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618. Tóth Gyúlt vendéglős Vaspálya-uccu 8. 
Báló István kocsmáros Szatymazi kap. 278. 
Vecsernyés Vince kocsmááros Hattvas-sor 41. 
Katona Mária boreladás Földmüves-ucca 29. 
özv. Kispéter Imréné kocsmán* Petőfi Sándor-
sugárut 04. Idb. ördög József kocsmáros Fa-
ragó-ucca 27. Ifj. ördög József kocsmáros Fa-
ragó-ucca 27. Gulyás Sándoroé bormérő Pe-
tőfi Sándor-sugárut 87. Gárgyán Vince János 
borkereskedő Rákóczi-ucca 11. Lőwinger Ar-
nold kocsmáros Petőfi Sándor-sugárut 75. Wé-
ber János kocsmáros Boldogasszony-sugárut 

Liliom Károly vendéglős Hajnal-ucca 27. 
özv. Tóth Molnár Istvánné szatócs, italmérő 

Szatymazi kap. 270. Péterfi Ferenc szatócs 
Hattyas-sor 1. Tukacs Schwarz Mátyás szatócs 
Alsóvárosi ff. 120. Saári Béla szatócs Sárkány-
ucca 8. Fodor Lajosné szatócs Rákóczi-ucca 
15. Biczók Mihály szatócs Szél-ucca 31. Tasy 
Mihály szatócs Petőfi Sándor-sugárut 80. özv. 
Nagy Pál Istvánné szatócs Veresács-ucca 11. 
Farkas Nándor szatócs Katona-ucca 25. Pálin-
kás Gyula szatócs Petőfi Sándor-sugárut 67. 
Becző Gyuláné kereskedő Mórahalom kap. 
630. Wjnkler Testvérek gőzfürész 1931. évi 
Alsótiszapart 10. Winkler Testvérek gőzfii rész 
1927. évi Alsótiszapart 10. Kertész gépcserép 
téglagyár 1929. évi Cserepes-sor. 

W 

Apjára gyuflolia a fiúsai 
e g y doro&smai legény 

(A Dél magyar ország munkatársától.) Né-
hány héttel ezelőtt történt, hogy egy családi 
affér után Sarnyai József dorozsmai drótos 
sósavval megmérgezte magát és a mentők a 
szegedi közkórházba szállították. Sarnyai Jó-
zsefet szombaton délelőtt gyógyultan eíbocsáj-
tották a kórházból. Hazafelé tartott, de útköz-
ben több kocsmába betért és már sötét este 
volt, amikor hazakerült atyja házához. 

Sarnyai hazaérve az ablakon bezörgetett. 
Az apja durván kiszólt, hogy menjen oda 
aludni, ahol eddig volt. Az apa és a fiu kőzött 

támadt szóváltás azzal végződött, hogy a fiu 
bosszúsan eltávozott a ház elől. Rövid félóra 
múlva a ház több részéből lángnyelvek csap-
tak fel és a ház nád fedeles tetőzete hatalmas 
lángokkal égni kezdett. A tüzet csak nehezen 
tudta a községi tűzoltóság lokalizálni, de a 
tűz következtében a ház teljesen leégett. A 
csendőrök megállapították, hogy a tüzet a fiu 
okozta. A ház felgyujtásával akart bosszút 
állni atyján. 

A gyújtogató legényt a csendőrség őrizetbe 
vette. 

