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Hírek 
— innét «(kobozták • Népszavát Budapestről je-

lentik: A Népsze r* csütörtöki számát ismét el-
kobozták, Az elkobzást • lap vezércikke miatt 
rendé'lék el, amely miatt az ügyészség sajtó utján 
elkövetett izgatás miatt eljárást indított. 

— A (Napim hivatalok re'vfonezámun nem fe. 
qU meg a belügy min;«zer. A főispáni hivatal in-
terurbán telefonszámláját a város fizeti ki, de 
eddig minulg visszakapta a belügyminisztertől a 
kifizetett összegeket Legalább Ismét felküldötte 
a város az összegezett számlákat, amelyeknek vég-
összege <500 pengő volt A miniszter most érte-
síted* a város hatóságát, hogy a számlát nem 
egyenlíti ki, mivel az ujabb rendelkezések értelmé-
ben a főispáni hivatalok dologi kiadásait a tőa. 
vényhatóságok viselik. 

— A fogadalmi templom >de preftmd!«« orfa-
«¿P. A váno , mint emlékezetes, Klebelsberg Kunö 
kultuszminisztersége idején 25.000 pengő államse-
gélyt kapott a fogadalmi temp'om orgonájának ki-
bővítésére. Az orgonát ugyanis de proftmdis or-
gonával, az úgynevezett kriptamüvei fogják kibőví-
teni. Az államsegélyt a meghatánozott célra el-
I ¿öltötték, még csak 7016 pengő van belőle a vá-
ros pénztárában. A belvárosi plébánia most 
ennek a hétezer pengőnek a kiutalásit kérte, mi-
vel az orgona kórust játszóasztalát át kell ala-
kítani, hogy a krtptamü is megszólaltatható lá-
gyén. A polgármester a pénzt kiutalta. , 

— Temetés, Csütörtökön délután nagy részvét 
mellett kisérték el utolsó útjára L á n c z i Adolf-
nál. A végtisztességen, amely a zsidó temető dn-
termében folyt le. nagyszámú gyászoló közönség 
jelent meg. Lamberg Mór főkántor gyászéneke 
után dr. Frenkel Jenő rabbi búcsúztatta a fiaora-
lelkü és áldozatkész úrasszonyt, majd a kopor-
sót a gyászolók .kikísérték a sírkertbe, ahol el-
haatolták. (Lánezi Ado'fhé tragikus haláláról teg. 
nap megjelent gyászjelentésbe nvxwidai tévedés ke-
rült bel«. A gyászolók sorában szereplő testvér 
nem Kárász Albertné, hanem Ka rdo t Alber'néJ 

— A behozatali engedélyek. Az importkereske-
dők érdekében á Máv. igazgatósága azt közli, hogy 
a külföldről beérkező és behozatali engedélyhez 
kötött'küldeményekhez a behozatali engedélyt min-
den egyes loocsirakomány-fuvarlevélhez külön-kü-
lön mellékeljék. Kerülni kell, hogy egy-egy beho-
zatali engedély több kocsirakományra terjedjen 
ki, mert ez ugy a határállomáson, mint útköz-
ben is a küldemények fuvarozásánál késedelmet 
és egyéb nehézséget okozhat De kellemetlensége; 
okozhat a feleknek azért is, mert a határszéli 
fővámhivatalok az oly szállítmányokat melyek-
nek rendeltetési állomásán vámhivatal van, a be-
lépésnél véglegesen nem kezelhetik, hanam e cél-
ból a küldeményt a rendeltetési állomásra utalják. 
Már pedig ha egy behozatali engedélyhez több 
kocsirakomány tartozik, akkor az utolsó végre-
hajtása vasúti és vámkezelési okokból nehézsé-
gekbe ütközik. 

