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Ujabb komplikációk
a tiszaparti bérházépltés körül

Iskola és intézeti

harisnyák,
kötöttáruk

A tiszti főügyész váratlanul megfellebbezte a közgyűlés határozatát

ajánlatát
{A Démagyarország munkatársától.) Meg. tály helyettes vezetőjének, hogy
irta a Délmagyarország, hogy Gál Miksa igaz- visszavonja, még pedig azért, mert a rendelkegató megfelleblezle a kisgyülésnek a tisza- zésére álló lökét nem hevertetheti haszon,
•<
legfőbből a legolcsóbban
parti Onozó-féle telek eladására vonatkozó talanul addig a bizonytalan ideig, amíg a belkötöttáru üzlete határozatát. Ezt a határozatot a kisgyűlés ügy-minbztcr meghozza döntését A főügyész
Szegő Árpád ajánlata alapján hozta és ki- fellebbezése rákényszeríti arra, hogy eredeti
Széfüenyi tér 2.Tisza szálló mellett mondotta, hogy az egyeiemi kisajátítások ke- tervét megváltoztassa éa pénzét Budapesten
retében megvásárolt két telket huszonötezer
fektesse be építkezésibe.
pengőért eladja az ajánlattevőnek, aki köteA Délmagyarország munkatársa
érdekli
lezettséget vállal, hogy még ebben az évgen dőtt az ügyben dr. Ülmkó Elemér főügyésznél,
a tefkékre eoy-egy háromemeletes bérházat
Jogos önvédelem miatt felmentették
aki kijelentette, hogy abban az esetben, ha a
épit.
a vádlottat
polgármester kellő "garanciát Iát az építkeA fellebbezés benyújtása ntán mozgalom in- zésre és ezt közli az ügyészséggel, hajlandó
(A Délmngyarország munkatársától.) Julius dult meg a szegedi iparosok és munkások
fellebbezését visszatenni.
22-én halállal végződő verekedés játszódott
körében, hogy a polgármester nyújtson módot
le Alsótanyán. Puskás István G9 éves koldus
A legcsodálatosabb a dologban, hogy a tiszti
a fellebbezés ellenére is az építkezés haladék,
és vadházastársa, ózv. Varrja Jánosné fío'-só
tálán megkezdésére, mivel Szegő kijelentette, főügyész nem vet'e tudomásul az eddig törLajosné házában lakott. A két öregasszony vahogy abban a pillanatban megkezdi az épít- ténteket. Nem vette tudomásul azt, hogy Gál
lami miatt összeveszett, mire Vargáné megkezést, amint a kisgyűlés határozata jog- Miksa visszavonta már fellebbezését, miután
verte háziasszonyát. Sándor Sándor napszámos erőre emelkedik. Gál Miksa, aki értesült erről a polgármesterül megnyugtató kije'entést ka.
a verekedés után heállitott a házba és a a mozgalomról és a polgármestertől is meg- pott, ugyanazt a kijelentést, amelyhez most
sírdogáló Bozsónétól megkérdezte, hogy m i nyugtató felvilágosítást kaDott. indítványát két a főügyész köti fellebbezésének sorsát. Ilyen
a baja. Bozsóné panaszkodott, ho^v megverték, nap múlva visszavonta.
módon közel kétszázezer pengő értékű munka,
mire Sándor Vargánét pirongatni kezd'e. hogy
lehetőséget kockáztat, pedig talán még aoha
Most ujabb komplikációk keletkeztek. A felmiért bánt egy öregasszonyt Vargáné nekisem lett volna olyan nagy szükség Slegelebbezési határidőből már csak két nap volt
támadt a békítő Sándornak, arculütötte, majd
den erre a munkaalkalomra, mint most. v
hátra és kőt nap 'leteltével, ha fellebbezés
eyy venyigével ütlegelte, mire Sándor megnem érkezik be, a határozat jogerőre emelkeHa dr. Simkó Elemér fellebbezésének b e
verte az asszonyt. Ekkor tért haza az öreg
dik. Dr. Simkó Elemér tiszti főügyész az utolsó nyújtása előtt leakaszottta volna az Íróasztalán
koldus: Puskás, aki felesége védelmére kélt.
pillanatban hivatalból megfellebbezte a kis. fekvő felefon kagylóját ás letárcsázta volna «
Most m á r ketten támadtak rá Sándorra, akit
gyűlési határozatot. Fellebbezésének
majd- polgármester telefonszámát, meggyőződhetett
letepertek a földre. Vargáné egy ruddd ütötte
nem szőról-szóra ugyanaz az indoklása, mint volna arról,.amiről Gál Miksa már naookkal
a napszámost. Sándor kiszabadította magát és
Gál Miksa visszavont fellebbezése volt.
élőbb meggyőződött, hogy itt komoly, reális
felkapva a 4 méte^s rudat, ezzel ugy ütötte
Szegő
Árpád,
amint
értesült
a
tiszti
főépítkezési
Szándékról van szó és akkor talán
fejbe Puskást, hogy az eszméletlenül esett
ügyész
fellebbezéséről,
bejelentette
dr.
Pávó
nem
komplikálta
volna a helyzetet fellebbeössze. A koldus őt nap múlva belehalt sérüFerenc
th.
tanácsnoknak,
a
gazdasági
ügyoszzésének
benyújtásával
károsan és feleslegesen.
lésébe.

