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dezi vafeki erre a javaslatomra. miért afán-
lom ért más érdekkörnek ezt a megoldást- ha 
jónak tartom és miért nem valósítja meg azt 
a jelenlegi tulajdonos, erre az a válaszom, hogy 
nagyobb tökével és nfgyobb összeköttetésedből 
rendelkező éráekkör lehet csak alkalmas a cél 
élérésére: a vállalkozás óetképességének femr 

(A Délmagyarország munkatársától) Augusz-
tus 5-éin hozzátartozói beszállították a szegedi 
közkórfcázba Lőcsei Károly 34 esztendős nyu-
galmazott vasúti kocsivizsgáló Lőcsei suilyos 
tüdőbeteg volt és már utolsó óráit élbe. ami-
kor a kórházba vitték- Két napig feküdt a tbc--
osztályon. 7-én meghalt- Holtteste átkerült a kór-
bonctani intézetbe- ahoi boncolni akarták- Köz-
ben dr- Gerlei tanársegéd furcsa dolgokat 
konstatált a holttesten, nem orvosi kéztől szár 
mazó beavatkozás nyomait-

A holttest combjain négyszer két sebhelyet 
találtak, olyanokat, amilyeneket a Kunczrféle 
oltóanyag szokott előidézni- Jelentette a Dél-
magyarország. hogy Zsigmond Móricmé holt-
- testén is ilyen sebeiket találtak, a boncolás 
azonban megállapította, hogy az oltás és a ha-
lál között nincs okozati összefüggés> az asz-
szony halálát agyvérzés idézte elő- A rendőr-
ség! nyomozás megállapította, hogy Szegeden 
sokan használják a »geofizikai csodaszert"-
amelyet Kunczi József budapesti lakos hoz for-

(A Délmagyarország munkatársától) A mai 
napon megkezdi működését az átszervezett 
csongrádmegyei forgalmiadó hivatal- Szentesről 
és Hódmezővásárhelyről beszállították a forgal-
mi adóra vonatkozó irományokat Szegedre, csu-
pán egy-egy hivatalnok maradt ezekben a váro-
sokban- Mától kezdve Szénit esem és Hódmező-
vásárhelyen csupán forgalmiadó kirendeltségek 
fognak működni- Szegeden, intézik az adóügye-
ket és a forgalmi adóbevételeket is ide kell 
átküldeni-

Ah uj adóhivatalt a pénzügyigazgatóság épü-
letében. a második emeleten helyezték el- ö t 
nagy helyiség áll itt rendelkezésre- Az áthelye-
zéssel egyidejűleg felszabadult a városi adópa-
lotában a forgalmiadólhivataJ által eddig lefog-
lalt hét helyiség- A városházán tanácskoznak 
arról, hogy mi legyen ezekkel a helyiségekkel-
Miután az adóhivatal már amugyis tul van zsú-
folva. felmerült annak terve, hogy az emeletről 
a fölászintre helyezik az egyik aáókerületet-
Valamelyik tanyai adókerfllet áthelyezéséről 
van szó. előreláthatólag a felsőtanyai kerület 
kerül le a földszintre-

összezsúfolva dolgoznak a városi aáóvég-
rehajtók is- A forgalmi adóhivatal régi helyisé-
geinek egyrészét már át is adták a végrehaj-
tóknak- Két helyiséget bocsájt°ttak a rendelke-
zésűikre. de még igy sem megfelelő az elhelye-
zésük- Nagy baj. hogy a felszabaáult helyiségek 
nagyrésze nem használható, mert túlságos sötét-
A forgalmi adóhivatal régi helyiségeit most át-
alakítják. áttörik a falakat és kisebbméretü re-
noválást hajtanak végre-

Itt említjük meg- hogy a megyei központi for-
galmi adóhivatal átszervezésével kapcsolatban 
a pénzügyigazg.itóság hétfőn hivatalos tájékoz-
tatást adott ki- A tájék°ztató szerint a Szeged 
székhellyel felállított Csongrádmegyei Központi 
Forgalmi Adóhivatal illetékességi hatásköre 
kiterjed az általános forgalmiadók és vál tsr 
gok> valamint a fényűzés' forgalmiadók kezelé-
sére egész Csongrád vármegye területére és 
ez a hivatal fogja ellátni mindazon teendőket. 

