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Janndrbaa hozzákezdenek 
Somogyi polgármester siremléhéneh 

e l k é s z í t é s é h e z 
(A' Délmagyarorsz'ág munkatársá/ól.) Dr. 

S o m o g y i Szilveszter koporsóját a temelcs 
után csak ideiglenesen helyezték el a fogadal-
mi templom Kriptájában. Már akkor elhatá-
rozta a város hatósága, hogy a koporsó számá-
ra díszesebb, megfelelőbb helyet jelöl ki a 
kriptasorban. A kripta átalakításának költségé-
re az 1ÍÖ5. évi költségvetésben 2300 pengőt vé-
tetett fel a közgyűlés. Nemrégen kijelölték a 
végleges helyet, szemben K l e b e l s b e r g sír-
kamra jávai.'Mos elkészül a városi mérnökség 
a volt polgármester kriptájának tervével. A 
terv szerint Somogyi Szilveszter kriptája ha-
sonlntos lasz Klebelsberg kriptájához, ugvan-
olyan rársozott-szerü vörösréz ajtón lehet 
majd bejutni a kriptába és Somogvi polgár-
mester koporsóját is látni lehet majd a rácson 
keresztül. 

A kripta átalakításához január első napjai-
ban hozzákezdenek, előbb nem indulhat meg 
a munka, mivel az idei költségvetésben nincs 
fedezet. A volt polgármester koporsójának át-
szállítására és az uj kriptahelyiség felszente-
lésére január végén kerül sor. 

Itt jegyezzük meg, hogy a Klebelsberg.sir-
emlék munkálatai már a befejezéshez közeled, 
nek a templomban, két héten belül elkészülnek 
a munkálatokkal. A felszentelési ünnepség 
végleges terminusát még nem állapította meg 
a város hatósága, erről még tárgyalni fognak 
dr. K e r t é s z K. Róbert volt kultuszállamtit-
kárral és a tárgvalásoktól függ, hogy de-
cember első napjaiban, vagy karácsonykor 
szentelik-e fel a Klebelsberg templomi sírem-
léket. 

A szabadelvű ©árt V. k e r ü l e t i v á l a s z -
tási irodáia Török-ucca 7 a l a t t , Márki 
Lajos kocsmahelyisége mellett van. 

Hivatalos órák: 
tl. u. fé l 2 órától 4 - i f ? , este 5 órától 7 - í g . 
Az iroda vezetését Ottovay Kárcly volt szíves elváltaim 

Arany — az orvosságos 
üvegekben 

Télikabátot 
szövet- és flanelruhát legjobban és legolcsóbban 

kixftrólac a 

Belvárosi Hői Ruíiaáruházban 
(ezelőtt Lftncz lenfl) Síéchanyi tér 13. vásárolhat. 

(A Délmagyarorszdg munkatársától-) Tobdk 
József Margit-ucca 30- szám alatt lakó nap-
számos apósa az elmúlt évben, hosszas bete-
geskedés után meghalt- Eletében rengeteg or-
vosságot szedett és temérdek orvosságos üveg, 
tégely maradt utána. Tobák egy napon, az 
após halála után — ezeket az üvegeket, tége-
lyeket. dobozokat összeszedte és elvitte dr-
Löbl Imre gyógyszerésznek, akit arra kért, 
hogy vegye meg azokat tőle. Tobák a kapott 
pénzzel megelégedetten távozott- Nemsokkal 
később, néhány nap múlva újból jelentkezett a 
gyógyszerésznél és fantasztikus követeléssel 
állott elő- Azt állította, hogy apósának vagyo-
na volt. aranyban és papírpénzben és az apósa 
az orvosságos tégelyekben rejtette el vagyo-
nát, a tégelyeket pedig átadta a gyógysze-
résznek, a vagyonnal együtt- 2000 pengőn fe-

lüli összegű papírpénzt követelt a gyógysze-
résztől többek között, majd amikor látta, 
hogy a gyógyszerész nem hajlandó egy fil-
lért sem adni, fenyegetőzött, Ihogy feljelenti. 
A dolog vége az lett, hogy a gyógyszerész je-
lentette fel Tobákot zsarolásért. 

A törvényszék Vaday tanácsa most foglal-
kozott az üggyel. Tobák előadta, h'ogy ő ma-
ga látta a pénzt és az aranyat a tégelybe, 
akkor, amikor azokat a gyógyszerésznek át-
adta- A gyógyszerész is látta és arra kérte, 
hogy hagyja nála a pénzt, mert ő, Tobák, ugy 
sem tudna azzai a rengeteg pénzzel mit kez-
deni- 0 ezután ott is hagyta a pénzt» csak 
napok multán kapott észbe-

A bíróság elrendelte Tobák elmeállapotának 
megvizsgálásáí, mert valószínűnek látszik, 
hogy neim teljesen beszámítható. 

fi belügyminiszter leirata után 
a kisgyűlés elé kerül az uccai 
benzinkutak kérdése 

(A Délmngyarország munkatársától.) A" 
kedden tartott tanácsülésen esett szó a kiszá-
radt szegedi benzinkutakról, amelyek olyan 
tragikusan szimbolizál ják Szegeden a városias-
ság haldoklását és az egyre mélyülő válságot, 
Az egyik ilyen üzemen kívül helyezett benzin-
kút ügyében most a belügyminisztertől érke-
zett leirat a városhoz. 

