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Az lúé 
A Snegedl Meteorologlai Oftsaervatórinm 

Jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-
sa 32.9 C, a legalacsonyabb 17.1 C. A baromé-
tér adata nnllfokra és tengerszinti-e redukál-
va reggel 760.4 mm, este 761.7 mm. A levegő 
páratartalma reggel 74, délben 36 százalék. A 
szél iránya délkeleti, erőssége 3—4. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Déli, délnyugati szél, egy-
két helyen, inkább csak délnyugaton esők, 
vajgy zivatar, nappali felmelegedés kissé 
mérséklődik. 

— A pénzügyi bizottság megkezdte a költ-
ségvetés tárgyalását. A pénzügyi bizottság dr. 
I' á 1 f y József polgármester elnökletével szer-
dán délután kezdte meg a költségvetéstervezet 
tárgyalását. A tárgyalás zárt ajtók mögött fo-
lyik és az eredményről csak a vita befejezése 
titán tájékoztatják a nyilvánosságot. A bizott-
ság előreláthatólag három napig tárgyalja a 
tervezetet. 

— Revíziót kémek az u ¡szegedi bérlők. Az uj-
szegedi, marostői bérlők küldöttsége kereste fel 
szerdán dr. P á 1 f v József polgármestert, aki-
nek elpanaszolta, hogy a bérletek bére még 
mindig megfizethetetlenül magas. 1923-ban 
volt az árverés, amikor a beruházott bérletek 
régi bérlői minden bért vállaltak, csak hogy 
megtarthassák bérletüket. Igv történt, hogy 
egyik-másik parcelláért még ma is 80—90 pen-
gő évi bért fizetnek és igv egv hold föld évente 
120—130 pengőbe kerül, pedig a termés értéke 
legfeljebb 105 pengő. Arra kérte a küldöttség a 
polgármestert, hogy rendelie el a bérek reví-
zióját és gondoskodjék arról, hogy egv hold 
ffild bére 45—50 pengőnél ne legven több. A 
nolgármester kijelentette, a küldöttség előtt, 
hogy az ügyet a földbéregyeztető bizottsággal 
vizsgáltatja meg. 

— „Nemzetiségi elnyomásról beszélni sem le-
het." Kolozsx'árról jelentik: Jorga egyetemi ta-
nár szabadegyetemén Tnáor P. Avram profesz-
szor• a román akadémia könyvátrosa előaáásá-
sában kifejtette, hogy a történelmi aáaiok sze-
rint az ezeréves magyar elnyomás, amely alatt 
állítólag a románok szenvedtek, — a mesék vi-
• ágálta tartozik. Nem nemzetiségi elnyomásról 
volt szó, hanem társadalmi osztályuralomról, 
mint Európa többi országában- Nemzetiségi el-
nyomásról beszélni egyáltalában nem lehet- A 
mult század második felétől kezdöátek a magyar 
—román nemzetiségi ellentétek, pedig egyfor-
mán fenyegeti őket a germán-szláv tenger és 
!ia kettőjük közül valamelyik elpusztul, a má-
sik egymagában képtelen lesz megmaraáni. 

— Mnnkásjutalmak. A kereskedelemügyi mi-
niszter pályázatot hirdet olyan ipari munkások 
100—100 pengővel és oklevéllel való kitüntetésére, 
akik 50. életévüket már betöltőtlék és legalább 25 
év óta megszakítás nélkül állanak ugyanazon 
munkaadó szolgálatában. A pályázatok a keres-
kedelmi és iparkamaránál szeptember 30-ig nyújt-
hatók be, a pályázati kérvényhez a munkakönyvet, 
ezévben kiállított erkölcsi bizonyítványt és a mun-
kaadó szolgálati bizonyítványát kell csatolni. 

