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Pénzbüntetésre ítélték a szabómestert, 
aki felháborodott az OTI végrehajtása miatt 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Iglódy Béla battonvai szabómesternél még 1928-
ban az OTI makói kirendeltsége végrehajtást fo-
ganatosított. Iglódy meglepetve fogadta a végre-
hajtókat, mert tudomása szerint nem tartozott a 
Társadalombiztositónak. Azonnal felhívta a makói 
kirendeltséget és a telefonnál jelentkező tisztvi-
selőnek a következőket mondotta: 

— Abszurdum, hogy mit csinálnik maguk, foly-
ton végrehajtóval zaklatják az embert. Én sem. . 
mlvei* sem tr.riozom, meg \ annak e nyugtáim. 
Vegyék tudomásul), hogy felj lentetn önöket plsz. 1 

fco* tarolásért. 
Iglódy Bélát azonban mégis végrehajtották, egy-

úttal eljárás indult ellene felhatalmazásra Átfő-
zendő rágalmazás mlatl. Ügyét kedden tárgyalta 
a szegedi törvényszék VUd-tanácsa. A szabómester 
elmondotta, hogy rendkívül fel volt háborodva, 
amikor egy fenn nem álló követelés miatt az OTI v 

végrehajtotta őt. Elismerte, hogy telefonon beszélt 
az OTI-vel, de tagadta, hogy a neki tulajdonított 
kifejezéseket megtette volna. Kihallgatta a biró-
ság a Társadalombiztosító Intézet több tisztviselő-
jét, akik Igazolták a vádat és azt vallották, hogy 
az intézet követelése a könyvek szerint fennállott. 
A tőrvényszék a szabómestert felhatalmazásra ül-
dözendő becsületsértés vétsége miatt 60 pengő 
pénzbüntetésre itélte 

fílllegom Hollandia 
A t e r m é s z e t c s o t í á f a ! 

„ L a R c l n e " v l r á c j k e r t é s z e t 
Életöröm fiatalnak, öregnek! 

Milyen pompa! Milyen szép és kedves lakásban és kertben. Télen és tavasszal a virágok valóságos 
paradicsoma. Gyönyörű sorozataink nagy szakértelemmel vannak összeállítva. Sorozataink korai és késői vírág-
zásu fajtákból állanak. Garantálunk állandó virágzást újévtől—májusig. Virágnevelési útmutatásaink ugy azoba-, 
mint kerti virágokról német, francia, angol nyelven ingyen rendelkezésre állanak. Érdeklődés esetén Írjon még 
ma a híres »La Reine< virágkertészetnek. Bekkada 7. Hillegom — Hollandia. 

KERTEK RÉSZÉBE: 20 ( á c l n t , (piros. tehér, tórqn. Kék). Gyöngysíinek, a legkelle-
mesebb Illatúak. 35 tulipán (egyszertí) e* 35 (dupla). A sitvAr-
vóny minden színében. 25 nárcisz (egyszertí) és 25 (dupla), na-
gyon szépek. 25 Crocusie, 25 Scllla Slberlea, vagy „Égö szere-
lem". 50 spanyol Irls halványkék, fehér szívvel. 5Ó népazertl 
Nlvalus-vlrég ktllttn-kUlön csomagolva, megjelölve. 

SZOBÁK RÉSZÉRE : lO preparált téelnt. négy színben. 15 preparAlt tullpAn, 25 Crocus 
es 25 narcls llveg vagy cserép részére. 

Ez az egész virágtenger csak 10 német birodalmi márkába kerül franco házhoz szállítva. Kérünk pontos, 
olvasható cimet. A pénz előzetes beküldése esetén gyönyörű virág köpreprodukciókat küldünk. 

Utánvét esetén az ár egy márkával több. Csomagolás, szállitás ingyen, a szétküldés a holland növény-
gyógytanl Intézet ellenőrzése alatt álL 369 

Adófelszólamlási tárgyalások 
A s-egedl 

I. ftzámu adófelszólamlási bizottság 

1931 szeptember 23-án a következő tételeket tárgyalja. 
(Tárgyalási helyiség pénzügyigazgatóság.) 