A szegedi rendőrség 
biatorbágyi merénylet hajnalán őrizetbe vett 

egy — amatőrfotografust 
(A Dilmagyrtrorszdg munkatársától.) Va-

sárnap, kora hajnalban, amikor a szegedi 
rendőrségre megérkezett a biatorbágyi me-
rénylet híre, erős rendőri készültségek ráz-
Xiázták végig Szegedet, főleg a Tisza partot és 
a hidak környékét. Az egyik rendőrjárőr a 
Bánomkertsorból a vasúti hid felé vezető uton, 
e felázott talajon friss, erőteljes férfi lábnyo-
mokat fedezett fel. A nyomokon elindulva egy 
fiatalemberre bukkantak, aki fényképezőgép-
pel a kezében a hidat fotografálta A rendőrök 
azonnal körülvették a meglepődött embert és 
igazolásra szólították fel. A fiatalember elő-
vette iratait és Bucholtz Péter egyetemi hall-
gató néven igazolta magát. Bucholtz Pétert 
ezután a rendőrök felszólították, hogy kövesse 
ölet a központi ügyeletre, ami ellen a fiatal-
ember tiltakozott és kijelentette, hogy ő pusz-
tán a napfelkeltet fényképezte, mert mint szen-
vedélyes amatőrfotografust, érdekelte a téma. 
A rendőrök az egyetemi hallgatót mégis bevit-
ték a kapitányságra, ahol az ügyeletes tiszt 
vallatóra fogta. 

Bucholtz Péter elmondotta, hogy egy buda-
pesti nőiszabó fia, a szegedi egyetem hallgatója 
és ügyei elintézése végeit jött a hajnali 4 óra-
kor érkező személyvonattal Szegedre. Nyolc 
órakor kellett volna többekkel találkoznia, ez-
ért, nehr.c-;y elaludja az időt, nem feküdt le, 
hanem sétálgatott Igy vetődött el a vasúti 
hidhoz. Épp akkor kelt fel a nap. A látvány 
Oly szép volt, hogy előkapta állandóan magá-
nál hordott amatőrgépét és lefényképezte a 
hidat. Az egyetemi hallgató tiltakozott az ellen, 
ho ;v i-ármi másszándéka is lett volna. Bucholtz 

Péternél nagyobb Összegű pénz is volt A 
rendőrség pontosan utánanézett a Bucholtz 
Péter által bemondott adatoknak. Telefonon 
érdeklődött a budapesti főkapitányság politi-
kai • osztályánál, hogy Bucholtz Péter neve 
nem fordul-e elő a kommunistagyanusok kö-
zött. Amig a budapesti rendőrség értesítése 
megjött, addig a rendőrség előhivatta Bucholtz 
Péter felvételeit és kiderült, hogy azok egy-
től-egyig ártatlan amatőrfelvételek. Megálla-
pította a rendőrség azt is, hogy Bucholtz tény-
leg a szegedi egyetem hallgatója és az általa 
bemondott adatok megfelelnek a valóságnak. 
A budapesti értesítés — amely csak a délutáni 
órákban érkezett meg — is kedvező volt. 
Bucholtz Péter 24 éves egyelemi hallgató ka-
tona volt, semmiféle politikai ügyből kifolyó-
lag nem volt dolga a rendőrséggel. 

Az egyetemi hallgatót ezután clbocsájlottók 
a rendőrségről. 

Gyakorlatozás közben 
cembonlőtfek egy lovasrendőrt 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

Petőfi Sándor-sugáruti lovasrendőrlaktanyá-

ban hétfőn délután öt órakor súlyos szeren-

csétlenség történt, laczkó János 34 esztendős 

lovasrendőrt egy társa gyakorlatozás közben 

combon lőtle A kihívott men!ő!i Laczkó Jánost 

súlyos állapotban a közrendészeti kórházba 

szállították. A vizsgálat megindult, hogt/ a 

szerencsétlenség körülményeit tisztázza. 

Az Angol-Magyar Jufafoné- és Szövőgyár R.-T. igazgatósága, felügyelő-
bizottsága és tisztikara mély megilletődéssel jelenti, hogy a vállalat igazgatósági 

tagja és ügyésze: 
t • 

dr. Herzog-Jakubowifz Olló ügyvéd ur 
a Biatorbágynál előidézel! vasúti katasztrófánál szeptember hó 13-án életét vesztette. 

Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 
317 

Szívbetegeknek és érelmeszesedésben 
s z envedőknek a természetes „Ferenc J ó z se f 
keserüviz használata könnyű és pontos bél-
működést biztosit Klinikai vizsgálatok igazol-
ják, hogy a Ferenc József viz különösen agy-
vérzésre és gulaütésre hajlamos idősebb embe-i 
reknek kitűnő szolgálatot lesz. A Ferenc József 
keserüviz gyógyszertárabkan, drogériákban és' 
füszerüzletekben képható. B.I 

JfUreJc 
w y r f S Kedd. Rórn. kath. Hétfájd. Szto. 
M I v l i i protestáns Nikodém. Nap kél 5 óra 
35 perckor, nyugszik 6 óra 14 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak-. Leinzlnger Gyula, Horváth Mihály-ucca 9. 
(Tel. 1352.) Moldován Lajos, Újszeged, Vedres 
ucca 1. (Tel. 1846.) Nyilassy Ágoston, Római 
körút 22 (Tel. 2549.) Salgó Péter, Mátyás tér 4. 
(Tel. 1296.) Frankó Andor, Dugonics tér 1. (TeL 
1793.) Zakár S. örökösük, Valéria tér L (TeL 
1695.) 