tartására- A Tisza-szálló majdnem 1000 négy-
szögöl területen fekszik- a város legszebb terére 
néz- Egy harmaáik és esetleg egy ~ne«veáik 
emelet ráépítésével és az üres telken toldalék-
épületek. garage emelésével minden icényt ol-
csón kielégíthet-

V 

galomba- Az oltóanyaggal a beteg rendszerint 
saját maga kezeli magát- Egy kúra 7 oltásból 
áll és az oltások ugy történnek, hogy a tűvel 
okozott sebbe belecseppent a beteg 3 Z >> oltó-
anyagból"- Eszerint Lőcsei Károfly összesen 4 
kúrát vett-

A kórbonctani intézet Jelentette a dolgot a 
rendörségnek, aimeíly pedig az ügyészséget érte-
sítette a dologról- A törvényszék vizsgálóbírója 
elrendelte a holttest felbontatását a halál oká-
nak tisztázása végett-

Az .-oltóanyagról" beszéltünk egy ismert or-
vossal. aki a következőket mondotta: 

— A Kunczi-féJc ..csodaszer" nem veszélyes, 
ha csak gyulladás, nem történik az ofltás után-
Ha azonban a páciens alkohollal lemossa a se-
bet. akkor ez sem történik meg- A szert a 
régi orvosok használták, mert vérbőséget okoz-
Egyéb jó tulajdonságát nem ismerjük- Tudjuk, 
hogy Szegeden legutóbb elterjedt a szer hasz-
nálata-

amelyek végzésére 1935 szeptember H ő ! a 
szegedi, hódmezővásárhelyi és szentesi meg-
szüntetett forgalmi adóhivatalok hatáskörébe 
tartoztak- A vásárhelyi, szentesi és csongrádi 
forgalmi adóhivatali kirendeltségek intézke-
dési hatásköre csakis a forgaliniadók és váltság 
adóalanyok adatszerű és számszerű ellenőrzé-
sére és az adózók tájékoztatására terjed ki-

Ms olvasó rovata 
A Wimmer Fülöp ucca 

Tekintetes Szerkesztőség! A mostani tífusz j 
és vérhas járványos időben nem mulaszthatjuk j 
el, hogy ne foglalkozzunk ismét a Wimmer i 
Fülöp-urca végénél levő trágyadombbal és a 
körülötte urakodó állapotokkal. A környékbeli 
lakosság már hosszú évek óta várja, hogy a 
város hatósága rendezze a trágyadomb ügyét. 
Legutóbb a lakosság azt kérte a város hatósá-
gától, hogy ha már nem helyezteti ki a kör-
töltésen kivül a trágyadonibot (ami a leg-
megfelelőbb megoldás volna), legalább 2 vagy 
2 és fél méter magasságú deszkakerítéssel ke-
riltesse el és a környékét tartassa tisztán. Igy 
némiképpen egyelőre elviselhetőbb lenne a 
helyzet. 

Á szemétdombokon állandóan lehet látni 
embereket, akik a szemetet turkálják. Ezek a 
nircsetlenek néha éjjelenként is visszatérnek 
ide szállást keresni, nappal pedig szélhordják 
a járványos betegségeket terjesztő bacilluso-
kat. „ 

Minthogy a tífusz- és véfhasjiirvánv a kör-
nyékbeli lakosságot erősen veszélyejteti, kér-
jük, bogy a város hatósága legyen figyelem-
mel a tűrhetetlen állapotokra. 

Tisztelettel: f Aláírás.) I 

„Láíia, 
mi leii belőlem 

A „feltaláló" Raaó ur kéreget 
Budapesten 

(A Délmagyarország munkatársától.) Többiz-
ben beszámolt már a Délmagyarország „Radó ur" 
viselt dolgairól. Radó, aki atlétatrénernek és fel-
találónak adta ki magát, három hónapig élt Sze-
geden. Teljesen ismeretlenül állított be a városba | 
és rövid idő alatt sok ismerőst szerzett magának. 
A barátok adták azután neki költséges passziói-
hoz szükséges összegeket kölcsönképen, abban a 
hiszemben, hogy Radó többeser dollárt kap ta-
lálmányai után és akkor bőségesen visszakapják 
pénzüket. Radó ur pedig éjszakáról-éjszakára mu-
latozott, pezsgőzött és nagy összegeket vesztett 
kártyán. A barátok azonban hittek neki, szinte az 
utolsó pillanatig. Radó egy szép napon eltfint Sse-
Kedről. Amikor eltűnése bizonyossá vált, tömeges-
től futottak be ellene a feljelentések a rendőrség-
re. Radót azóta országosan körözik, de még nem 
találták meg. 