— A tábla ítélete a sajóvámosi papgyilkosok 
ügyében. Debrecenből jelentik: A debreceni íté-
lőtábla szerdán hirdetett ítéletet a sajóvámosi 
papgyilkosok ügyében. A tábla teljes egészében 
elfogadta a miskolci törvényszék ténymegálla-
pításait. de az egyik vádlottal, R é p á s József-
fel szemben alkalmazta az envhitő szakaszt. 
Ennek folytán ifjú K e r t é s z Pál életfogytig-
lani fegyházbüntetését helybenhagyta. R é p á s 
József büntetését 15 évi fegyházra szállította le. 
A tábla indokolása szerint nem volt megálla-
pítható, hogy a két vádlott előre megfontolt 
szándékkal gvilkolta meg S a l i g a Mihály sa-
jóvámosi plébánost, mert csupán rablásra irá-
nyult a tervük. Az ügyész súlyosbításért fel-
lebbezett. 

— Térzene a Széchenyi-téren. A Hunyadi János 
fl. honvédgyalogezred zenekara csütörtökön az 
alábbi műsorral délután 5 és hat óra között a Szé-
chenyi-téren térzenét tart. 1. Kraul: Zrínyi induló, 
2 Kéler: Rákóczi nyitány. 3. Waldteufel: Estudian-
tina keringő, 4. Stróbl: Magyar népdalegyveleg, 5. 
Arany: Hej cigányok, ha a rózsám látjátok..., 
dal, 6. Ambroz: Mária lenRvelke. 7. Teike: öreg 
bojtára*, induló. 

— Lakberendezési kiállítás. Az Országos 
Iparegyesület augusztus 31-től szeptember 16-ig 
rendezi a budapesti városligeti iparcsarnok-
ban az Országos Lakberendezési és Háztartási 
Kiállítást A kiállításra vonatkozólag minden-
nemű felvilágosításért az Országos Iparegye-
sület irodájához, Budapest, V.. Gróf Zichy Je-
nő-ucca 4. lehet fordulni. A kiállítás látogatói 
részére a kereskedelemügyi miniszter 33 száza-
lékos utazási kedvezményt engedélyezett. A 
kedvezményes utazásra jogosító igazolványok 
darabonkint 2.20 pengő árban a kereskedelmi 
és iparkamaránál beszerezhetők. 

— Halálozás. K ó t a y Pál építészmérnök, a 
szatmári faipari szakiskola utolsó magyar igazga-
tója, aki pályafutását Szeged városának szolgá-
latában kezdte és akinek kivételes képességeit 
Szegeden is több köz- és magánépület hirdeti, éle-
tének 66. évében elhunyt A megboldogultban Bá-
li ó László református lelkész apósát gyászolja. 

— Játszótér és gyermekvédő egyesület. Mó-
raváros lakossága már régóta harcol a gyermek-
játszótérért, áe ereáményt még nem érhetett el. 
Most éráekes mozgalom indult meg ebben a vá-
rosrészben• összeálltak a szülök, megalakítot-
ták a gyermekvéáő egyesületüket, amelynek az 
a célja, hogy a befolyó tagáijakból tanítókat 
és tanítónőket alkalmazhassanak és ezekre bíz-
zák a létesitenáö gyermekjátszótéren játsza-
dozó gyerekek felügyeletét- A mórai szülők kül-
döttsége kereste fel szerdán áélelőtt ár- Pálfy 
József polgármestert, akivel közölték a terv 
részleteit és arra kérték, hogy a téli insiégmun-
kák keretében a Kolozsvári-tér egyik alkalmas 
részén készíttessen gyermekjátszóteret. A mó-
ravárosi gyerekek az egyesület által alkal-
mazandó tanítók és tanítónők felügyeletével itt 
tölthetnék el az idejüket. A polgármester kije-
lentette a küláöttség előtt, hogy a szép elgon-
dolást mindenben támogatni kívánja és intéz-
keám fog. hogy a Kolozsvári-téren elkészüljön a 
gyermekjátszótér. 

