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Gömbös miniszterelnök 
Rodostóban 

Ankara, október 24. Kemál pasa köztársasági 
elnök jachtja Gömbös Gyula miniszterelnökkel, 
bánva Kálmán külügyníinszterrel és kíséretük-
kel kedden reggel érkezett Rodostóba. Gömbös 
Gyula ís Kánya Kálmán 11 órakor partra száll-
tak, a kormányzó meglátogatására indultak, 
majd visszatértek a jacht fedélzetére. 12 órakor 
a kormányzó a hajó fedélzetén viszonozta a 
magyar miniszterelnök látogatását. A miniszte-
rek elzarándokoltak II. Rákóczi Ferenc egykori 
lakóházához. A magyar vendégek este folvamán 
visszatértek Isztambulba. 

tisztességtelen versenyről szóló törvénybe üt- | céget esetenkint kiszabandó 5 pengő birság ter-
köző celekedetet követ el." | he mellett annak a magatartásnak aűbnhagyá-

Ez alapon a tábla és annak itélste után most sára, hogy azonos szakmabeli kereskedőnek 
a Kúria is kötelezte a Leipnik Ákos és társa I szán! megrendelést maga teljesítse 

Házat vásárolt az Ipartestület 
állandó kiállítások céljaira 

Biciklilopásért Ítélték el 
a járásbíróság kasszafuréját 
(A Délmagyarország munkatársától.) A já-

rásbíróság kasszafurója. ifj.Mbrn/idm Ferenc 
kedd.n déielőtt biciklilopás miatt a büntető já-
rásbíróságon dr. Ráday László járásbiró elé 
került. Az volt ellene a vád, hogy ez év júliusá-
ban Kováes István Dugonics-tér 12. szám alatti 
lakos kerékpárját a ház udvarából ellopta és 
eladta Ntmeth Ferenc nevü ismerősének. Né-
methet oigazdaság miatt szintén a bíróság elé 
állították, Ifj. Ábrahám Ferenc, aki jelenleg a 
járásbirósági kassza feltörése miatt vizsgálati 
fogságban ül, fegyőr kíséretében jelent meg a 
biró előtt. Tagadta a lopást. Azzal védekezett, 
hogy a biciklit a Mars-téren vásárolta. A kihall-
gatott tanuk ezzel szemben igazolták, hogy i f j . 
Ábrahám Ferenc követte el ci lopást. Dr. Kyns-
burg Béla ügyészí megbízott vádbeszéde után 
a bíróság Ábrahámot és Némethet feienkint 
15—15 napi fogházra ítélte. 

Novemberben ffolyfaffák 
a városi bérföldek árverését 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szep-

tember végén ötezer hold városi bérlet jár le. ; 

A lejárt földek árverését már szeptember ele- í 
jón megkezdte dr. Csonka Miklós gazdasági 
tanácsnok, de az értékesítéssel túlságosan las-
san haladnak előre és 1200 hold még most is 
kiadatlan. Az árverést azonban egyelőre abba 
kellett hagyni, mert Csonka tanácsnokot az ügy-
osztály más természetű ügyei foglalják le. Áz 
1200 liold értékesítését majd csak november 
második hetében folytatják. 

A bérletek értékesítésénél nagyobbrészt mel-
lőzni lehetett az árverést, mert a kiadásra váró 
parcellák beruházott bérletek voltak. 280 par-
cella közül, 260 beruházott és ezeknél hosszan-
tartó tárgyalásokat kellett folytatni i haszon-
bér megállapítása végett. A beruházott bérlete-
ket holdankint átlag 12 pengőért adta bérbe a 
város. November elojcn még Alsótanyán 800 
hold, Csengelén pedig 400 hold k?rül árverésre. 

Tisztességtelen verseny 
(A Dclmagyarország makói tudósi tójától.) 

Érdekes kereskedelmi perben hozott ítéletet a 
napokban a Kúria. Két makói nagykereskedő 
cég állott egymással szemben s a perbeli kérdés 
az volt, hogy tisztességtelen versenyt folyta-
tott-e az egyik cég a másikkal szemben. 

