
Magyar 
gyártmányú C3FB harisnyák minden szín és 

minőségben Pollák Testvéreknél 
Nem kerül pénxbe a 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G , 
mert elköltött pénzének 5°'0-át visz-
szatériii a Kiadóhivatal, $a taka-
rékossági szerveseiének üzletei-
ben szerzi be szükségleteit. 

A tábla a bizonyítás kiegészítését rendelte el 
a bolgár kertészek bűnügyében 

(A Délmagyarország munkatársától.) A mult év 
novemberének egyik éjszakáján három férfi a bol-
gár kertészek rókusi feketefóldeken lévő kertjéből 
káposztát akart lopni. El is indultak zsákokkal fel-
szerelve, de alig hogy beléptek a földre, sípolást 
füttyszót hallottak és a kővetkező pillanatban a 
kertészek gyűrűje vette őket körül. Egyiküknek si-
került elmenekülnie, mig a másik kettőt, Lőrinci 
Jánost és Tóth Istvánt elfogták. Lőrincz tumul-
tusba elegyedett a kertészekkel, akik erre doron-
gokkal agyba.f&ös verték. A kft embert ezután 
bevitték a házukba, ott leljazo'tatták, majd egy 
darabig őrizeti.en tartott.it:, vé^lf Lőrincz Jánost 
k-tették az országút szélére. Tóth stlván segítség-
ért sietett, ae mire viszatért Lőrinci már halott 
volt 
A bolgárok: A"ranov Miklós, Nagy Andrá és 
Stitter József ellen halált okozó súlyos testisértés 
büntette miatt emelt vádat az ügyészség. A tör-
vényszéki táreva láson a vádlottak elmondották, 
hogy a földeket régóta dézsmálhatták a tolvajok 
és ezért lesben álliak er>'ik éjszaka. Meg is Jelent 
három férfi, a;<ik kisekkel a kezükben hozzá-

láttak a káposztafejek levagdn-.',sához. Körülfog" 
ták őket, mire Lőrincz kéSset akarta kiszabadítani 
magát, ivranov.u iámadt a késsel, érért ütöttek 
néhányat rá. A bíróság bűnösnek mondotta ki a 
három vádlottat halált okoző súlyos testisértés 
bűntettében és Avranov Miklóst kétévi 8 hónapi 
fegyházra, Nagy Andrást egy esztendei és Stift er 
Józsefet nyzlchómpi börtönre Ítélte. 

Fellebbezés fotvtán pénteken került az ügy az 
Ítélőtábla *ow)c*-tanácsa elé. Az Iratok ismertetése 
után dr. Eisner Manó védő a bizonvitás kiegészí-
tésére vonatkozólag tett indítványt. Tanukat je-
lentett be arra, hogy a három férfi tolvajsző. 
vétségét alakított, a lopott holmikat a piacon árul-
ták, késsel felszerelve mentek a bolgárok föld-
jére és még több más körülményre. A tábla a 
kérelemnek helyt adott és a bizonyítás felvéte-
lével dr. Szabó József táblabírót bizta meg. 

A biróság a védő kérelmére elrendelte az egy-
esztendel börtönre itétt Nagy András szabadlábra-
helyezését A biróság Avranov Miklóst is szabad-
lábra helyezte 1000 pengő kaució ellenében. 

I N G B L Ú Z O K 
egésrségtanszerO „LAHMANN" sisíém anyagból, női, férfi és gyermek nagyságokban, 
valamint H A B S E L Y E M divat ingblúzok minden ezin és formában >27 
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Adóügyek és egészségügyi kérdések 
a közigazgatási bizottság Ülésén 

28 ezer pengővel csökkeni a forgalmiadó bevéfel 
(A Délmagyarország munkatársától.) A közigazga-

tási bizottság pénteken tartotta meg áprilisi ülését 
> városháza bizottsági termében dr. Aigner Ká-
roly főispán elnökletével. A polgármesteri jelen-
lés előterjesztése után dr. Pálfy József polgár-
mesterhelyetif- í;íjékoztatta a bizottságot 

a Tisza áradáséval 
kapcsolatos intc-ike'Iésekről, bejelentette, hogy a 
Tisza vízállása pénteken 923 centiméter volt, a töt-
lések minden vonalon rendben vannak, a várost 
semmiféle komoly veszedelem nem fenyegeti. 