luszfig Imre

Halálos verekedés

Sándor Sándor "ellen halált" okozó sutyos
testisértés miatt indult meg az eljárás. A
napszámost kedden vonta felelősségre a szegedi törvényszéki Gőmőry-tanácsa. A vádlott
vallomása után dr. Dettre János véd3 jogos
önvédelem cimén Sándor felmentéséi kére. A
biróság felmentette Sándor Sándort és elrendelte azonnali szabadlábrahelyezését. Dr.
Szarvas János ügyész a felmentés miatt fellebbezést je'entett be.

AZ

még a tanév kezdete előtt szerezze be

ahol a legújabb divatu f é r f i
női
Minden párért asavatoeeágot vállalunk.

(A Délmagyarország munkatársától.) Bezdán
Ferenc már kétizben büntetve volt különböző
bűncselekmények miatt. Legutóbb szigorított
dologházba utalták, ahol 4 esztendőt töltött,
majd feltételesen szabadlábra került. Szabadulása után Szegedre jött családjához.
Néhány héttel ezelőtt a Valéria-téri paprikapiacon fíácz Istvánné észrevette, hogy pénz.
tárcája eltűnt. Amint a tömegben hátrafordult,
egy férfit látott elsietni. Utánaszaladt a férfinek, akit a Tisza Lajos-kőruton utolért A
férfi — aki Bezdán Ferenc volt — az első
szóra vissza adta a pénztárcát, de megkérte
az asszonyt, hogy ne szóljon senkinek. Ezzel
futásra vette a dolgot A rendőr azonban elfogta és a központí ügyeletre kisérte, ahol
'^tartóztatták.
Bezdán Ferenc kedden került a biróság
¿lé. Azzal védekezett, hogv a tárcát találta és
azért sie'.e't el, hogy megnézze a tartalmát
Á biróság kihallgatta Bácz Istvánnét, aki terhelő vallomást te'.t Bezdán védő;e felmentést
kért. A biróság kellő bizonvi'.ékok hiánvában felmentette Bezdán Ferencet.
Rezdán
Ferenc — mivel fe'té'eles szabadlábon van —•,
ha megállapítják bünös«é?ét. ötesztendei szigorított dologházat kapott volna
, PéCíl
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Padosáshoz