A szegedi napilapok 
megállapodtak abban, hogy keddtől, szeptem-
ber 15-től kezdve az apróhirdetések ára 10 
szóig 40, jeligés apróhirdetéseké 50 fillér. Min-
den további szó 4, illetőleg 5 fillér. Megálla-
podtak a lapok abban is, hogy jövőben semmi-
féle kommünikét, tehát egyesületek, vagy kö-
rök kommünikéit se közlik díjtalanul és hogy 
hirdetési tarifáikból engedményt nem adnak. 

A Délmagyarország kiadóhivatala. 

— A polgármester Budapesten. Dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester kedden reggel Budapestre 
utazik a városok kongresszusa állandó választmá-
nyának ülésére. 

— Stagnál a tífusz. A tiszti főorvosi hivatal 
szerint a tifuszmegbelegedések száma három 
nap óta csőkkent. Napi egy-két megbetege-
dést jelentenek már csak be, ami azonban 
még nem jelenti a járvány megszűnését A 
tífuszjárványról a tiszti főorvosi hivatal ked-
den terjedelmes jelentésben számolt be a köz-
igazgatási bizottságnak. 

x Iskolacipők, őszi divatcípő-ujdonságok leg-
jutányosabban Del-Ka-nál. 432 

x Beiratkozás a gyors, és gépirólsfcola uj tan-
folyamaira 15-én, 16-án és 17-én. (Honvéd-tér 4.) 

— Egyed Aladár a szegedi evangélikusok u) 
lelkésze. A szegedi ág. hitv. evangélikus egyház 
vasárnap Saguly János főesperes és Parasz-
kay Gyula egyházmegyei m. felügyelő elnök-
lete mellett az evangelikus elemi iskola egye-
sületi helyiségében közgyűlést tartott, mely az 
egyháztanács javaslatát, hogy a lelkészi állás 
Egyed Aladár sajógömori lelkész meghívása 
utján lökessék be, nagy szótöbbséggel elfo-
gadta. Ennek eredményeképen Kutas Kálmán 
eltávozásával megüresedett lelkészi állást Egyed 
Aladár foglalja el, aki előző állomáshelyén 
nagy irodalmi és társadalmi tevékenységet fej-
tett ki. 

x Munkásotthon lánc-Iskolában tánctanfolyam 
holnap kezdődik. Olcsó tandíj. 326 

x Eslerhazt sonkák, fölszellek SchlesingeméL 

— Emlékünnep a zsidó temetőben. Az 1831. évi 
kolerajárvány idején a város hatósága a bel-
területen — a városi árvaház tájékán — fekvő 
temetőket bezáratta és az akkori három val-
lásfelekezet — róm. kat., görögkeleti szerb és 
zsidó — részére uj temetőhelyeket jelölt Id. 
Az egymás mellett fekvő belvárosi temetők igy 
most százévesek. A zsidó Szentegylet ennek 
emlékére 15-ikén, kedden délután 4 órakor 
a temető cintermében emlékünnepet tart a 
temetőben nyugvók hátramaradottainak rész-
vételével. 

* ismerkedési táncesté ly szombation 8 órai kez-
dettel a Kassban, a Kereskedő Ifjúság rendezé-
sében. 320 

— A Szegedi Munkás Testedző Egyesölet torna-
szakosztálya megkezdte tornaóráit a rókusi torna-
csarnokban kedden és pénteken 7—10 óráig uj ta-
gokat felvesznek. 

H. Fülöp Boriska a francia nyelvtanítást meg-
kezdi. Tisza Lajos-körut 34. Telefon 11-78. Th/5 