Dr. Tóth Bel a föiegyző közölte a bizottsággal, 
hogy májusban i im't megindul az ősszel beszün-
tetett 

harmadik gyorsvonafpár 
Szeged és Budapest között és hogy a vasutigtz-
gatóság a budapesti éjszakai személyvonat menet-
idejét egy órával megrövidítette. 

A tjs»ti főorvos je.entése szerint az egészségügyi 
vjszonjok, eltekintve 

az Influenzajárványtól. 
az elmúlt hónapi 1 kedvezőek voltak, azonban 
számos súlyos, szöuöcimenijes megbetegedés for. 
dalt elö több halálesettel. A népesedési statisz-
tika nem kedvező, a születések szájna 240, a 
halálozásoké 250 volt. a város lélekszáma tehát tíz-
zel fogyott. 

Dr. Debre Péter arról beszélt, hogy a Gettó 
környékén már a téli hónapok alatt is tüzós volt 
a levegő, mert a környékbeli lakosság hatósági 
engedéllyel az ottani vjzállásos területre hordja 
a ház;szemetet 

Dr. Pálfy József polgármesterhelvettes bejelen-
tette, hogy intézkedni fog a tarthatatlan állapot 
megszüntetése ériekében. 

Ezután dr. Eao : ia fokapitányhelyettes ter-

jesztette elő a rendőrség jelentését, amelyről la-
punk más helyén számolunk be. 

Dr. Kolb Árpád pénzügyigazgató jelentése sze-
rint ebben az évben a mult évi hátralékkal együtt 
3,600.000 pengő volt szegeden az adóhátralék, 
amelybői az év első negyedében 515.000 pengő 
fofyt be, I10.79Í pengővel kevesebb, ntint a mult 
éo eisö negyedében. 

A forgalmiadó bevéfel 28.625 
pengő visszaesést mulat 

a mult év márciusi eredmcnnjel szemben. 
Dr. Hunyaai-xass Gergely arra kérte a pénz-

ügyigazgatót, hogy a különböző adófizetési kert. 
vezményekért beadott kérvényeket fogadja el ak-
kor is, ha az érdekeitek a kérvény ükben felhozott 
tények igazolására szánt helyhatósági bizonyítvá-
nyokat utólag adják be, mert az ilyen bizonyít-
ványok kiállítása igen hosszadalmas, a rendelke-
zésre álló határidő pedig tulrövid. Eddig az volt 
a gyakorlat a pénzügyigazgatóságnál, hogy a hely. 
hatósági bizonyítvány nélkül benyújtott kérelme, 
ket nem vették érdemi tárgyalás "alá. 

A pénzügy igazgató kijelentette, hogy a kívánság 
teljesítésének nincsen'akadálya és intézkedni fog, 
hogy a jövőben utólag js elfogadja a pénzúgyigaz-
ga'óság a heiyha'.ó »2i bizonyítványokat 

A börtönviszonyokról 
dr. Zobay Ferenc ügyészségi elnök számolt be. 
Jelentéséhez dr. Debre Péter szólt hozza. 

— Anélkül, hogy bírálni kívánnám a kerületi 
börtön eljárását — mondotta _ , egy visszásságra 
szeretnem felhívni a közigazgatási bizottság figyel-
mét Többször megtörténik, hogy egyik-másik el-
itétt a börtönben megbetegszik és akkor a rab-
kórházba kerüf. Ha az ilyen rab büntetése a 
rabkórházi ápolás idején jár le, a rabkórház tele-
fonon felhiyja a kózkórházat és kéri, hogy a kór-

ház azonnal vegye át a beteget, mert büntetésének 
kitöltése után egyetlen percig sem maradhat a 
rabkórházban. Legutóbb is ez történt és amikof 
közöltük, hogy a kórházban egyetlen üres ágy 
sincs, azt a választ kaptuk, hogy akkor kiteszik 
a. szabadult beteget a börtön eK. Szerencsére 
mégis tudtunk helyet szorítani neki, de megtörtén-
hetett volna az is, hogy azonnal nem vehetjük 
á t Kérdezem, hogy ilyen rendkívüli esetekben 
nincs-e mód arra, hogy a beteget néhánv áráig 
még ott tartsák a rabkórházbanf 

