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Vakmerő gumikeztyiis kasszaffuróbetörők 
a Rigó-uccában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Vakmerő 
betörést követtek el csütörtökről péntekre vir-
radóra a Rígó-ucca 30. számú ház egyik lakásá-
ban. Itt lakik Sebestyén József építészmérnök» 
aki péntek reggel megdöbbenve vette észre, 
hogy kasszáiét ismeretlen tettesek megfúrták. A 
kasszából a következő értéktárgyak hiányoztak: 
20 darab 10 frankos arany, 3 darab százdukátos, 
egy arany egyfedelű óra. amelybe B. A• mo-
nogram volt gravírozva, egy duplafedelü női 
aranyóra, egy brilliáns gyürü. egy férfi arany-
gyűrű. 20 darab 10 koronás arany, hariminc pen-
gőnyi aprópémz, lei és schillingek. 

A rendőrség megindította a nyomozást és meg-
állapította, hogy a betörők az egyik uccai he-
lyiség ablakát benyomták, ezen benyúltak és az 
ajtó reteszét elhúzták. Így hatoltak be a la-
kásba, ahol a szekrényekben kutattak, majd a 
kassza megfúrásához kezdtek. A szekrény két 

vasfala között samott vatf, ezt vízzel öntötték 
le, hogy a samott-tégla fúrása ne okozzon na-
gyobb zajt. Ujjlenyomatot sehol sem talált a 
rendőrség, a betörök gumikeztyüvel dolgoztak. 
A samottporban azonban egy tizes gumisarok 
nyomát találták. Ugyanilyen nyom volt leg-
utóbb a Hűtőház betörésének színhelyén is, 
ebből arra következtet a rendőrség, hogy a két 
betörést ugvanazok a személyek követték el. 
Minden jel arra mutat, hogy a Rigó-uccai be-
törésben olyanok is résztvettek, akik a helyzet-
tel ismerősek. 

A rendőrség péntekéin délután gyanúba vett 
egy társaságot; az a feltevése, hogy a betörést 
ők követték el. A gyanúsítottak elfogatása rö-
vid idő kérdése. Valószínű, hogy velük együtt 
sikerül ártalmatlanná tenni az utóbbi idők fel-
derítetlen betöréseinek tetteseit is-

Egységes hétköznapi zárérát 
kívánnak a kereskedők 

A Kereskedők Szövetségének pénteki értekezlete — A klinikai élelmi-
szerszállítások és a Mars-téri piacrendezés 

„A szabadtéri fátékok páratlan idegenforgalma nagy szolgálatokat 
tett a szegedi kereskedők összeségének" 

(A Délmagyarország munkatársától.) A Sze-
gedi Keieskedők Szövetségének nagytaná-
csa pénteken délelőtt a kamarában értekezle-
tet tartott. Varga Mihály elnök bejelentette, 
hogy a kamara legutóbbi teljes ülésén a ke-
reskedői osztály elnökévé egyhangúlag Grósz 
Marcellt választották meg. A kamara uj osz-
tályelnöke kérte a Kereskedők Szövetségébe 
való felvételét, ezt a szövetség a legközelebbi 
ülésén örömmel fogja teljesíteni — mondotta 
Varga Mihály —, mert Grósz Marcell szemé-
lyében a kereskedelem őszinte barátot és 
nagy erősséget nyer. 

Az elnök ezután a következő bejelentést 
tette: 

— Még a nyári, nagysikerű szabadtéri já-
tékok után a Kereskedők Szövetsége köteles-
ségének tartotta, hogy Pásztor József szer-
kesztőnek a szabadtéri játékok rendezéseért 
köszönetet mondjon azért, mert 

a szabadtéri játékok páratlanul nagy 
idegenforgalma a kereskedők össze-

ségének nagy szolgálatot tett. 

A szövetség elismerő átiratára most köszöne-
tet mondott a szabadtéri játékok rendezősége-
Az átiratot a nagytanács helyesléssel vette 
tudomásul-

Az utánvétes csomagok ügye került ez-
után szóba az ülésen- Vdrnay Dezső és Boda 
Bertalan hozzászólása után elhatározta a 
szövetség, hogy azon postai csomagok után, 
amelyeknél elvesz a szállítólevél, nyugta ki-
nlütását fogja kérni a postától. A kérdést vizs-
gálat tárgyává teszi a szövetség és közvetlen 
tárgyal a posta vezetőségével. 

4 hétköznapi záróra 

kérdéséről tárgyalt ezután a nagytan ícs. Fel-
hívta az elnök a kereskedőket, hogy a szava-
záson hétfőtől szombatig minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg az iparhatóságnál és nyi-
latkozzanak atekintetben, hogy a 6- vagy a 7 
órai üzletzárás bevezetését kívánják-e? 

Dr. Landesberg Jenő, a szövetség főtitkára 
ismertette a záróra-kérdés előzményeit. Beje-
lentette, hogy a szavazás eredményéből függ• 
hogy a kamara milyen állásvontra helyezke-
dik a záróra iigvében. 

Korda Jenő kérte, hogy a szövetség ne 
foglaljon most állást a záróra kérdésében, csu-
pán hívja fel a kereskedőket, hogy minél na-
gyobb számban vegyenek részt a szavazás-
ban-

Vdrnay Dezső csak ugy járul hozzá ahhoz, 
hogy a hatórai üzletzárást bevezessék, ha 
valamennyi kereskedői szakma emellett foglal 
állást. 

Rosenberg Béla helytelennek tartja a szava-
zás módját: A leghelyesebb az volna, ha a 
szavazu ok többsége döntené el, hogy b óra-
kor. va°ry 7 órakor legyen az üzletek zár-
órája. 

