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ffirek 
— Pálfy polgármester a hivatalában. Dr. 

Józ.íef polgármester aki julius tizedike 
után ment szabadságra, hétfőn isimét elfoglalta 
hivatalát. Szerdán kezdi meg négyhetes szabad-
ságát dr. Tóth Béla polgármesterhelyettes, aki 
eddig a szabadságon lévő Bárányi Tibor főispánt 
és Pdlfy polgármestert is helyettesitette. A még 
szabadságon lévő főispán helyettesítésével a 
belügyminiszter most majd minden vaiószinfiség 
szerint Pdlfy polgármestert bizza meg. 

— Vidéki ügyvédi kama.ák országos értekez-
lete Szegeden. A vidéki ügyvédi kamarák ve-
zetői augusztus 14—15. napjain Szegeden orszá-
gos értekezletet tartanak. Az értekezleten meg-
jelenők kedden megtekintik a város nevezetes-
ségeit este a szabadtéri játékon vesznek részt• 
majd pedig szerdán délelőtt fél 11 órakor az 
ügyvédi kamara dísztermében dr. Szétl Gyula 
elnökletével az ügyvédi kart érdeklő nagyfon-
tosságú jogszolgáltatási kérdéseket fogják <ne>g-
tárgyalni. 

— Miért nem engedélyeznek a románok' fii. 
Ilres vonatot Magyarország felé. Temesvárról 
tegnap kellett vo lna Budapestre jönni egy fillé-
res vonatnak. A román belügyminiszter az 
utolsó pillanatban betiltatta a vonatot azzal az 
indokolással, hogy az ilyen utazás elősegíti cz 
irredenta propagandát. 

— Autóbusz Szatvmazra a szabadtéri elő-
adások után. A rendező bizottság értesiti a 
szatymaziakat, hogy a keddesti előadás után 
a* autóbuszállomásról egy külön autóbusz in-
dul Szatymazra, a rendes viteldíjért. Az autó-
busz indul éjfél után 1 órakor. 

— Conzaro infáns halálos autóbalesete. Klagen-
furtból jelentik: Conzaro infáns, A l f o n z voH 
spanyol király fia, Klagenfurtból Pörtschau felé 
haladtában autóbaleset áldozata lett. B e a t r i x , 
az infáns nővére vezette az autót, ki akart kerülni 
«gy ittas kerékpárost és e közben nekifutott egy 
fának. Az infáns oly súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy rövidesen meghalt. 

—- Hogyan hozhatják át terményeiket a ltel-
ttfsbirtolcosok. A szabadkai jugoszláv fővámhi-
vatal értesítése szerint azon magyar kettősoii-
tokosok, akiknek jugoszláv területen van birto-
kuk. learatott terményeiket a kötelező illerék-
kfizetése mellett áthozhatják a határon. Az át-
hozatal vagy az E. 497 jelű horgosi műúton 
történhetik a hét bármely hétköznapján, vagy 
pedig az ószentiván. Gyála körül lakók részére 
az F. 168—169. számú uton, de csak kedden, 
csütörtökön és szombaton vihetik át terményei-
ket. Az illeték kirovását azokra, akik a horgos 
—szegedi müuton át hozzák terményeiket, a hor-
gos: jugoszláv vámkerendeltség; azokra pedig, 
akik az ószentiváni F. 168—169. számú utat 
használják, az ujkanizsal jugoszláv vámkiren-
deltség végzi. Az aratási terményeket nem kell 
bevinni a jugoszláv vámhatóságokhoz, hanem az 
Illeték a kettősbirtokos szóbeli bemondása alap-
ján kerül behajtásra és a határon való áthoza-
talkor ellenőrzik le a vámhatósági okmányok át-
vizsgálása mellett. Rendőrkapitányság. 

— A Katolikus Legényegylet műkedvelő est-
je. A Szegedi Katolikus Legényegylet (Kolping-
család) vasárnap este fényesen sikerült műked-
velő estet tartott az alsóvárosi kultúrházban, 
ahol T ó t h Ede örökbecsű népszínművét, a 
Falurosszát adták elő O p p e r m a n n József 
ügyes rendezésében. A kitűnően sikerült elő-
aoás szereplői a következők voltak: Opper-
mann Boriska, Tomaskó Veronka, Nóvé Man-
cika, Madarász Ilonka, Dóbó Rózsika, Sorgye 
Terike, Ménesi Terike. A férfiak közül a követ, 
kezők tűntek ki: Suták János, Kiss Szilveszter, 
Oppermann József, Kristóf László, Katona La-
jos, Balogh István, Kádár A. Béla. Pópity La-
tos, Huhn Miklós, Nóvé Ferenc, Balogh József, 
Dobó Vince, Jurka József. Kiss Ernő. Az elő-
adás minden egyes felvonásánál a teljesen zsú-
folt ház lelkesen tapsolta a kitűnő szereplőket 
Az előadást a következő vasárnap a rókusi kul-
turházban megismétli a kitűnő műkedvelő gár-
da. 
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S. O. S. Jéghegy 
A baritl hllség és hitvesi «»«retet eposzt 

