Szened bridashajnnH^ga
Öngyilkosság
a
kalapszalonban
GoMgrnber Irén Kárász-occal kalapszalonfában
megmérgezte magái
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pá Délmagyarorszdg munkatársától.) A gaz- szamaradt a szalonban, tevelet irt közeli ro- Saeged első htidgehAjnokságAt. A verseny a
daság válság legújabb áldozata Goídgruber konának, fíuchwald Adolfnénak, amelyben lelje* siker Jegyében folyt l e ; é r t l - k e s k ü s Irén, ismert szegedi kalapszalontulajdonosnő, feltárta helyzetét. Nincs más kiút száméra — delmrk, mindvégig ityllt mérkőzések jplfc.
irta levelében a szerencsétlen leány —« caak mezték a b a j n o k s á g o t . A hnjnokl r i m t ' r t néald üzletében megmérgezte magát.
Anyagi okok kergették halálba a 81 éves a ha'ál. A levelet azután poétára tette, majd gyes csapatoknak kellclt elindulni és nz egyel
faiapofnSt, nkirek előbb a Somogyi-uccában, visszament az üzletbet magára tárta az af. teamek közölt lebonyolított körmérkőzés eredkésőbb a Ká.á<;z-uccában volt ismeri kalap- tó\ elővette az oroossánol, 19 darab port, atr ménye döntötte el nz eMaégrt. Szeg»d e M
szalonja. Ne "n regiben még j61 ment az üzlet, lame -Tigit feloldotta egy pohár öliben és ki- bridgebajnolicsapala hun-étkor Bfd*pr*tre irta.
da ahogy rosszabbodtak a viszonyok, egyre itta Azután felöltözve lefeküdt az üzletben zik, ahol a legjobb budapesti éa vidéki c á jobban megcsappant a vevőköre és az utóbbi levő kerevetre, télikabátját magára husdr. és pátokká! mérkőzik meg az országos versenyidőben Goídgruber Irén már1 súlyos anyagi igy várta a Italált.
ben.
gondokkal küzdött. Kora regijeitől késfl estig
Déhitán 8 örakor keidtek gyülekezni • JS»
A masamód leányok' és nővére hétfőn nagy
üzletében szorgoskodott, díe emberfeletti mun- megdöbbenésre zárva találták a belső ajtót• tékatok a Kass-szftllö félemelell trrméhm.
kája hiábavalónak bizonyult. Ehhez járult még Rosszat sejtve feltörték a zárat és a kere- Nagyszámú néző gyűlt össze, amikor a zsűri
az is, hogy a meddő küzdelem fclőrólte Gold. veten megtalálták Goídgruber Irén holttestét . — dr. Ujj József, Rózsa Béla éa som bori
gruter Irén szervezetét Neuraszténiáját orRónay Gynla, aki a Bridge Szövetséget
A dr. Deák Ferenc fogalmazó vezetésével viselte — megejtette a sorsolást. A b a j n o k i a d
vossal kezeltette, aki szombaton csillapító szereket rendelt. Ezt az orvosságot használta kiszállt rendőri bizottság megállapította, hogy dr. Ujf József nyitotta meg, majd az asztafel a kalaposnö végzetes lettének elkövetésére. a halál még az éjszaka bekövetkezett Goíd- lóknál megkezdődött a verseny. A xsapatoM
Szombaton este azzal búcsúzott el nővérei- gruber Irén morfiummal mérgezte meg mer 16—16 leosztásban mérkőztek meg egymással.
től és a kalaposleányoktól, hogy vasárnap gót. Holttestét a törvényszéki orvostani inté- A nézők száma egyre nőtt, egymásután Jelenátutazik Vásárhelyre. Ne várják haza — mon- zetbe szállították.
tek meg az asztaloknál Szeged társadalma
dotta —4 csak a hétfő dé'elötti vonattál érkeGoldgruVer Irén mar nem először készült a minden rétegéinek képviselői. Magasrnngu kazik vissza, az állomásról majd egyenesen az halálra. Kétszer is öngyilkosságot akart meg- tonatisztek szemlélték a kialakuló izgalmas
üzletbe megy. Hozzátartozói előtt" nem tünt kiséielni, de hozzátartozói mindkét alkalom- mérkőzéseket és már az első forduló után lát*
tel gyanúsnak Goídgruber Irén kijelentése és mal megakadályozták tervét A szerencsétlen szőtt, hogy a bajnokságért ken heves küzdelegyáltalában nem gondoltak arra, hogy a lenáy harmadik kísérlete most azután sikerült met folytatnak" a csapatok.
'eány akkor már a halálra kcseülődőlt
Goídgruber Irént csütörtökön délelőtt fél 11
Este nyolc őráig két forduld bonyolítok
A* üzlet zárása után GoMgruber Irén visz- órakor temetik a zsidó temető cinterméből.
