
fvxupaftyfm rihve WvíMt I thp t t meg » i ' 
vénv rendelkezésével szambán ex 1. §. utolsó be-
kezdésében kimondja, hogy tagjai lehetnek e köz-
| \ féknek. A Ifi -vény rendelkezéseit szabályrendelet-
ben módosítani. korriláint nem le!:ct, Ha a tör-
vényhozás ezeket a városi alkalmazottakat a kőz-
gvflíésb:>l kizárta. akkor szabályrendelet a tör-
vény rendelkc ós t. cl szemben őket kö g úlé,i tago-
(k 111 el nem ismerheti. Tisztelttel kérem tehát, 
mélló/tassék az 1. §. utolsó bekezdéséből törölni 
art a kivételt, amelyik a városi főgimnázium Igaz-
gatójára és a városi közkórház igazgatójára vonat-
kozik. 

— Mély tisztelettel kérem Nagyméltóságodat — 
fejeződik be a fellebbezés —, méltóztassék a sza-
bályrendelet jóváhagyása kérdésében soronkivül ha-
tárbzm. Két évet meghaladó (dó óta van együtt 
a közgyűlés » a kö" gyűlés függetlenségének meg-
védésére irányuló törvény rendelkezései még nem 
téptek életbe. Minden olyan javaslat és indítvány, 
amelyik a törvény rendelkezései ellenére kívánja 
ennek a kérdésnek rendezését, voltakéban a köz-
morál oltalmazására hivatott törvény rendelkezé-
srw-k alkalmazását hiusítja meg. Talán indokolt 
lenne «z is, h a a törvényhozás rendezné a vidéki 
törvényhatóságokra vonatkozóan is a kizárási oko-
kat. mert, mint a példák mutatják, a függetlenség 
megvédéséi nem lehet arra a közgyűlésre hízni, 
amelyiknek függetlensége még megvédne nincs. 

3:®-ra győzőit a proflkorabinált 
Kairóban 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentésc.) 
Kairóból jelentik:/ A Hungária—Újpest-Fe-
rencváros profikombinált kedden délután igen 
szép játékkal 0.0-ás félidő után 8:0-ra le-
győzte Kairó válogatott futballcsapatát 

Amerika 280 mllllé frank értékű 
aranyrudat Küldött Francia-

országba 
(Budapesti tudósítónk telefonj zlentése.) 

Hamburgból jelentik: A Bremen fedélzetén 
ujabb 280 millió frank értékű aranyrud éf 
kezelt Amerikából francia számlára. 

Eltűnt 
Dömötör Sándor őrnagy 
Békéscsaba, február 9. Dömötör Sándor szol. 

g*'aton kivüíi őrnagy, a népgondozó hivatal 
vezetője — aki hosszú időn keresztül Szegeden 
tel/esi tett szolgálatot és S legeden mindenült 
jól ismerték —, a mult hét péntekjén regael 
a szokott i őben eltávozott lakásáról és azóta 
semmi életjelt nem adott magáról. Ékszereit, 
pénztárcáját otthon hagyta, magával vitte cl-
lenben revolverét. A városban elterjedt hirek 
szerint Dömötör súlyos gondjai miatt állítólag 
öngyilkosságot követett volna el. A nyomozás 
megindult 

idő 
SZEGED. A szegedi egyetem földrajzi In-

tézetének meteorológiai obszervatóriuma je-
lenti, hogy kedden Szegeden a hóméró legma-
gasabb állása -f 3.6 fok Celsius, legalacso-
nyabb — 0.4 fok Celsius. A barometer adata 
null/okra és tengerszinre redukálva reggel 
757.4 mm., este 758.0 mm. A levegő relatív 
páratartalma reggel 83 százalék, délben 80 
százalék. A szel iránya északkeleti, erőssége 

BUDAPEST. A Meteorológiai Intézet jelenti 
fste f0 órakor: Hazánkban erösebb hósülye-
dések voltak, az északkeleti részekről viha-
ros szeleket is jelet tenrk Egerben — ÍO, Deb" 
rcccnbrn — 7 fok hideg ro!t. Napközben majd' 
nem mindenfelé voltak kisebb hóesések. Prog" 
nózis: Szeles, viharos idő, az északi részeken 
erós hóíiVycdisscl és inkább csak délnyuga-
ton havazással, hófúvással. 