— A Magyarországi Építőmunkások Országos 
Szövetségének szegedi csoportja 24-én, pénteken 
este 6 órakor az Épitőmunkásotthonban (Fodor-u. 
10.) kőműves- és ácsszakértekezletet tart. A napi-
rendi pontokat L á j e r Dezső ismerteti 

— Gyilkosság a 14 éves lány miatt. Sopron-
ból jelentik: N y i k o s István 34 éves soproni 
rendőrfőtörzsőrmestert K o v á c s Lajos 21 éves 
kőműves két pisztolylövéssel lelőtte. A rend-
őrfőtörzsőrmestert haldokolva vitték az Erzsé-
bet-kórházba. Kovács azért követte el tettét, 
mert udvarolt Nyikos 14 éves leányának, az 
apa azonban kiutasította. A merénylőt elfog-

— A Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportja 
közli a Pusztaszeri Árpád Egyesület ünnepségén 
formaruhában résztvevő tagokkal, hogy a kedvez-
ményes autóbuszjegyeket vasárnapig válthatják 
meg a titkári hivatalban. 

— Pertörlés a Vannay-puccs ügyében. Buda-
pestről jelentik: Emlékezetes az á puccskísér-
let, amelyet 1931 végén lepleztek le. 46 embert 
veitek őrizetbe. Köztük volt R a á d Árpád, 
G y u l a i M o l n á r Ferenc, T e m e s v á r y 
László, T ó t h Ferenc vívómester, V a n n a y 
László gazdasági hadnagy, H o z m e c z Fe-
renc, Z s a b k a Kálmán, G y a 11 a y Mihály. 
Letartóztatták a puccsügyben S c h i 11 Ferenc 
csendőrtábornokot, a csendőrség felügyelőjét 
aki a margitköruti katonai kórházban fel-
akasztotta magát és meghalt. V a n n a y Lász-
lót a katonai törvényszék hat havi 
államfogbázra és rangvesztésre ítélte. 
T ó t h Ferencről megállapították, hogy 
beszámíthatatlan elmebeteg. A polgári vádlot-
tak ügyét a Szemák-tanácsra osztották ki, de 
a főtárgyalás előtt a törvényszék az ügy iratait 
felterjesztette az igazságügyminisztériumba. 
Az ügvben most fordulat történt. A miniszté-
rium értesítette a törvényszéket, hogy vala-
mennyi vádlottal szemben — pertörlést rendel, 
tek el. A Szemák-tanács a kegyelem folvtán 
megszüntette az eljárást a puccsvádlottak ellen. 

— Valutakiutalás a bécsi vásár látogatóinak. A 
Magyar Nemzeti Bank igazgatósága ugy intézke-
dett, hogy a szeptember 2—9 között megtartandó 
bécsi nemzetközi vásár látogatói útlevél, vasúti 
jegy- és vásárigazolvány felmutatása ellenében 
sziemélyenkint a megbízott pénzintézetek utján hi-
vatalos árfolyamon 200 schilling kiutalását igényel-
hetik. Indokolt esetekbeo magasabb összegek is 

, kérelmezhetek. 

Bélrenyheség és kinzó főfájások, a máj és 
az epeutak bántalmai, gyomor- és bélhuxot, 
aranyeres bajok és a végbél megbetegedései 
esetén a természetes „Ferenc József" keserű-
víz gyorsan és biztosan megszünteti a hasi-
szervek pangását. Sok évi kórházi tapasztalat 
igazolja, hogy a Ferenc József víz használata 
a bélmüködest kitűnően szabályozza és erélyes 
elvonó hatása következtében soványító kúrák-
ra is igen alkalmas. 