száraz nutiéderes deszka Bach Te?U. Párisi
körút (volt Somló teleo). w

Cipók
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is a le^SnySeebberi vásárolhatók
Kézzé meg' kirakatainkat
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Zsebiolvallás a piacon
Felmentették a dologházból teliételesen
kiszabadult vádlottat
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Szerda. Hóm. kat. Máté Kén. Protestáns Mité. Nap kél 5 óra 45
perekor, nyugszik 18 ónt 00 perckor.
Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt íO-iöi l-ig,
a Városi Múzeum mindennap, vasár- és ünnepnap
Is, délelőtt 10-tőt téi l-ig van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, szombaton délután fél
5-től fél 6-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. emelet) nyitva vasárnapok kivételével mindennap.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak- Apró Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 59. (Telefon 1996.) Borbély József, Ttszi Lajos-körut 20.
(Tel. 2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3 (Tel. 1359.)
Moldván Lajos, Ujsseged, Vedrevu. 1. (Tel 1846.)
Nagy Gy. örök; Takács István, Botdogasszonysugárut 31. (Tel 2125.) Selmec4 Béla, Somogyitelep. (TaL 3425.)

— Az Országos Kamaraszínház Makón. Az
Országos Kamaraszínház, amelyet a muft szezonban még Alapi Nándor igazgatott az idén
ifj. Déri Béla igazgatása alá került A szinház
most rövid ideig Makón szerepelt szép sikerrel.
A társulat tegnap este búcsúzott kabaréelőadás
kereiében a makói közönségtől.
x Jó küvé csak Vincénél! Minden reggel friss
pörkWc Aradt-u. 5. Tel. 14—60.
847
— Vérhas- és tífuszjárvány Békéscsabán. Békéscsabán is felütötte fejét a vérhas, tífusz és
bélhurut járvány. Tőbbezer ember szenved bélhurutban. többszázan vérhasban és tífuszban.
Eddig több halálesetet jelentettek be a hatóságoknak.
x „Hóczy fotelágy", ottomán, matrac Hid-ueea.
— Mégis október 9-én lesz a Szent Mihálynapi
vásíir. A Kereskedelmi és Iparkamara,
/hiAr*¿
vnlanvnt a szegedi zsidó hitközség elnökségé— A szegedi egyetem uj magántanára. A kulnek kérelmére, — mint ismeretes — dr. Pálfy
tuszminiszter dr. Kálló -Andor egyetemi adJózsef pc lgármesterhelvettes ugy határozott,
junktusnak a szegedi egyetem orvostudományi
hogy megváltoztatja a Szent Mihály-napí orkarán a „Kórbonctani és kórszövettani diagszágos vásár időpontját és a vásárt október 8.
nostica" cimü tárgykörből egyetemi magántaés 9 helyett október 29-ére és 30-ára tűzi '
nárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomáA polgámesterhelvettes határozata ellen álsul vette és dr. Kálló Andort e minőségében
lást fogla t a "szegedi inprosság egyrésze, tiltamegerőltette.
'
kozott ellene Sándorfaha
község ia, amely
-- Gvermekparalizises megbetegedések Újugyanakkor kíván vásárt tartani. Az iparosok
pesten. Újpestről. jelentik: Újpesten az utóbbi
kifogása ix volt hogy a vásár elhalasztása esenapokban tömeges gyermekparalizis megbetetén két vásár nagyon közel kerülne egymáshoz.
gedésekről szóló hírek terjedtek el. Hivatalos
A polgárinesterhelyettes most visszavonta hajelentés szerint az utóbbi tíz nap alatt Újpesten
tározatát és igy a Szent Mihály-napi vásárt
három gyermekparalizis megbetegedés fordult
elő. Halálozás n^m történt. Dr. Demsa Pál vármégis csak október 8-án és 9-én tartják meg.
megyei tiszti főorvos nyilatkozata szerint Új— Hirtelen halál. Kedden délután a Cserzy
pesten kívül az utóbbi két év alatt PestmegyéMihálv-ueca 31. számú házhoz hívták LI a
ben sehol sem fordult elő gyermekparalizis
mentőket, ahol az egyik lakásban Melczer Almegbetegedés.
bert 67 éves magánzó rosszul lett. Mire a menx Ajándékba kap egy modern állólámpát a vá- tők kiértek, Melczer meghalt. Tüdővérzés ölte
1 sárolt szobákhoz az Asztalosmestereknél.
meg.
M