BACH C A 
c s a k p r l a a i n 1 

P o r o i z i c é i t 
B é c i l k o k i z 
S a l g d i z é n 
D o r o g i b r i k e t t 

Sikkasztás és okirathamisitás miatt 
két évi fegyházra Ítélték a Blaskovich uradalom 

volt gazdatisztjét 
(A Délmagyarország munkatársától.) A mult é r 

őszén történt, hogy a Idszombori Biaskovich-uts-
dalomban nagyarányú sikkasztásoknak és okirat-
hamisításoknak jöttek a nyomára. Az uradalom 
könyveinek tüzetesebb átvizsgálása után kiderült, 
hogy az uradalom teljhatalmú gazdatisztje, Daczer 
Ödön élt vissza és sikkasztott több hónapon ké-
résztől sokezer pengőt Megállapították azt is, hogv 
a gazdatiszt sikkasztásainak fedezésére • gond-
jaira bizott könyveket meghamisította, nagyobb 
bevételeknél kisebb tételeket vezetett be, egyes t*. 
teleket egyáltalán nem könyvelt e l A gazdatiszt, 
akt 32 éves, egy alkalommal váltót ts hamisított 
Blaskovich Péterné nevére és « váltót le ts szár 
mitoltatta. 

Daczer Ödön az igy szerzett pénzből nagy lábon 
élt Gyakran mulatozott autózott, pezsgőzött, amíg 
rá nem lőttek manipulációira. Családja a bünügy 
kipattanása ntán igyekezett az ügyeket rendezni 
de nem lehetett és igy Daczer ödön többrendbeli 
sikkasztással és magdnokirathamisitássol, valamint 
csalással vádolva kedden a szegedi törvényszék 
Gömöry-tanácsa elé került 

A volt gazdatiszt már a nyomozás l e a 
gálát aorán is töredelmesen beismerte a sikkasz-
tásokat és az okirathamisitásokat 

A főtárgyaláson is bevallotta, bogy ő volt a r aki 
sikkasztott és váltót hamisjtott Elmondotta, hogy 
a sikkasztással szerzett pénzt határtaöüzleteksn 
vesztette el. Belavitték ezekbe a manipulációkba, 
holott ő nem értett ezekhez. Kijelentette, bogy. 
a kárt meg fogja téríteni az uradalomnak. 

Kihallgatták Blaskovich Péternét aki azt vallotta, 
bogy a vádlott a legderekasabb és leghaséggs^bb 
embere volt a* uradalomnak. 

A biróság egyrendbell folytatólagoaca elkövetett 
sikkasztás büntette, egyrendbell okirathamisitás 
büntette miatt kétesztenaé fémházra ítélte. K bí-
róság a volt gazdatisztet a csalás alól felmentette. 

Daczer ödön az Ítélet ellen enyhítés végatt fel-
lebbezést jelentett ba ée kérte a szabadlábra he-
lyezését Dr. Cseh Ernő ügyész az Ítéletben meg-
nyugodott ellenben kérte Daczer további fogva-
tartását, mivel sem állása, sem lakása nincs és 
igy szökésétől lehet tartani. A biróság Daczer 
további fogvatartását rendelte et. 

Délmagyarorsseág — 
RöMcsönRönyviár 

Hír ele 
»1 f \ Szerda. Róm kath. Hamv. szerda, 

protestáns Elvira. Nap kél 7 óra 16 
perckor nyugszik 17 óra 14 perckor. 

A Somogyi könyvtár olvasóterme nyitva vsat köz. 
napokon délelőtt 10-től 1-lg, délután 4-től 7-ig. 
a múzeum nyitva délelőtt 10-től fél Mg minden-
nap, vasárnap, ünnepnap is. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap 

Szegeden a gyógyszertárak köz&I szolgálatot tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Te-
lefon 1906.) Borbély József, Tisza Lajos-körut 20. 
(Tel. 2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3. (Tel. 1359.) 
Moldván Ujos , Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel. 1846.) 
Nagy Gy. őrök- Takács István, Boldogasszony-
sugárut 31. (Tel. 2125.) Selmeczi Céia, Somogyi-
telep. (TeL 3423.) 

