-
tisztviselő történeti és kulturfilozofi.ii, Lusztlg Bor-
bála végzett bőlcsészettanhallgató rraneía nyelv 
és irodalom, Papp János bölcsészettani háílgaló 
klasszikus filoíogial, lí'Ttszll József kutató ké-
miai, Schmidt János oki tanár matematikai f a-
zekas I. Gyula kórszövettani, dr. Dubrínszkv Vik-
tor egyetemi tanársegéd kórszövettani. RÓZM Ti-
bor <zegedi származású fiatat mérnök a Srriith 
Jeremiás-alapból amerikai tanulmányútra kapott 
kitüntető ösztöndijat; 

_ Felakasztotta magát egy is éves fin, mert »« 
érettségi után nem tudott elhelyezkedni. Buda-
pestről jelentik; Ma délután megdöbbenti öngyil-
kosságot fedeztek fel a Damjanich-ucca 28 szá-
mú házban. Ozv. Spitzer Ádamné, aki a házban 
lakik, egész délután Király-uccai kézimunkaüzlelé-
ben tartózkodott és ezalatt csak 18 éves fia, Spíl. 
i i t Andor volt a lakásban, aki az idén érettsé-
gizett. Amikor özv. Spitzerné délben hazamént) a 
lakást zárva találta. Hiába zörgetett, a fia nenji 
nyitott ajtót. Gyanúsnak találta a dolgot A ház-
felügyelővel rendőrt hivatott, aki lakatossal nyit-
tatta ki az ajtót. A lakásban meorenditő látvány 
fogadta özv. Spitzernét. A hálószoba falán egy 
szegre felakasztotta macát a fia, aki mikor fel-
fedezték, már halott volt. A fiatalember búcsú-
levelet nem hagyott há'ra Az utóbbi időben gyak-
ran hangoztatta, ho<jv ™«yon bántja, hogv Sehol 
sem tud elhelyez cd ni Emi 't érzett elkeseredé-
sében szánta el magái a; < i}.'ilkos6ágra és vég-
zetes szándékát anyja távol é ében hajtotta vég-
re. A fiatalember holttestét a tőrvényszéki őr-
vostani intézetbe vitték 

— BARTFA gyógyfürdőn :::nr ~i?£indult a 

fürdőélet. Virágpc . „.'.' an us.-I': 'a !:;rdőtelep. 

A fenyves balzsamos kábitó llata, a nagy-

szerü idő, — a meleg nyári napok hozzá-

járulnak ahhoz, hogy az üdülést, valamint 

gyógy.-'' 1 keresők sz-'p r .'. ' r.-> érkeznek 

naponta. A vendégek jól érzik itt magukat és 

a jóérzést fokozza az, hotv nyarv.'ást és -gyó-

gyulást igen alacsony áron nyúj t ja nekik a 

ffirdői^azgatóságl Tájék- .'-ó árlap, szoba, 

re^ rválás a Dé lmágya romég kiadd!.ivatálá-

ban. 

— Lugítővel és szublimálta'" mérg^tc meg tn». 
gáf. Nagykőrösről jelentik. A vasúti állomás men-
tén' elhúzódó ösvény meliett az ör>zemes rendőr 
kinok közt hörgő és eltorzult arcú nőt tatált a 
fölflőn fekve A mentők megáll.ioilották, hojrv ön-
gyilkossá<?t szándékkal lu^kőolda'ot ivott Kórház-
ba szállilolták, ahonnét gj'omormo^ás után. kien-
gedték. Amikor megtudta, hogy férje Hódmező-
vásárhelyen mulat egy ide.aen nővel, újból ön-
gyilkosságot kísérelt meg és szublimátot . iyott. 
•Eszméletlen állapotban szállították a kórházba. 
.-Mindkét tettét családi visszás ág ik miatt követte 
•el. .Kihallgatásakor hamis-személyi adatokat mon-
dott. be és azt vallotta, hogy B o l d i z s á r Fe-
re.nc monori kovácsmester felesége. A hatóság 
megállapította, hogy ilyen nevü kovács mester Mo-
rióron nincs. Az öngyilkosjelölt kilétét most a ha-
tóság igyekszik megállapítani 

jégszekrények 
feltételek mellett legolcsóbban beszerezhetek M 

Fekete Nándor, Kossuth L. sugárut 18. Tel. 20—SK 