A szegedi éjszakák nemrég még oly isimert lo-
vagja — biztos értesülés szerint — Budapesten 
tartózkodik. Ahogy mondani szokás, teljesen le 
van törve és az uccákon kéreget. A „feltaláló", 
akinek Rigában villája, versenyistállója van, a 
pesti kőrúton tiz-busz fillérekért állítja meg az 
embereket. 

A Délmagyarország munkatársa is találkozott 
vele vasárnap délután az Oktogon-téren. 

— Két nap óta nem ettem, ne sajnáljon nrara 
egy meleg kávéra valót tőlem... — mondotta szá-
nalomraméltőan. 

A kővetkező pillanatban észrevette, hogy kit 
is szólított meg és elrestelte magát: 

— Látja, boffy mi lett belőlem? Napok óta nem 
ettem, nem aludtam. Nem is birom tovább ezt az 
életet, lemegyek Szegedre éa jelentkezem... Csak 
a pénzemet várom. Ugyanis eladtam Svájcnak 
egyik találmányomat... Jó néhányeaer svájci 
frank üti majd a markomat. 

Levelet húzott elő a zsebéből és azraí geszti-
kulált. 

— Itt írják, hogy küldik a pénzt, mihelyt alka-
lom adódik rá. Tud erre a levélre egy pengőt fo-
lyósítani? Nem bánja meg, busásan visszakapja... 

Mi tagadás, Radó ur megkapta a pénzt — és 
ezzel a szegedi becsapottak száma eggyel emel-
kedett... 

Letartóztatták 
az Bttila-uccai betörfit 
(A Délmagyarország munkatársától) Jelen-

tette a Délmagyarország' hogy a hónap elejéi 
betörő járt Nováky Árpád nyugállományú ő r 
nagy Attila-ueca 18- szám alatti lakásában- A 
betörőnek sikerült egy szekrényben 310 pengő 
készpénzt és 700 pengőről szóló takarékkönyvet 
találnia- Ezeket az értékeket magához vette és 
eltűnt- A rendőrség nyomozása eredményre 
vezetett, a tettest elfogták Molnár Ferenc 32 
esztendős rovottmultu cserepezősegéd szemé-
lyében- Molnár Ferenc beismerte, hogy a lopást 
egyedül követte el. miután a lakást már régeb-
ben kiszemelte- A betörés után vadházastársá-
val. Farkas Jánosnéval együtt Orosházára, majd 
kerülő uton Budapestre utazott- Célja az volt. 
hogy a lopott pénzt — üzleti vállalkozásba fek-
teti- Ebből a cclbóí a Teleki-téren 18 nadrágot 
és ugyanannyi pár cinöt vásárolt és az áruval 
megvetette jövendő üzletének alapjait- Nem 
sokáig örülhetett azonban üzletének, mert a 
szegedi detektívek két nap múlva elfogták- Ot 
is. vaHházastársát is letartóztatták-

K t n e m t u d f a . n o q v o n r t t k n , 

P o d y e n i t á l a s z a b á s flfka 
Egyenruha és uri szabóság, 'igyó u. 3. Feketesas a 
párok. CserkftsifelsTeretések raktára 

E L I S A B E T H 
megérkezett a legújabb 

kaflaomodelljaSval. 
Mak'fások o?c§ón és legszebben 
készülnek. Szeged. Kárász ucca. 

4x7 „GEOFIZIKAI OLTÁS" 
Elrendelték Lőcsei Károly holttestének Selboneolásfsl 

Ma kezdi meg működését 
Szegeden az uj csongrádmegyei 

központi forgalmi adóhivatal 
A földszintre helyezik az adóhivatal egyik kerületét és a 

végrehajtókat 