tak le, majd egyórás vacsoraszünet következett. Félórával éjfél plőtt a »zsűri az elért
pontod alapján összeállította az eredményt*
arr.elve nyomban kihirdetett Az eredményaae.
rint:
,
*
Szeged brldgecsapatbajnokságát
a Szegedi
Bridge Szalon B. csapata nyerte: dr.
Rósa
Pálné, dr. Rósa Pál, dr. Saabé
(A Délmagyarország munkatársától.) Bezdán alakit és a terveket a bizottsággal dolgoztatja ki. Béláné, dr. Korber Endte. Ez a csapat fogja
József püspöki helynók, a belvárosi plébánia máA bizottságban helyet kap a megyéspüspök, a
képviselni Szegedet Budapesten a húsvéti orsodik plébánosa, aki néhányhetes szegedi munbelvárosi plébánia, a város hatóságii, a mérnöki
szágos
versenyen.
kálkodása után követte a fogadalmi templom kriphivatal, a tiszti ügyészség. A megoldás valószíMásodik
lett a Szegedi Bridge Szálra A. csa.
t á j á b a elődjét, Várhelyi József pápai prelátust.
nűleg az lesz, hogy" a templonnfűlkéket betonn é h á n y nappal váratlan halála előtt beadványt
pata: Vas Pál, dr. Koch László, Pártos László.
váiaszfalakkaf négy-négy kisebb fülkére osztják
intézett dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez,
és mind sn fülkében egy-egy koporsót helyeznek
Grüner György. .
éa a templomkripták :endezését sürgette. Kegyee l Kfllón Jelölik ki a diszsirhelyéket
Harmadik, a Szegedi Bridge Szalon C csalettel emlékezett meg a beadványában Várhelyi
A templom kriptáiban általában a kegyurat ts
pata:
Szemző Endre, Sós László, Singer OszJóiseírÓI éa megállapította, hogy Várhelyi sír« belvárosi plébánosokat temetik el, de a polgárkár,
Weisz
Imre.
helye egyáltalában nem fel«l meg a kegyelet kömester azt is tervezi, hogy azokat, akiket a város
vetelményeinek. A templompince rideg fülkéjében
Negyedik
a Délvidéki Automobil Klub csasalát halottjának
minősit éa temetéséről maga
falazták el a koporsót és a vakolatlan falon.semmi
pata: Bástyái Holtzter Tivadar, dr. Kiss Andor,
gondoskodik, szintén ide, a díszsírhelyekre temetJei sincs. Berdán prelátus azt javasolta, hogy
tetheti et. Ezzel kapcsolatban felmerült az a kérKorda Jenő és dr. Schwartz István.
a város előre kidolgozandó terv szerint építtesse tlés, hogy mi történik abban az esetben, h a a
A bajnokság sorsa csak a harmadik forki a templomkriptákat
város ha'ottja történetesen nem V d > i s vallású.
dulóban dőlt el. A harmadik fordulóig jelentős
A beadvánnyal' hétfőn foglalkozott a város ta
A polgármester kijelentett*, hogy a nem katolikupontszámmal a Vas Pál-négyes vezetett és eknácsa. Dr. Szabó Géza kulturtanácsnok javassok számára minden feteKezet temetőjében lehet
kor ugy látszott, hogy a bajnokság a fiatal csalatára a polgármester elhatározta, hogy bizottságot
díszsírhelyet adományozni.
pattól ej nem vitatható. A harmadik fordulóban került össze a két favorit team és minden
pontért rendkívül izgalmas versenyt kellett
vivni. Szinte az utolsó leosztásig nyílt volt a
küzdelem, végül is a győztea csapat behozta az
ellenfél pontelőnyét, sőt heves küzdelem után
meg is előzte. Szeged bredgpbajnoka igy a dr.
Sem Teszik figyelembe a házbérek csökkentését és nem adnak keresed adó- Rósa PAlné, dr. Rósa Pál, dr. Szabó Béláné,
dr. Karter Endre csapat lett A Dél magyarmentességei a lélmlnimumos bérlők számára
ország a verseny eredményét közölte n Ma(A Détrrarjarorszáf}
munkatársátólJ
A decemszonyaira vonatkoznak. A miniszter leiratában meggyar Bridge Szövetséggel, amely a mutatott
beri közgyűlés dr. Kertész Béla indítványára el- Jegyz ! , hogy az érvényben lévő
rendelkezések
nyugodt és biztos játék alapján jelentős a z *
határozta, hogy felterjesztést inléz a pénzügymimesszemenő közreműködést lehetőséget biztosítareplést vár Szeged bajnokcsapatától a húsniszterhez és különböző adóügyi
könnyítések
na!; az érdekképviseletek számára, az adókivetési
véti
országos versenyen.
életbeléptetését kéri. A pénzügyminiszter vá'asza
ha'óságok ae érdekképviseletek véleményét köte-