— A Dugonics-Táraság letolvaíö ülése. A Du-
gonics-Társaság vasárnap délután 4 órai kezdet-
tel a városháza közgyűlési termében felolvasó 
ülést tart. Műsor: C s r n w János: Görög l a i k u -
sokból. Rab f.éza: Költemények. Székely Molnár 
Imre: Költemények. Bőszörményi Jenő: Novellák. 

— Temetés. Kedden délután nagy részvét mel-
leit helyezték Vásárhelyen őrök nyugalomra dr. 
Sellmann Lajos főrabbit. A temetésen képvisel-
tették magukat a hatóságok és a helyőrség is, A 
szegedi zsidó hitközséget Sebestyén József, Schwarz 
Béla elöljárók és dr. Katona Dávid jegyző kép-
viseiiék. Az elhunyt főrabbi végrendeletében azt 
a kívánságát fejezte ki, hogy a temetési szer-
tartást dr. Lőw Imánuel, vagy a főrabbi akadá-
lyoztatása esetén dr. Frenket Jenő végezze. A 
gyengélkedő főrabbi helyeit dr. FrerC'el Jenő mon-
dott búcsúztatót dr. Seltmann Lajos koporsójá-
nál. A szegedi templomi énekkar Lamberg Mór 
főkántor vezetésével gyászdalokat adott elő. A sír-
nál dr. Stemer Ferenc, a vásárhelyi zsidó hitköz-
ség elnöke mondott beszédet. 

x Btokmált meghódította a világot. Köhögés és 
relcedtség ellen milliók használják ezen kitűnő 
izű cukorkát. A Blokinattot már utánozzák, azért 
kérjen valódi Blokmaltot 30 fillérért Szegeden 
kapható: Segesváry drogériában. B 12 

_ A Délmagyarország eaak olyan híreket UsBL 
amelyeket közvetlenül szerkesztőségünknek, vagy 
kiadóhivatalunknak küldenek be. Fölkérünk léhát 
mindenkit, halóságokat egyesületeket, mnjÉnan 
ka t szíveskedjenek nekünk szánt ködemenyeftet, 
•kár fizetettek, akár nem, vagy Aradtaeeal kJ. 
adóhivatalunkba, vagy Somogylueeal szerkeutösS. 
güokbe küldeni. 

z Meseolcsón vásárolhat Itatott aa Asztalé* 
mesterek cégénél, Dugonics-tér. ~ 

— Nyomtatvány okai Ízlésesen, pontosan, ssopá 
árért kész|i a Délmagyáronzág-nyomda. 

— A Srlnhátl Élet ma megjelent u j asámákjai 
Maurice de Waleffe, a világszépségversenyek ren-
dezője, jelenti ki Lampel Icáról, hogy a legna-
gyobb sikerei vonnak Párisban és a francia Rivto* 
rtfn Incze Sándor hetilapjának u j száma a szo-
kottnál is változatosabb és érdekesebb. 

— Bródy LlUi A Manci. Détmpgyarorssftg kOL 
csönkönyv'ár. 

z Kérjen mindenütt Gergely kakukfaeckorktt. 

Kiváltom zálogból 
értéktárgyai*, 

megveszem készpénzért Ha másként kívánja ér-
tékesíteni, 5 százalék részesedésért eladom Biao-
mányba átvett tárgyakra eladásig kamatmentes elő-
leget adok a tárgy forgalmi értékének 85 száza-
lékáig. Kiváltásnál ha üzlet nem ls jön létre, 

költséget nem számitok. S25 

GA . M A . Mikszá th Ká lmán ucca 
a » P a r i l g , V a l é r l a - t é r s a r o k . 

FARSANG 
A Polgál Dalárda Jelmezes bálja. Kedden este, 

farsang utolsó napján tartotta meg a Polgári Da-
lárda az ipartestületi székház nagytermében jel-
mezes bálját. A hatalmas termet zsúfolásig meg-
töltötte a közönség, amely a legjobb hangulat-
ban a korai órákig maradt együtt GFB harisnyák Pollák Testvéreknél 