A bejelentésre dr. Zobay Ferenc azzal válaszolt, 
bogy a börtön közvetlenül az igazságügy miniszter 
hatáskörébe tartozik, az ügyészségnek nincs bele. 
szólása a börtönügyekbe, de meg van győződve 
arról, bogy ilyen esetekben a rabkórház rövia 
ideig visszatarthatja a beteg eUteHet, aU bün-
tetését kitöltötte ug\ an, de hozzájárul ahoz, hogy 
addig i«, amig másutt el nem helyezhetik, a 
rabkórházban tartsák ápolás alatt 

Kiss Károly tanfelügyelő jelentésében arról szt-
molt be, hogy ót évig nem lehat változtatni * 
elemi iskolák tankönyvein. 

Sera Gyula, a gazdasági felügyelőség vezetőjének 
jelentése szarint 

a márciusi ldőférás 
mezőgazdasági szempontból rendkívül kedvezSt-
len volt, az őszi vetések senámi fejlődést aeai 
mutatnak. A hosszú tei az állatállományt is erő-
sen legyóngitette, a szűkös takar mány készletek tel-
jesen kimerültek és általában az állatállomány igen 
gyenge kondícióul is!álló:ik. A talajvíz a tavaszi 
munkálatokat sok helyen késlelteti. 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos az illaa»-
épitészeti hivatal működéséről tett jelentést majd 
Kiekner Géza állategészségügyi főfelügyelő jelen-
tése után a közigazgatási bizottság ölése véget é r t 
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Öngyilkosság - sósavval 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken 

délelőtt a mentők egy életveszélyes állapotban 
lévő embert szállítottak súlyos mérgezési tünetek 
között Kiskundorozsmáróí a belgyógyászati kli-
nikára. Tamás Béla 41 éves napszámos a kli-
nika megállapítása szerint sósavval mérgezte meg 
magát. A rendőri nvomezás során csak annyit 
sikerűit megállapítani, hogy a napszámos egy deci-
liter sósavat ivott meg lakásán. 

A nagymennyiségű méreg borzalmas pusztítást 
végzett Tamás szei vezetében, a belső részeket tel-
jesen összeroncsolta. A szerencsétlen ember eszmé-
letlenül, életveszélyes állapotban fekszik a klini-
kán. Azt hiszik, hogy Tamás az árt követte el 
tettét, mert már hcsszJ ideje mur.kjivikfll vol t 

özv. Berényi Edéné, valamint 
gyermekei és unokái ép ugy as egész 
rokonság nevében fájdalomtól meg-
tört szívvel tudatja, hogy hőn szere 
lett férje, apa, nagyapa, testvér és 
rokon 

Berényi Ede 
hosszas szenvedés ulán életének 61. 
évében elhunyt, 

Temetése folyó hó 17-én d. e. tél 
11-kor a zsidó temető eintermébőL 

Á l d á s e s b é k e p o r o l n i . 

KQKta villamoskocsi 10 órakor Indul 
a Dugonics-térrőL 

í 

W l n t e r A . T A r * a 
1g«zgató«&ga és alkelmuotUi azomornun 

izm negyed 
Tifol6.iUk, illetőleg koHég&juk 

kelegyAr Tt. 
f>m»n jelentik, hogy 

ktu«l negyedszázadon tt >ifis<*go« ée mogértó ffltiwt-
< R I « A l X i < U R L-AMAIVÍ I N L R 

Berényi E d e ur 
f. hó ls-én ho»i"£í» u f n v H í i nttn elhunyt. 

Mnnktepági. « o r n l r n «• r t f i n k ' v l b l példá-
nyiéként fog előttünk lebegni, Áldott emiéké', kegye-
lettel meg.Viiztlk. 

rtotoS ntiár» f. hfl 17-én fél 11-kor kieérjflk • 
zeiió t-metrt ctr.termébéL 

ízeged, 1932. áprfllt hó 15-én. 

; 