1ervek a fogadalmi templom
Kriptájának kiépítésére

A pénzügyminiszter elutasította
a szegedi közgyűlés összes adő~kérelmeif

most érkezett
gyűlés egyetlen

belőnek.

meg és a miniszter
kiváz.sáaát sem la'álta

a

köv
M/esit.

A közgyűlés elsősorban a házadó kivetése körűi
mutatkozó visszásság megszüntetését kérte. A házadót ugyanis az érvényben lévő rendelkezések értelmében mindig az d ő z ő évi novemberi lakbérnegyed adatai aiapján vetik ki. Ennek következtében gya'<ran megtörténik, hogv t lényegesen
lecsökkent lakbérjövcdelem ellenéie az adót a magasabb lakbér után kelt fizetn : ük a háztu!aj<*.
nosoknak, akik azt hangoztatjuk, hogy ezért nem
szállíthatják le évközben som a lakások, sem
az üzlethelyiségek bérét. A közgyűlés azt Vérté,
hogy a házadőt a mindenkori "lakbérek ah/f in
állapítsák meg. A pénzügyminiszter ezt a kérelmet
azzal utasít f i et, hogy az időközi lakbérem cl kedések er-etén sem eniel.k évközben a házadót, különben is a kért rendszer bevezetése igen sokvisszaélésre adna alkalmat és komplikáltabbá lenné
az ellenőrzést.
Kérte * közgyűlés azt ts, hogy a helyes és az
arányos adóztatás érdekében az adókivető hatóságok vegyék figyelembe a: érdekké príméi I k i
kapott adatokat, amelyek a különböző foglalkozási
ágak jó\edelmezóségére és egyesek kereseti vi

lesek figyelembe venni, ha »eaek a vélemények
kellőképen tárgyilagosak.. A hoz azonban a "miniszter nem járulja'
hozzá, hogy az érdekképviseletek véleményét az adókivető hatóságok kötelesek elfogadni, mert ezzel »az adókivetési Jogot
adná ki az államhatóság a kezéből*.
Kereseti adómentességet
kért a közgyűlés azon
bérlők számára, akik tíz hold homokfőidet, vagy
ót hold fekete földet bérelnek és ez az egyetlen
megélhetési forrásuk. A miniszter ezt a mentességet felhatalmazás nélkül nem adhatja meg. de
törvényes feihalal' i ázást nem is kiván kérni a
tőrvényhozástól, mert szerinte a kereseti adózás
szempontjából egyetlen fog'a'knzási ágnál sem lehet bevezetni a: államháztartás
érdekének
sé.
relme néikül a: Mljmentes létminimum
rendszerét.
H« a bérlők megkapnák ezt a kedvezményt, akkor
su összes többi foglalkozási ágak is jelentkeznének.
Végű' a közgyűlés felterjesztésében a forgalmi
a lóváltság rendszerének kiterjesztését kérte. A miniszter kőzü, hogy a váltságrendszer kiterjesztése
ügyében tirg.\a'áso: folynak és remélhető, hogy az
érdekképviseletek kívánságait összhangba
lehet
majrl hozni ezen a téren az állam és a város
érdekeivel és »qy nem lesz akadálya a forgalmi
adóváltságreiu' „ér fokozatos bevezetésének.

SZÉCHÉNYI MOZI
Kedden és szerdán, március 15 és 16-án

A Fox film Corpora'ion hatalma* fllniuJ-!on*á-ri
izgalmas dráma az idegen-légió borzalmas szén
védéséiből. Igaz történőt a riff-kabilok elleni
harcokból. Főszereplők Noah Berry, Warner
Baxter, Myrna I,oy.
Előadások vasárnap 3, 5, 7, 9,
hétköznap 5, 7, 9 órakor.

Elegánsan akar Ön Sltffzkldni?

128 Ha igen, ugy feltétlenül keresse fel
K l l c x F ü l ö p
u r l s x a b ó s d g d t
(Ba ázs-cég .oU ;ő zabásza) DUGONICS TfiR 11
(Müller-palota), hol valódi angol, valamint hazai
szövetből és hozott anyagból készütnek » leg
elegánsabb tavaszi rub.,',. L « a i * l l i t o t t á r a k I