Legulabb 
slágercikkeink! 
Kályhacső tisztító kefe 130 cm-es 

nyéllel 34 ftlrtr 
v'ői kalapfátyol, nagy pettyes, v. sima 58 llllér 
10 drb vászon utánzatú kitűnő levél-

papír, 10 drb bélelt borítékkal, di-
vatos formában 24 fOlér 

Női divat szalma sapka 58 fUIér 
Paradicsom passzirozó, szétszedhető 

görgö%el 7« fillér 
5 drb mintás alumínium kaná', v. villa 98 fUlér 
7 doboz 500-as amerikai fogvájó 98 ffilér 
8 drb 10 dekás »Hableány« kitűnően 

habzó kézmosó szappan 98 flMr 
2 drb elsőrendű minőségű fiotlier keztyü 98 f!Hér 
6 csomai.% garantált 150 lap-s toilet pa-

pír <3 csomag fehér, 3 csőt. ag barna) M fll^r 
5 csomag, garantált 250 drb hófehér da-

maszt papírszalvéta 30y30 nagyságban 98 fillér 
6 drb szallagos vizespohár " 98 ffl/ér 
7 drb szallagos borospohár M fltlér 
Konyhabárd egész erős acélból 98 fillér 
Politúros falálca 12 cm hosszú 98 fillér 
Politúros evőeszkóztartó 34 cm hosszú 98 fillér 
\merikal fali ruhafogas 4 v. 5 foggá! 98 finer 

Iparművész női bőr pénztárca 98 fIVér 
Patkó erszény kitűnő bőrből 58 fl'lér 
3 drb mintás nyári műselyem nyakkendő 98 fl'lér 

Legolcsóbban és leglobban 
n á l u n k - v á s á r o l h a t ! 

¡Párisi Nagy iíruház 
Szeged 

— ¿iiandóaa lopkodjak a tanyai kocsikat Nap-
nap után érkeznek feljelentések a rendőrségre, 
hogy a tanyákról bqjövő kocsikat ismeretlen tet-
tesek állandóan lopkodják. Mindent alvisznek a 
kocsikról a tolvajok, ami csak kezűk ügyébe esik; 
legtöbbször kendőket, ru^aneműeket cipőket Ezen 
a héten egyetlen nap sem mult ei anélkül, hogy 
két-három tanyai panaszos ne tett volna feljelen-
tést Csütörtökön Zsembm Antal gajgonyai és 
Kirí János szatymazi gazdálkodók panaszolták et a 
rendőrségen, hogy amig dolgukat végezték, kocsi-
jaikat meglopták.. A nyomozás megindult 

— Az Ipara*** kösszáMUsa «* as OTI-hátra. 
lékok A kereskedelemügyi miniszter leiratot inté-
zett * kereskedelmi és iparkamarához, amely a 
Társadalombiztosítónál hátralékos iparosok kőt-
szállitásban való részvétele ügyében ad tájékoz-
tatást A társadalombiztosításról intézkedő törvé-
nyek a hathónapnál régebbi Hátralékkal tartozó 
iparosokat 4 kiszállításokból k i z á r j ák . Azt a 
rendelkezést az érdekképviseletek sürgetésére oly-
képen enyhitetfílq hogy nem lehet kizánr a köz-
szállitáa odaítéléséből az Új hátralékos iparost 
az esejben, ha ajánlatához az intézet javára szóló 
oly engedményt csatol, amely a vállalati összeg 
kiOzatásOg fennálló tartóz*" erejéig, d i legfel-
jebb a vállalati összeg egynegyedéig szól A minisz-
teri leirat Ily »engedményokiratt mintát is közöl 
és megállapítja, hogy az bAyegtefenűl csatolha-
tó as ajánlathoz. A kereskedelmi és iparkamara 
a kérdésben részletesen 'felvilágosítást nyújt az 
érdeklődőknek. v 
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A kecskeméti tárgyaláson 
... Ktctktmét, augusztus 4. Statáriális tárgjalás kez-
dődött ma Kecskeméten Az egész város nagy ér-
deklődéssel for*4t tárgyalás Jelé. 
. A kecskeméti barackokból loptak ketten. Ami-
kor a gyümölcsösök tulajdonosai rákiáltottak a. 
tolvajokra: »Kik dézsmálják a gyümölcsöt?«, — ' 
akkor a tolvajok gyilkosokká váltak Többszőr 
rálőttek a két földbirtokosra, akik körűt az egyik 