Schatz Izsó textilárukereskedő, Kölcsey-ucea 4. Blau 
László textilárukereskedő, Széchenyi-tér 5. EisenstSdter 
S. és társai textilárukereskedő, Kárász-ucca 3. Fischer 
Aurél utazó, Kelemen-ucca 4. Vass Imre utazó, Tárogató-
ucca 12. Fekete Dezső és ifj. Gál Ferenc ügynők, Fodor-
ucca 31., Dugonlcs-ucca 28. Kertész Oszkár ügynök, 
Feketcsas-ucca 18. Schwarz Imre bizományos, Szent-
györgy-ucca 12. Egyessy Lajos bizományos; Bercsényi-
ucca 14. Hoffmann Ferenc bizományos, Horthy Miklós-
ucca 12. Schwarz E. és fia kereskedelmi ügynökség, 
Révai-ucca 8. Pless Henrik utazó, Osztrovszky-ucca 15. 
Vértes József utazó, Bocskny-ucca 6. Bokor Manó ügynök, 
Kólesey-ucea 7. Grűnhut Vilmos ügynök, Maros-ucea 38. 
André Gusztáv ügynök, Horváth Mihály-ucca 1. Fűrst 
Ferenc ügynök, Pusztaszerl-ucca 14. Gerö Samu ügynök, 
Szücs-ucca 4. Schwartz József ügynök, Szappsnos-ucca 
8. Lendvai Vjlmos ügynök, Tisza Lajos-kőrut 22. Soós 
Lajos bizományos, Csekonics-ucca 5. Dr. Szigeti Sán-
dorné hiteltudósltó iroda, Kálvin-tér 7. Adler Mór üveg-
és porcellánkereskedő, Tisza Lajos-kőrut 38. Blau Andor 
ruhakereskedő, Kölcsey-ucca 2. Zink Gyula ügynök, Ber-
lini-körut 6. Schreiber Aladárné zsibárus, Sajka-ucca 13. 
Id. Remzső Nándor hírlapárus, Szentgyörgy-tér 4. Ungi 
János borkereskedő, Mérey-ucca 10. Patzauer Dezsőné 
szesz kereskedő, Kölcsey-ucca 4. Dr. Holló Samu ügy-
véd, Kigyó-ucca 1. Dr. Ujj József ügyvéd, Széchenyi-tér 
4. özv. Lirhtenegger Lajosné háztulajdonos. Rudolf-
tér 13. 

A szegedi 

I. számú adófelszólamlási bizottság 

1931 szeptember 24-én a következő tételeket tárgyalja. 

W i e n b ö l modellekkel m e g é r k e z t e m 
K N I T T E L s 

KARASZ UCCA 5. SZ. 

Poloska és molyirtást 
teljes szavatossággal Szegeden a 2 

Lakásfertőt len l tő Vállalat 
CIAn-lrOdáta végzi Dugonics tér 12. Telefon 31-77 

(Tárgyalási helyiség pénzügyi' palota II. emelet, 58. 
ajtó.) 

Beregi Lajos füszerkereskedfl, Deák Ferenc-ucca 20. 
Wolf Miksa ház- és földtulajdonos, Horthy Miklós ucca 
16. Holtzer S. és fia tíxtilárunagykereskedő, Kállay 
Albert-ucca. Varga Mihály kender stb. áru kereskedő, 
Aradi-ucca 2. Vajda Ernő rőfőskereskedő, Tisza Lajos-
körut 40. Schwarz E. és fia terménykereskedő, Révni-
ucca 8. Eisenstádter S. és társai textilárukereskedő, Ká-
rász-ucca 3. Patzauer Sándor gyárigazgató, Felsőtisza- | 
part 19. Kandiba Károly háztulajdonos, Margit-ucca 
22. özv. LIchtenegger Gyuláné háztulajdonos, Dugonics-
tér 1. Dr. Singer István háztulajdonos, Kárász-ucca 5. 
Szokolai Szilárd háztulajdonoss, Maros-ucca 23. Várnai 
Dezső vállal, igazgató, földtulajdonos, Kárász-ucca 4. 
Varga Dezső vaskereskedő. Deák Ferenc-ucca 24. Páz-
mán testvérek mészáros és hentes, Károlyi-ucca 2. Köz-
ponti huscsarnok mészáros és heótes, Széchenyi-tér 11. 
Lévai Károly sertésvágó, Horváth Mihály-ucca 3. Ros-
mann Dávid szűcs, Kárász-ucca 3. özv. Tóth Tétemé 
ház- és földtulajdonos, Rudolf-tér 6. Dr. Biedl Samu 
fakereskedő, Alsókikötősor 10. 