Paprika kisasszony 
Gaftl Franol elafi vigifttéka 

— A kis bolgár vendégek Dorozsmán. Bá-
r á n y i Tiborné védnöksége alatt nyaraló bol-
gár gyermekek részére, dr. D ó z s a István fő-
szolgabíró vezetésével Dorozsma intelligenciája 
igen kedves napot rendezett vasárnap. A gyer-
mekek a város külön autóbuszán mentek ki Do-
rozsmára és énekszóval érkeztek meg a dorozs-
mai Stefánia Szövetség ünnepségére, ahol a bol-
gár himnusz eléneklésével köszöntötték a ven-
dégeket. Majd az iskola épületébe vonultak. Itt 
S o n k o v i t s Gyula Igazgatótanitó és tanítótes-
tülete gondoskodott szórakoztatásukról délig, 
amikor a magyar vendégszeretet az egyes csa-
ládoknál teritett asztalokhoz vezette az éhes kis 
társaságot A délután programját gyermekelő-
adás megtekintése, majd játék töltötte ki. Este 
hat órakor a szakadó esővel mit sem törődve, 
vlg magyar nóták éneklése közben érkeztek visz-
sza s hálásan mondtak köszönetet dr. E ö r d ö g h 
Béla tanfelügyelőnek, ald sokat dolgozott a szép 
nap megrendezése körűi, megvalósítva Kiss Ká-
roly tanfelügyelő elgondolását, hogy ,,tegyünk 
meg mindent, hogy elszakadt véreink minden 
lépésüknél jól érezzék az óhaza szeretetét". 

— Halálozá«. özvegy Schindler Józsefné néhai 
felsőkereskedelmi iskolai tanár neje meghalt. Ked-
den 10 órakor temetik a cinteremből. 

— Felhívás a kiadó bútorozott szobák bérlői-
hez. Az Idegenforgalmi Hivatal az elmúlt hé-
ten az összes napilapokban felkérte azokat a 
főbérlőket, akik kiadó bútorozott szobájukat 
bejelentették a hivatalnál, hogy amennyiben a 
bejelentett szobákat időközben kiadták volna, 
erről a hivatalt a szobák nyilvántartásából va-
ló törlés végett késedelem nélkül értesítsék. En-
nek ellenére a legutóbbi szoba-igénylések al-
kalmával előfordult, hogy 12 esetben a beutalt 
vendég nem tudta elfoglalni a bejelentett szo-
bát, mert azokat tulajdonosaik időközben ki-
adták és erről a hivatalt értesíteni elmulasztot-
ták. Az ujabb beutalások ezekben az esetekben 
költségekkel és felesleges időveszteséggel jár-
tak. nem is szólva arról, hogy a beutalt vendé-
get kellemetlen és felesleges fáradtságnak tet-
ték ki. Miután az ilyen esetek rendkívüli mér-
tékben ártanak a város idegenforgalmi érdekei-
nek és a hivatal működését is megbénítják: is-
mételten és ujabb nyomatékkal felkérjük a hi-
vatalnál bejelentett szobák tulajdonosait, hogy 
a mulasztásokból az esetleg előálló kárigé-
nyek kielégítésének terhe mellett időközben ki-
adott és a bivatal nyilvántartásában is sze-
replő bútorozott szobájukat a nyilvántartásból 
haladéktalanul töröltetni szíveskedjenek. A 
törlési bejelentés írásban, vagv szóval is (Vá-
rosi bérház, telefon 14-75) történhetik. 

— Köszönetnyilvánítás. Hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk mindazoknak, akik az Újszegeden 
augusztus 11-én este egyietünk jótékony céljára 
rendezett Garden-Partyn szívesek voltak megje-
lenni és mindazoknak, akik munkájukkal, adomá-
nyaikkal vagy bármiféle segítségükkel az est jö-
vedelmét gyarapították. A szegedi zsidó nőegylet 
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déli kerületének egyéni bajnoki 
versenye 

A mai, 8-ik' fordulón Gruber nyert Soóky eL 
len, Török nyert Korógyi ellen, dr. Fülöp—Ba-
konyi és Mák—Sebestyén pártik eldöntetlenek 
lettek, függőben maradt a Konrád—Szijjártó 
párti egyenlő állásban. 

A verseny állása a 8-ik forduló után: Sebes-
tyén 6, Szijjártó 5 (1), Bakonyi 5, Soóky 4 és fél 
(1), Mák 4 és fél, Török 3, Konrád (2) és Gru-
ber 2 és fél, Korógyi 2, dr. Fülöp 1. 