Eskűdtblráskodás ugyan nincs, de e*kaálszékt 
terem van Kecskeméten te. Ez a nagy terem 
zsufoíásig tele van, nőkkel, férfiakkai vegyesen 
Tárvmjiyitva a terem felső ablaka mind, szorosan 
egymás mefl*tt emberfejek kukucskálnak be raj-
tuk. A közönség tegnagyobbrésze a fiatalabb kor-
osztályokból kerül ki A rendre az állami rendőr-
ség kecskeméti kapitányságának a vezetője vigyáz 
husz emberévei. Enélküt az egész Kecskemét be 
akarna tódulni a terembe Ott Iát'ara a tárgyalá-
son azt az egyházi férfiút Is, akit kiszemeltek arra, 
hogy a vádlottak elítéltetése esetén lelki vigasz-
talást nyújtson 

A vádlottak:' Lőrinci és Ss$dlacsfk valami na-
gyon szánalmas módén szűkölnek * bíróság előtt 
Látszik: szánják-bánják a tettüket; nagyon fél-
nek a halálos ítélettől. Lehajtott fejjel ülnek bör-
tönőreik mellett Ha az etnök kérdéseire felclniök 
kell, a legalázatosabb halksággal Szakad le ajkuk-
ról a sző. Az az érzésem, tudják: talán életükkel 
keQ fizetniök tettükért 

De azért próbálkoznak, tagadnak; különösen 
Szedtacsek, aki most is bátrabb és akkor, a lövések 
leadásakor i« bizonyosan vakmerőbb volt, mint 
a társa Nyomorúságos koldusrongyokban üli végig 
a tárgyalást ez • két ember. 

A védők a legjobb lelkiismeretességgel végzik 
nehés munkájukat. Az ügyész a legszelídebb em-
berek egyike. Külsőben, viselkedésben, a vádemelés 
formaságainak nyilvánításában egyaránt: éppen-
séggel nem volt szüksége nagvobb lendületre a 
vád képviseleténél. Az itétőbirák öten, szaktudá-
sukba.-, gyakorlottságukban és emberiségükben el-
sőrendű erők;" a legrészletesebben kérdezik ki a 
Vádlottakat, a tanukat. Kellőképen mérlegelik és 
értéke'ik a vádlottak szavait,. Szedlacsek megismét-
lődő felzokogására rászegzík a pillantásukat 

A legnagyobb érdeklődést az agyonlőtt földbir-
tokos lánya kelti Vézna teremtés hosszú gyász-
fátyollal a kalapján Aprólékos részletezéssel be-
széli «1 a gyilkosságot. A kocsmáros pedig, akivel a 
két vádlott italos állapotát akarja bizonyítani, 
c*ak egy-egy deci bor kiszolgáltatását hajlandó 
vállalni. , 

ítélet még nincs. A megfeHebbezheteUen ítélet 
meghozataláig gondolkozhatnak az itélötanács tag-
jai arról, hogy vájjon a szemét-szemért fogat-
fogért elv érvényesüljön-e, vagy az a másik jog-
elv, hogy a büntetésnek kettős a célja: a büntetés 
és a javítás, amely utóbbi azonban a halálbün-
tetés esetén a vádlottra nézve őrökre ki van 
zárva 

Dr. Kállai Emit, 

''tWi'É'iVÉVÉYiYÉMÉa 

Nem blrfa — • — • — 
kl a meleget 

Lisztit me 
tartfrafta •tikli 

Loszflg Imre, sztenemn ttr 2. 