A leirat előzménye az volt, hogy a benzin-
kut tulajdonosa, amikor üzemen kívül helyez-
te ezt az autótápláló szerkezetet, beadványt 
intézett a városhoz és azt kérte, hogv az évi 
ezerkétszáz pengőben megállapított közterület, 
használati dijat, amelyet a benzinkút helyé-
ért kell fizetnie, mérsékeljék évi ötven pengő-
re, mivel a kut nem működik, hasznot nem 
hajt, igv nincs miből fizelnie. A kisgyűlés el-
utasította ezt a kérelmet. Kimondotta! hogy a 
benzinkút, akár hajt jövedelmet, akár nem, 
akár van benne benzin, akár nincs, a közterü-
letet elfoglalja és így semmi oka sincs rá a vá-

rosnatf, h'ogy a dijat mérsékelje. 'Az érdekelt 
kut-tulajdorios megfellebbezte a kisgyűlés ha-
tározatát a belügyminiszterhez, aki most le-
iratában arról értesítette a város hatóságát 
hogy a kisgyülési határozatot feloldja és a 
kérdés újból való megfontolását ajánlja a kis-
gyülésnek, mivel tényleg méltánytalannak 
tartja, hogy ugyanannyit fizessen a benzin-
kút tulajdonos most is, mint akkor fizetett, 
amikor a kutat üzemben tarthatta és jövedel-
mét élvezhette Majd később, ha javulnak a 
viszonyok, a város visszaállíthatja a régi di-
jat, de addig méltányosan cselekedne, ha tel-
jesítené az érdekelt kérelmét. 

Az ügy legközelebb ismét a közgyűlés elé 
kerül és — értesülésünk szerint — á polgár-
mester most már javasolni fogja a terület-
használati díj átmeneti időre szóló mérséklé-
sét, természetesen nem ötven pengőre, hanem 
valamivel magasabb összegre. 

Szigorított dologházra 
Ítélték a tolvajbanda 

tagjait 
(A Dé'magyarország munkatársától-) Két hó-1 

nappal ezelőtt a szegedi rendőrség leleplezett 
egy pesti tolvajbandát, amely főleg Pestkörnyé-
kén és Szegeden működött heteken keresztül. 
A banda tagjai: Oroszi Sándor pestszentimrd 
géplakatos, Pethö Sándor budapesti oádogos és 
Perzeszti István budapesti motorszerelő vol-
tak- Oroszi volt a banda legismertebb embere. 
Többször volt már büntetve a legkülönbözőbb 
bűncselekmények miatt- A másik két fiatal em-
ber is rovottmultu volt- Oroszi Pestszenfeimirén 
felitört egy lakást, ahonnan rengeteg ékszert 
vitt el. Másik alkalommal Porzesztrvd együtt 
egy pesti lakást fosztott ki és 2000 pengő ér-
tiékü ruhaneműt, szőnyeget vitt magával. PetWS 
később kapcsolódott bele a munkába ós elhatá-
rozták, hogy lopások, betörésiek elkövetésére 
együttesen bűnszövetkezetet alakítanak-

Szegedre utaztak, itta kerékpárlopássál foglal-« 
koztak- de csak rövid ideig, mert a szegedi rend-" 
őrség letartóztatta őket- A három embert szer-
dán vonta felelősségre a szegedi törvényszék 
Gömöry-tanácsa-

Valamennyien töredelmes beismerő vaTTcn 
mást tettek- Elmondották, hogy nem volt állá* 

ezért szánták rá magukat a lopások elkö-
vetésre, beismerték. hogy szövetkéz-* 
tek a bűncselekmények elkövetésére és azt Is 
biesim érték, hogy a lopások elkövetésével üz-> 
. ?tszerüen foglalkoztak. A bíróság Oroszit éi 

! Perzasztit 3—3 esztendei szigorított dologház* 
I ra. Pethőt egyesztenáei börtönre Ítélte-

S z e d r e s ! k á r o i t o s 
elsőrendű munkái 
szolid árai közismertek! — Raktárkészlet! 

S z e n t M i h á l y ai. 1 . Fodor u. sarok 

As: olvasó rovata 
Az inségmunka 

Igen tisztelt Szerkesztőség! B. lapjuk tegna^ 

Í)i számának egyik közleménye arról ad nirt, 

íogy a munkanélküliek foglalkoztatása meg-
felelő kormányintézkedések késése miatt új-
ból legalább 2 héttel eltolódik, ami a valóság-
ban azt jelenti, hogy a várakozó rtéhány ezer 
munkanélkülinek és családjának nélkülözését 
és éhezését adminisztratív okból ismét fél hó-
nappal meghosszabbítják. Hogy ez a hibájukon 
kívül rászorultak ezreit hogyan érinti és mi-
lyen hangulatot vált ki köztük, az hidegen 
hagyja az adminisztrációt. Ha egv magányos 
embernek nem folyik be 15-ére egy biztosra 
várt kintlevősége, akkor sem az üzemét nem 
állítja le azonnal, sem a család étkezését nem 
szünteti be, hanem gondoskodik oly kölcsön-
ről, amely e 15 nap nehézségein átsegítse. F.z 
bizonyára a városnak is mód iában áll, mert 
ha nem, akkor is munkába állithatja rögtön a 
munkanélkülieket és ezek két bét után is szí-
vesen veszik a fizetés utólagos kiutalását, hi-
szen fedezetet nyújt erre a kivetett ínségadö 
összege. 

A választások küszöbén sok ígéret hangzik 
el. A fent vázolt szellem kiküszöbölésére mely 
jelöltek hajlandók komoly munkára és köz-
belépésre? 

Teljes tisztelettel: M. L. munkanélküli. 

F O R M 4 , ELF.GANCIA jellemzi 

CETENYi CIPŐT! 
Raktáron és mtoté't ntán. fér £ 

tMegbízható tUf3{) l l tÓ bármikor elére is meg-

egyezés szerint 
rendelhető. Arak meg-

Telefon 12-44. HITLER. 