Az Ehrenfeld és Spitz makói fűszer- és gyar-
matáru nagykereskedő cég a mult év derekán 
indított p rí tisztességtelen verseny abbaha-
gyása iránt a Leipnik Ákos és társa makói 
ugvancak fűszeráru nagykereskedő cég ellen. A 
pert indító cég panasza áz volt, hogy az Ehren-
fcld-cég régi vidéki vevőitől egyes fuvarosok-
kal beküldött rendeléseket átvették és egysze-
rűen kiszolgáltatták s a rendelést hozó fuvaros-
nak térítést, illetve jutalmat is Ígértek. 

A szegedi törvényszék elsőfokon elutasította 
a felperes cég keresetét, mert bár megállapí-
totta, hogy Leipnikék tényleg az Ehrenfeld-
cégnek adott, illetve küldött megrendelést vet-
tek át és szolgálták ki, ezt mégse minősítette 
a törvényszék tisztességtelen versenynek, any-
nyival kevésbé, mert a megrendelő ez ellen 
kifogást utólag sem emelt. 

A tábla és most véső fokon a Kúria is, a 
törvényszék ítéletével szemben arra a jogi ál-
láspontra helyezkedett, hogy „amennyiben 
egy kereskedő, a véletlenül hozzá érkezett, de 
más kereskedőhöz címzett rendelést, a címzett 
éa a megrendelő megkérdezése nélkül teljesít, a 

(A Délmagyarország munkatársától.) A sze-

fedi ipartestület vezetősége már régebben el-
atározta, hogy házat vásárol állandó kiállítás 

céljaira. Tárgyaltak egy Arany János-uccai 
ház megvételerői, ujabban pedig a Horváth Mi-
hály-ucca 8. számú ház megvásárlásáról foly-
tatott tárgyalásokat az elnöksq*. Az utóbbi ház 
tulajdonosai, a Wégmann-örökösök* 40.000 
pengőt kértek a 207 négyszögöles telekért és az 
emeletes házért, mely szomszédos az ipartestü-
leti székházzal. 

A tárgyalások keddre végre eredményre 
vezettek, az ipartestület vezetősége 34.500 pen-
gőért már meg 's vásárolta a Horváth Mihály-
ucca 8. számú házat és a hozzávaló telket. Az 
ideiglenes szerződést már meg is kötötték és a 
házvétel ügyével csütörtökön délután foglalko-
zik a rendkívüli elől járósági ülés. Ha az elöl-
járóság hozzájárul a házvételhez, akkor az 
ügyet rendkívüli közgyűlés elé viszik, melvet 
november 12-re szándékozik egybehívni az 
ipartestület vezetősége. 

SMqos iegmtâzbQntefésre itfítéh 
a makói Kórház panamázó altisztjét 

(A Délmagyarország munkatársától.) I f j . 

Sípos István a makói Szent István-kórház al-
tisztje volt Kiderült róla, hogy rengeteg csa-
lást, sikkasztást, okirathamisitást követett el 
Makó város kárára. A szegény betegekért ugyan-
is a város fizetett bizonyos összegeket a kór-
háznak . I f i , Sipos hamis utalványokat nyugtá-
kat készített, azokat aláírásokkal, pecsétekkel 
látta el és a nemlétezö szegény betegek után 
pénzt vett fel többizben a város •vénztárából. 

I Az altiszt ellen az ügyészség 10 rendbeli közök-* 
' irathamisitás, 9 rendbeli csalás, 9 rendleli ma-
J gánokirathamisitás és 9 rendbeli sikkasztás 
i miatt emelt vádat. Ifj. Sipos Istvánt kedden 

vonta felelősségre a szegedi törvényszék Gö-
mörj/-tanácsa. Az altiszt beismerte, hogy ha-
mis utalványokkal, nyugtákkal pénzt csalt ki 
a várortól és azt a saját céljaira felhasználta. 
A biróság ifj. Sipos Istvánt kétesztendei és két-" 
hónapi fegyházra ítélte. 
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flöreic 
Szerda. Róm. kath. B. Mór p. pk. 
Prot Blanka. A nap kel 6 óra 33 

perckor, nyugszik 4 óra 55 perckor. 
Szegeden • gyógyszertárak Közöl szolgálatot 

tartanak Grűnvvald I. örökősök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár 
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ncca 11 (telefon 1391). Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ueca 1 (telefon 1846). Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon »425). Törők Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 13C4). 