A szegedi 

II . számú adófelszólamlási bizottság 

1931 szeptember 24-én a követkíiő tételeket tárgyslja. 
(Tárgyalási helyiség pénzügyi palota II. emelet, 69. 
számú szoba.) 

Fazekas Gyula férfi szabó, Cserzy Mihály-ucca 16. 
Votreng Béla férfi szabó, Szentháromság-ucca 6b. Grill 
Mihály férfi szabó. Bécsi-körűt 14. Kalmár Márton férfi 
szabó, Petőfi Sándor-sugárut 37b. Bartus János férfi 
szabó, Kálvária.tér 5a. özv. Martor. Cyörgyné női szabó, 
Lów LIpótucca 18b. Kertész József női szabó, Attila-ucca 
3. Ognyanov János női szabó, Tábor-ucca 5. Mandelkern 
Illésné női szabó, Makkoserdősor 44. özv. Opre Kál-
mánná női szabó, Báró Jósika-ucca 35. Fekete Erzsébet 
varrónő, Mikszáth Kálmán-ucca 17. Szebeni Rózsi varrónő, 
Zerge-ucca 9a. Bodola Ferencné varrónő, Bodzafa-ucca 3. 
özv. Kopasz Mihályné varrónő, Fecske-ucca 9. Schwarz 
Imréné szatócs, Margit-ucca 10. Tóth András szatócs, 
Csaba-ucca 71. Szabó Béla szatócs, Kálvária-ucca 15. 
Scherner Ferenc szatócs, Bokor-ucea 9. Bocskor Adám 
szatócs, Bécsi-körűt 27. özv. Buzai Imréné szatócs, So-
mogyi-telep 142. özv. Löwi Pálné szatócs, Cserzy Mihály-
ucca 31. Bakay Jenő szatócs, Kossuth Lajos-sugárut 73. 
Szvetkó Fülöp szatócs, Kórház-ucca 16. Nagy Károly 
szatócs, Debreceni-ucca 29. Koncz Albert főldbérlő, Ne-
mestakács-ucea 4. Fodor János szatőcs, Mérey-ucca 6a. 
Szabó István szatócs, Boldogasszony-sugárut. Komlóssy 
László szatócs, Hattyu-ucca 51. Bliesz Gyuláné szatócs, 
Somogyi-telep 661. Nagyiván Sándor szatócs, Temető-
neea 9, • „ 1 - " 

HireK 
I V Szerda. Róm. kath. Tekla sr. 

M S * . protestáns Tekla. Nap kél 5 ór* 

46 perckor, nyugszik 5 óra 58 perckor. 

A Somogyi-könyvtár olvasóterme délelőtt IQ-tffl 

12-ig van nyitva vasárnap, ünnepnap kivételével. 

A muzeum nyitva délelőtt 10-től délután léi 1 

óráig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-

let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

8—1 óráig; könyvkölcsönzés ugyanezen időben. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Tel. 

1996.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. (Tel-

2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) Mold-

ván Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. Tel. 18-46- Csil-

lag-gyógyszertár, Takáts István, Boldogasszony-su-

gárut 31. Tel. 21-25- Selmeczi Béla, Somogyi-telep. 

Tel. 34 25. 

— A „Délmagyarország" mi-
nisztert rendelet következtében 
Jelenik meg kisebb terjedelem-
ben. Amint a kormány megen-
gedi, régi terjedelmét haladékta-
lanul visszaállítja. 