Holnap délelőtt a függő pártik kerülnek lebo-
nyolításra és délután 3 órakor kezdődik az utoL 
so forduló, amelyen a következő párok mérkőz-
nek: Dr. Fülöp—Korógyi, Szijjártó—Soóky, 
Sebestyén—Török, Konrád—Bakonyi és Gru-
ber—Mák. 

„ S a r c o t " vetett ki 
Romániára e g y — c i g á n y -

karaván 
Orosházán elfogták a l ókö lő cigányokat 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn 
délelőtt egy sereg cigányt hoztak be a szagedi 
ügyészségre a mezőkovácsiházai csendőrök. A 
cigányok lovat kötöttek el román megszállott 
területen. A hattonyai határőrség értesítette a 
csendőröket, hogy a cigányok a megszállt te-
rületen lévő kisperegi tanyákon két lovat kötöt-
tek ei és azzal visszaszöktek Magyarországra. 
A csendőrök nyomon követték a lótolvajokat és 
sikerült őket Orosházán elfogniok. A cigányok 
azzal védekeztek, hogy ők tulajdonképen sarcot 
vetettek ki Romániára, meri a románok is sok 
lovat vittek el Magyarországról. Cserébe legalább 
ezt a kettőt áthozták. A cigányokat, Ajtai Jánost 
és Feskovits Sándort kedden mér bírásáé été ál-
lítják. 

>— A Magyarországi Építőipari Munkások 
Országos Szövetségének szegedi festőmunkás 
csoportja folyó hó 14-én, kedden este fél 6 óra-
kor az Épitőmunkásotthonban (Fodor-ucca 10.) 
festőmunkás szakértekezletet tart. A napirendi 
pontokat L a d v á n s z k i József ismerteti. 

— A hercegprímás Esztergomban. S e r é d y. 
Jusztinián bíboros hercegprímás befejezte nyárt 
szabadságát és visszatért Esztergomba. 

— Egy statiszta tragédiája. A mult héten tra-
gikus szerencsétlemség történt a Tiszán. Fürdés 
közben a Tiszába fűit Rosenbliith Sándor öO 
esztendős magántisztviselő. Holttestét vasárnap 
találták meg. Rosenbliüth Sándor már régeWwM 
állás nélkül volt. Mint szellemi szükségmunkís a 
szabadtéri előadás statlsztérlájában szerepelt 
kisebb szerepet kapott a , Londoni vásárban". A 
szerencsétlen sorsú magántisztviselőt társai sze-
rették. mert vigkedélyü, jószívű ember volt A 
statisztéria saját kebelében gyűjtést rendezed a 
tisztviselő családja részére. Tametóséu testüle-
tileg vesznek részt szerdán délelőtt fél 10 óra-
kor. 

— Pilóta-tragédia. OlmützbŐl jelentik: Protn 
bonvicel ímelleet tragikus kimenetelű repülősze-
rencsétlenség történt. A 2. cseh repülőezred egy 
repülőgépe a város felett keringett, ahol éppca 
a pilótának huga esküvőjét ünnepelték. A pilóta 
trulalacsonyan szállt és amikor egy fát ki akart 
kerülni, oly hirtelen rántotta meg a kormányt 
hogy a repülőgép teljes erővel nekiszaladt egy 
magas kerítés felső részének. Az összeütközés 
pillanatában felrobbant a benzintartály és a re-
pülőgép pillanatok alatt lángokba borult. A pilóta 
és a megfigyelő szénné égett. 
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árverési hirdetmény. 
A budapesti kir. járásbíróság 1932. évi 432273. 

számú végzése következtében dr. Julesz Jenő ügy* 
véd által képviselt Hazai Kőolajipar rt. javárai 
134.60 pengő és járulékai erejéig 1932. évi IX. h«S 
6-áin foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1010.— pengőre becsült következő in-
góságok u. m.: cséplő lokomobil és szekrény és 15 
q buza és egyéb ingók nyilvános árverésen eladat-
nak. 

Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 
1932. éivi Pk. 53.995. számu végzése folytán 58 30 
pengő tőkekövetelés, bíróilag már megál-
lapított s a még felmerülendő költségek erejéig 
Kübekháza községben leendő foganatosítására 
1934. évi augusztus hó 16. napjának délután 
2 órája határidőül kitöretik és az érintett ingósár 
gok el fognak adatni. 

Kelt Szeged, 1934. évi julius hó 20. napján. 
Olvashatatlan aláirás, 

kir. bir. végrehajtó. 

Hátralékos könyveléseket feldolgoznak, 
mérleoel, társas elszámolásokat el-
készítenek és felülvizsgálnak, -
könyvvizsgálat esetén mint 

ellen szakértők 
érdekeit legjobban védjük meg. 

mmm testvek 
adó és könyvszakértők 
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