Dr. Kertész Béla, a szövetség ügyésze kifej-
tette, hf^yha több szakma a 6 órai zárás 
mellett foglal állást, akkor a kamara is ennek 
megfelelően ad véleményt a kereskedelmi mi-
rászternek, aki végérvényesen dönt a zárórá-
ról- A szövetségnek az lesz az előterjesztése, 
hogy a szavazásnak megfelelően, 

a zárórc egyöntetű legyen Sze-
geden valamennyi szakmában. 

mert az 
előbb, a 
üzleteit. 

Rudolf 
Tivadar, 
lása után 
egyetem 
tett 

elképzelhetetlen, hogy egyik ¡zakma 
másik egy órával később zárja az 

Ernő, Kovács Károly- bástyái Holtz r 
Korda Tenő, Boda Bertalan felszóla-
. Lamvel Oszkár szóvátette, hogy az 
gazdasági hivatal pályázatot hirde-

a klinikák élelmiszerszállítására. 

A pályázat lejárta után az ajánlatot l'elovas-
ták, mig most az egyetem gazdasági hivatala 
arról értesítette a pályázó kereskedőket, hogy 
a versenytárgyalást megsemmisítette. mivel az 
nem felelt meg az uj közszálliíási szabályzat-
nak. Lampel Oszkár kifogásolta ezt a hely-
zetet. mivel már az első pályázat is az uj 
közszáüilás.; szabályzatnak megfelelően volt 
ki'rva. * kamarát és a szövetséget felkérte, 
hogy az egyetemnél hivatalosan is érdeklőd-
jön, miért semmisítették meg a versenytárgya-
lást és jelenjen meg szombaton a gazdasági 
hivatalban, ahol ismertetik a közszállitási sza-
bályzat által előirt kellékeket. 

Rosenberg Béla indítványára elhatározta a 
nagytanács, hogy köszönetet mond Dacsó Ar-
noldnak a szövetség pénzügyeinek vezetéséért, 

bástyái Holtzer Tivadar szóvátette, hogy 

a Mars-tér 

piacrendezésével nagy károsodás érhet' a bel-
város kereskedőit. 

Vértes Miksa kamarai elnök teljesen osztja 
bástyái Holtzer Tivadar felszólalását, de utalt 

arra, hogy a Mars-téirre a terv szerint 
csak a tanyai kocsitábort helyezik, nincs szó a 
piaookrak oda való összpontositásáról Ha 
azonban ezt akarnák végrehajtafii, akkor a 
kamara és a szövetség kellő időben fellép a 
kereskedők érdekében. 

Dr. Kertész Béla bejelentette, h'ogy tudo-
mása szerint van olyan terv, hogy egyes pia-
cokat a Mars-térre helyeznek. Több belvárosi 
piacot nem tudnának nélkülözni a belváros ke-
reskedői, a háztulajdonosok sem- Javaslatára 
elhatározta a szövetség, hogy a polgármestert 
felkeresi és megnyugtató kijelentést kér a 
piacok ügyéről. 

Több apróbb pont letárgyalása után ért vé-
get a szövetség nagytanácsának értekezlete. 

Négy napra betiltották 
a „Magyarsága-ót 

Budapest, október 19. Keresztes-Fischer Fe-
renc belügyminiszter pénteken délben hozott in-
tézkedésében az ifj . Rupprecht Olivér szerkesz-
tésében megjelenő »Magyarság« cimü napilap 
megjelenését négy napra betiltotta. 

A betiltást azzal indokolják, hogy a lap egyes 
közleményei sértették az ország külpolitikai er-
dekeit. 

Az egész nyilvánosság tisztában van azzal, hogy 
a nemzetközi helyzet feszültsége fokozza a sajtó-
nak a közvélemény irányítása terén szem elől 
nem téveszthető felelősségét, de a sajtó szabad-
ságának érdekében föltétlenül kívánatos a mai 
betiltási gyakorlat mielőbbi megszüntetése. 

A betiltásról a következő hivatalos közlést ad-
ták ki: A belügyminiszter a »Magyarság« lap-
kiadó rt. kiadásában ifj. Rupprecht Olivér dr. 
felelős szerkesztésében megjelenő és a Glóbus 
nyersdai műin térét rt. budapesti cég nyomdájá-
ban előállított »Magyarság« cimü po'l'ikai napi-
lap további megjelenését az 1912. évi 63. tc. 
11. §-ának 4. bekezdése értelmében az 5484— 
1914. ME. sz. renH 'Nt akoján az országnak az 
1922. évi 17. tc. 6. §-ával védett érdekeire való 
tekintettel 4 napra, azaz f. hó 23-ig bezárólag 
megtiltotta. Ezt a rendszabályt az indokolás sze-
rint a szóbanforgó politikai napilappal szemben 
azért kellett alkalmazni, mert annak október 16-án 
és október 19-én megjelent számaiban az ország 
külső politikájának érdekeibe ütköző közlemé-
nyek jelentek meg. 

Az idő 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-

sa 11.8, a legalacsonyabb 1.0 C. A barométer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva 

reggel 765.5, este 766.6 mm. A levegő páratar-

talma reggel 95, délben 56 százalék. A szél irá-

nya északnyugati, erőssége 3—4. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időióslat: Délnyugati-nvugati lég-
áramlás, változó felhőzet, helvenkirit, főleg 
az ország északnyugati felén kisebb esők le-
hetségesek. Némi felmelegedés. Az éiieli 
fagv már inkább csak a keleti, délkeleti ré-
szeken. 
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