, A has íeliaége, máifáfékl fájdalmak, emész-
tési nehézségek, gvomorbélhurut és sárgaság 
a terineszeles »Ferenc József« keserűvíz 
használata állal megszflnteihetók és az agy, a 
szem, IFidő vagy silv felé Irányuló vértólulások 
ellcnsulyozhalók. Gyomor- és bélspeclaliaták 
igazolják, hogy a Ferene József, vizzel külö-
nösen az 016 életmód következtében Jelentkező 
bafokná'. nagyon kedvező eredményekel érnek 
e l A Ferenc József keserűvíz gyógyszer-
lérakbar drogériákban éa füszerüzlelekben 
kapható. BI 

— Megmérgezte magit egy kalaposait. Csü-
törtökön délután addig ismeretlen méreggel meg-
mérgezte magát Bokor Antalni volt kalapszalon 
tulajdonson^. Bokornét igen súlyos állapotban szál-
lították a klinikára, kihallgatni még nem lehetett 
Bokor Antainénak ez nem az első öngyilkossági kí-
sértete. Két évvel ezelőtt is megmérgezte magát 
da gyors orvosi beavatkozással sikerült megmen-
teni az étetnek. Még nem lehetett megállapítani, 
hogy most mi késztette Bj}komét az öngyilkos 
ságra. 

s Ha Budapestre otazlk, első atja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest VII., Dohány-ucca 44) menni. Ott már 
reggel S ó r akor ny i t n ak é* L40 pen-
gőá r t aemcsak megff t rödbet , hanam 
j ó i mag is reggelizhet 7 

— A cigarettától teégeff a cséplőgép Tegnap es-
te hatalmas tüz pusztított a Vásártiely méUert 
fekvő Pusztán. Kenéz István 526. száma tanyá-
jának udvarán gyulladtak ki a buzaosztagok. Az 
égő bura meggyújtotta a közelben álló cséplő-
gépet is, amely rövid idő alatt porrá égett Vá-
sárhelyről siettek ki a tüzottek az oltáshoz, azon-
ban sem a buzaosztagokat, sem a cséplőgépet 
nem lehetett megmenteni. A tüz vizsgálat sor n meg-
állapították, hogy a tüzet az egyik munkdS gon-
datlansága okozta. A munkás az osztagok mellett 
cigarettázott és az égő gyufát az osztagok ktsé 
dobta. A kár közel 5000 pengő. 
- — Kamatmentes gazda moratóriumét kivan Bt-
barmegye. Biharpiegye közgyűlése elhatározta, 
hogy felterjesztést intéz a kormányhoz és a gaz-
dák számára kamatmentes moratóriumot kíván ugy 
a magánjogi tartozásaikra, mint adótartozásaikra. 
A megye a felterjesztés másolatát elküklötte a társ-
törvéayhatöságoknak is hasonló állásfoglalás cél-
jából A bihari körirat Szegeden a legközelebbi 
közgyűlés naptrendjére kerül. 

— Véletlenségből zslrszódál ivotf Gácsér Mi-
hály Déübáb-uccában lakó hétéves kisfiú csü-
törtökön reggel véletlenségből víz helyett zsir-
szódát ivott. A marólúg higitva volt, de a kisfia 
még fgy is súlyos belső sérüléseket szenvedett A 
mentók a kórházba vitték. 

A: 

B: 

C : 

A B C 
utasok részére. 
Ha Budapestre jön, szálljon meg 
a dunapart i e lsőrangú 
BRISTOL szállódéban, 

mert olcsó áron nyújt mindent: 
szép szobát, kitűnő ellátást .és 
szórakozást, hisz ugy a délutáni 
teánál, mint az esti vacsoránál 
tánc van. 

Mindezt (szobát teljes kitűnő 
ellátással) — a szoba fekvésétől 
függóleg — vmár napi 12.— 
pengőért kaphatja. 