— Gróf Klebelsbrrg Kunó október 2 án érkezik 

Szeged^. Gróf K l e b e l s b e r g Kunó volt kul-

tuszminiszter, a város egyik országgyűlési képvi-

selője, kedden telefonon értesítette dr. S o m o g y i 

Szilveszter polgármestert, hogy nem mint eredé-' 

tileg tervezte, október 5-én érkezik Szegedre, ha-

nem m á r o k t ó b e r 2-án. Klebelsberg Kunó^ 

szeptember 30-án elkíséri a kormányzót a sáros-

pataki főiskolai ünnepségekre és Sárospatakról jön 

le Szegedre. 

— Az egyetemi felvételek korrekcióját ígérte a 

kulfcuszmlalszter. Budapestről jelentik: Az egye-

temi felvételek körül mutatkozó jelenségek ügyé-

ben P a k o t s József képviselő eljárt Ernszt Sán-

dor kultuszminiszternél és közölte vele, hogy pót-

érettségizett diákokat is felvettek, mig a jelesek 

kimaradlak. A miniszter elkénzelhetcllennek tartja, 

hogy ilyen esetek előfordulhattak volna. Azon-

nal kivizsgáltatja a dolgokat és ha kiderül, hogy 

pótérettségizett gyenge diákok miatt jelesül éret-

tek kimaradtak, akkor ennek korrekciója meg 

fog történni. 

— Halálozás, p e t ő Ernő, az osztálysorsjáték 

szegedi főelárusitója kedden reggel váratlanul el-

hunyt A közismert kereskedő halála az egész 

városban nagy részvétet keltett. Pető 40 év óta 

főeláru.ítója az osztálysorsjátéknak, szimpatikus 

modorával sok barátot szerzett szorgalmával üz-

letét felvirágoztatta. Pető a hétfő estét családja 

körében j ó keddvel töltötte el. A hajnali órákban 

rosszul lett és hat órakor szivbénulás következ-

tében meghalt. Halálával mély gyászba borította 

családját, amely rajongásig szerette. Szerdán dél-

után 4 órakor temetik a zsidó temető cinter-

méből. 

— Főispáni értekezlsf a munkanélküliség figyé. 

ben- Budapestről jelentik: A földmivelésűgyi mi-

niszternél a főispánok bevonásával a jövő héten érte-

kezlet lesz, amelyen a főispánok előterjesztést tesz-

nek, hogy vármegyéjük területén hol és milyen munka-

alkalmak nyílnak és hogyan lehetne a mezőgazdasági 

lakosságot s a kubikusokat foglalkoztatni. 
— Házasság Dr. Tóth Pál nyűg városi főjegyző, 

volt polgármester-h. Arvay Margit urnövel a mai 
napon házasságot kötött Minden külön értesítés 
helyett. 

— Hathónapl fogház az őgázkormány sérelmére 
elkövetett s J'órágRlmazásért. Gyuláról jelentik: A 
gyulai tőrvényszék kedden tárgyalta ifj. Megyeri Sándpr 
békési hírlapíró bűnügyét, akit az ügyészség rágalmazás 
vétségével vádolt, mert a .Cséplés után« cimü cikkében, 
amely az Alföld cimü békéscsabai lap mult év szep-
tember 24-i számában jelent meg, azt irta, hogy a 
kormány eltűri, hogy magasrangu állami tisztviselők pén-
zeket panamázzanak ki az államkaszából, akkor, ami-
kor százezred éheznek. Az ügyészség az összkormány 
sérelmére elkövetett rágalmazással vádolta meg if j . Me-

gyeri Sándort, akit a biróság is bűnösnek mondott ki 
sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségével és ezért 
hathónapi fogházra itélte. Az ügyész súlyosbításért, • 

vádlott védője enyhítésért fellebbeztek. 
x Lovag Arment ino Ede vivótanár tanfolyamára 

beiratkozni lehet délután 3i/j—5-ig a Dugonics-tér 
12. szám alatt lévő vívóteremben. 403 