— A DMKE igazgatósági ölése. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület igazga-
tósága és elnöki tanácsa 28-án, szombaton délután 
6 órakor az egyesület üléstermében (Boldogasz-
szony-sugárut 2) ülést tart, amelyre az igazgató-
ság és az elnöki tanács tagjait ezúton is meghívja 
az elnökség. 

— A bajai monstre uzsoraper tárgyalásának 
második napja. Bajai tudósítónk telefonjelen-
tóse: Az uzsoraper keddi tárgyalására közel 
negyven embert idézett meg a bajai királyi 
törvényszék. A sértettek vallomásaiból kivi-
láglott, hogy Loschitz Bélnné 1927 óta szinte 
korlátlan bankárja volt Dávodnak, Nagvba-
racskának és Bácsmonostornak. Egyik ember a 
másiknak ajánlotta és így forgalma egy kisebb 
bankház forgalmát is megszégyenítette. Bár 
Loschitzné tagadta a kamatokkal elkövetett 
uzsorát, a tanuk mindegyike a magas kamat 
fizetéséről tett vallomást. Van olyan adós is, 
aki az 1927-ben felvett kölcsönöket kamatok-
ban már kétszeresen visszafizette, de tőketar-
tozása még ma is fennáll. Loschitzné a szembe-
sítések ellenére is kitartott amellett, hogy ka-
matot a bankkamaton felül senkisem fizetett, 
ami többletfizetésként szerepel, az tőketörlesz-
tés volt. A tanúkihallgatások egész napon át 
tartottak, mindössze délben volt rövid ebédszü-
net. A törvényszék valószínűleg szerdán a ké-
ső eMi órákban lv'rdet Ítéletet. 

_ H'-n-i-íc. Murai Winternitz Kató Szeged é« 
S'-hvvH tz József Rudnpest, házasságot kötöttek 
(Minden külön ériesités helvelU 

A vér felfrissítése céljából ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár 1er« 
mészetes »Ferenc József " keserüvizet inni. A* 
egész világon rendelik az orvosok a valódi 
Ferenc József víz használatát, mert ez sza-
bályozza a bélmüködést, erősül a gyomrot« 
favifja a véri, megnyugtatja az idegeket és ez« 
által uj életerőt teremt. A Ferenc Jrtzscl ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerflzlefekben kapható. b.i 

— Az Egyetem Barátai Egyesülete természet-
tudományi szakosztályának előadói szakülése. A 
természettudományi szakosztály elnöksége ezúton 
is értesiti tagjait és az érdeklődőket hogy harma-
dik szakosztályi ülését szerdán délután 5 órakor 
tartja meg a II. számú vegytani intézet előadóter-
mében, a Templom-téren. A szakülés tárgyai: Dr. 
G e l e i József: Főmeridiánus a csillosok testén, 
M a t u s o v i t s Péter: A liptóujvári cserebogár-
rajzásról, dr. B o t a r i de s Mihály: Megjegyzések' 
a Pulmonáták subepitheliális mirigyeinek szere-
péhez. Horváth János: Fenglen-kontrastfestés be-
mutatással. Üléselnök: dr. G r e g u s s Pál. Az elő-
adásokra vendégeket szívesen lát az Elnökség. 

x Gyógyszcrtárátvétel. Pósa Balázs gyógysze-
rész átvette a Kálváriához címzett gyógyszertárat 

Villanyvilágítás a Somogyi-telepen. A So-
mogyi-telepen rövidesen felgyullad az első 
villanylámpa. A szerelési munkálatokat már 
megkezdték és pár hét múlva a villanyvezeté-
ket is felszerelik a kijelölt uccákban. Ehhez a 
fővezetékhez, azután a magánáramfogyasztók 
is csatlakozhatnak. Egyelőre 10 helyen szerel-
nek fel a telepen villanyégőket, 

x Rubin fotelágy 95 P. Recamier 125 P-től. 

Nyllalkozai-
"•idomí.somr* jotott, hogy a rirotl.i.i l.r.thnr képet traînait 

n* M hivatkozással, hogy a szegedi ev:ine<ílika« lelkészi hl-, 
<0 dto flket a hívekhez Kijelentőm, hogy az, aki ilyet *J= 
•innrl igazat és mint szólhimoat, kérem St rendőrnek fctadn 1 

3'lSfeoged, 1933. október 24. 

afia 
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szegedi evuinfélilra» lelké«». 