— Rejtélyes haláleset Dombegyházán. A sze-i 
gedi ügyészséget tegnap este táviratilag értesi-i 
tette a dombegyházai csendőrség, hogy a köz-
ség határában agyonlőtt embert találtak a já-
rókelők. A gazdálkodó-kinézésü férfit a fején; 
érte halálos lövés. Szerdán reggel a vizsgálóbí-
ró és dr. K n a 11 János orvosszakértő szállott 
ki a helyszínre. Megállapításuk szerint való-? 
szinüleg öngyilkosság történt. A nyomozás fo-< 
lyik. 

— A Pajor-szanatórium (Budapest Vas-ucea 17.J) 
uj olcsó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr. 
Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez al-
kalmazkodva, kórházi osztályt nyitott szana-
tóriumi ellátással napi 8— pengő ápolási 
dijjaL A különszobák árait is lényegesen le* 
szállította. Különleges gyógytényezői: Rádiumke-
zelések, bélfürdők (enterocleaner, Darmbad). szív-
betegeknek kimélő és pihenő kúrák (electroeai» 
diograph), szénsavas fürdők stb Nagyszabású vtz-
gyógy. Zander és ortopad gyógvtermek, asthma-
szobák, «ebészeti osztály elsőrangúan felszereli! 
mütőtermeivel, plasztikai sebészet, emlőplasztika, 
orrkorrekció. arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb-
urologiai osztályán a legmodernebb berendezés é í 
készülékek. Szülőosztály 1« napi legw&vsékel-
tebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyújt szí-
vességből Szegeden- Temesváry József gyógy-
szerész Makón: Szöllőssy Jenő gyógyrerésíz. 

— Marólúgot ivott és meghalt egy kisfia. D o-
b ó Imre 2 éves alsótanyai kisfiú szülei tanyá-
ján véletlenségből marólúgot ivott néhány nap-
pal ezelőtt. A kisfiú most meghalt a szegedi 
kórházban. Holttestét a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították. A szülők ellen gonda*-* 
lanság miatt megindult az el járás. 

x Kezdődő érelmeszesedésnél a természetes „Fe-
renc József" keserűvíz ugy az alhasi pangást, 
mint a renyhe emésztést megszünteti és a maga» 
vérnyomást leszállítja. 

— Munkaközvetítés. A Hatósági Munkakör-ve« 
tttő Hivatal közli: Állást kaphat a Hatósági Mű** 
kaközvetitöben: 2 órás, 2 bádogos, 1 villanyszere* 
lő, 3 kádár, 1 asztalos. 1 bognár, 1 kárpitos, 1 móí* 
nár, 1 fehérnemüvarrónő, 2 szabó, 6 hölgyfodrása* 
nő, 1 kifutó. 

Revolverei vérengzés 
a menedékházban 

Salzburg, augusztus 22. A Salzburg tartományi 
és kelet Tirol határán levő Sankt Pölten mene-
dékházban meggyilkolták Steinberger Frigyes 
menedékihásőrt és a német-osztrák alpesi egye-
sület egyik vezetőségi tagját, Pirtlt. A gyilkosok 
pisztollyal rálőttek a menedékházban tartózkodó 
idegen vendégekre is, néhányat súlyosan meg-
sebesítettek. Az egyik hollandi vendég sebesülé-' 
se életveszélyes. A két gyilkost hat órával a tett 
elkövetése után letartóztatták. Beismerték tet-
tüket és azt mondják, bogy ittasak voltak. Röff-
tömtélő biróság ítélkezik ügyükben-

KérpáJhy N. István 
modern cimfestészete 

Mikszáth Kálmán u. l í . sz. alatt Vállalja cég-
táblák, jelzőlábiák, favédőrácsok stb testés^J 
eredeti tervek szerint és minták alapián leg-
szebb kivitelben, olcsó áron. Hirdetéseket saiat 
favédőrácsára felvesz. 268 

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

ellen szakértők 
érdekeit legjobban védjük meg. 

HOFBAUER TESTVÉREK 
adó és könyvszakértők 

auüüPÉSi, H . m m m m\ 7. lei: a8—7« . 


