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kereste Polyák tanyáját és látta, hogy gyil-
kosság történt, mert a halott jóformán rajta-
feküdt a hatalmas, tátongó seben. Különben 
is ismerte a családi körülményeket és a kör-
nyéken régen suttogták, hogy a dolog nem 
fog jóra vezetni. 

Kihallgatták ezután M á r k n s György 
csendőrtiszthelyettest, aki elsőnek sietett ki a 
helyszínre. Gyanús volt a dolog, de csak a 
boncolás állapította meg kétségtelenül, hogy 
gyilkosság történt. Elmondotta, hogy Tóth ön-
ként, minden kényszer nélkül vallotta be • 
gyilkosságot és azt is, hogy előre készült tetté-
re és hogy az asszony bujtogatta fel tettére. 
Hasonló vallomást tett F a r k a s György 
csendórőrmester is, aki szintén résztvett a nyo-
mozásban. 

A bíróság egy érakor félbeszakította a tár 
gyalást és délután négy órakor folytatta a ta 
nuk kihallgatását. 

Dr. I l l y é s Tivadar ügyész vádbeszéd« után 

dr. B u r g e r Béla és dr. M á r t o n József vé-

dők szólaltak fel. 

Este nyolc órakor 
hirdette ki ítéletét a bíróság. Bűnösnek mon-
dotta ki Tóth Zoltán Bélát és özv. Polyák Vil 
mosnét gyilkosság bűntettében, az előbbit mint 
tettest, ax utóbbit mint bűnsegédi bűnrészest 

és ezért 

Tóthot életfogytiglani, Pólyáimét 
pedig 7 esztendei fegyházra Ítélte-

A bíróság bizonyítottnak vette, hogy Tóth elő-
re készült a gyilkosságra, de azt nem vette be-
igazoltnak, hogy az asszony biztatta fel, de 
megállapította a biróság, hogy Polyákné tu 
dott Tóth tervéről, mégsem értesítette arról 
férjét és nem igyekezett róla lebeszélni Tóthot 
sem, csupán az volt a kikötése, hogy ne legyen 
haj a dologból. 

Az ítélet ellen az ügyész, a védők és az el 
Ítélték is fellebbezést jelentettek be. 

slfonok, vásznak, 
ágynemflek, stb. Pollák Testvérek kelengyeüzletében. * 

Kalász szelvény érvényes. 

Ujabb tifuszmegbetegedések 
Kisteleken és Pusztaszeren négy-négy megbetegedést konstatáltak 

(A Détmagyarország munkatársától) Kétheti 
stagnálás után ismét tömegesebben fordul elő 
ttfuszmegbetegedés A legutóbbi három nap 
alatt tizenöt tifuszbetegjet helyezitek el a szegedi 
kórházakban és a klinikákon- Tegnap — mint 
jelentette a Délmagyarország — teljesen meg-
telt az njsM«edi járvárcykórttáz. ahol 29 beteg 
számára van h«ly. A könnyebb betegeket ked-
den á*sizáffitották a rókusí ideiglenes járvány-
Vmházba. igy Újszegeden felszabadult néhány 
ágy-

Tegnap nyolc beteget szállítottak be a sze-
gedi klinikáira- Idegien törvényhatóság területé-
ről küldték Szegedre a betegeket» akik közül 

négyen Kistelekre• négyen pedig Pusztaszerre 
valók- A vármegyei egészségügyi hatóság azon-
nal intézkedett, hogy a szükséges óvimtézkedé" 
'seket mindkét községben haladéktalanul vég-
rehajtsák- A múltkoriban fellépett tifuszr:iegbe-
tegedéseket a tanyákon a fertőzött kútvíz 
okozta-. A mostani megbetegedések felfedezése 
utón Kisteleken és Pusztaszeren bakteorológia' 
vizsgalat áld vették a kutakat, de a viz tisztá-
nak bizonwit• Az a feltevés, hogy az ujabb 
fertőzéseket nem a kutvit okozta» hanem az 
idejekorán ed nem különített betegekkleJ való 
érintkezés utján terjedt a betegség-

Gazdasági szakiskola 
150 holdas birtokol 
és felszerelt iskolaépületei 

kíván Szegedtől a ffildmivelési miniszter 

(A Délmagyarország munkatársától ) Kényel-
metlen helyzetibe sodorta a város hatóságát a 
földművelésügyi miniszter leirata, amely a na" 
pókban érkezett meg Szegedre- A miniszter le-
iratába« arról értesíti a várost' h»gy megítélése 
szerint Szegeden feltétlenül fel kellene állitam 
a középfokú gazdasági szakiskolát• mert Sze 
ged az Alföld legfontosabb gócpontja, i+t van 

• nak meg szinte (maradéktalanul mindazok az 
előfeltételek, amelyekre szüksége van ennek az 
iskolának és az alföldi mezőgazdaság érdeke 
is aat kívánja, hogy Szegeden, az egyetem vá-
rosában nyerjenek megfelelő szakképzést azok. 
ak'k hivatásszerűen kívánnak foglalkozni a me-
zőgazdaság gyakorlati problémáival. A földmü-
velésügyi miniszter ezért ugy határozott, hogy 

Gyermekének láb^l 
helyrehozza és megóvja a bokaferdiilé»tSl, boka-

sülyedéstől és ludtaípképzfidéstől, ha speciális 
g g ó d u b e t é f e s cipőt készület, 

mely könnyű, haj ékony és tartós. 
A l e g s z e b b Típ-Vop f o r m á k . 
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az iskola kelyém Szegedet jeiöH 
ki. ezt azonban csakis akkor teheti 
meg. ha a város is megfelelő részt 
vállal magára az iskolaépítés ter-

heiből 

A földművelésügyi miniszter közli leiratában 
azt is. hogy az iskola felállítása esetén miiven 
áldozatokat kíván- A városnak kell a felállí-
tandó középfokú gazdasági szakiskola céljaira 
szükséges 150—200 holdnyi területet rendelke-
zésre bocsájtania. még pedig a, kellő felszere-
lésekkel együtt- Énre a területre a gyakorlati 
oktatás céljából van szüksége az Iskolának- A 
városnak kell gondoskodnia az ugyancsak kel-
lőképen felszerelt tanügyi épületről is• amely-
ben az intézet zavartalanul végezhetné mun-
káját-

A földművelésügyi miniszter tehát a várostól 

egy 150—200 holdas teljesen fel-
szerelt birtokot kivan és egy telje-

. sen felszerelt iskolaépületet 

Mivel ilyen épülettel a város nem rendelkezik' 
azt most kellene felépíttetni és felszerelni-. A 

miniszter ezzel szemben magára vállalja a^ is-

kola fenntartását. a fenntartással Járó személyi 
és dologi kiadásokat• Hivatkozik a leirat arra 
is. hogy Szarvason működik egy ilyen iskola» 
annak rendes tantestülete az óraadó tanárakon 
kívül, tíz állandó tagból áll és az iskola növen-
dékeinek száma 100 körül váltakozik- Szege-
den is körülbelül hasonló méretű Intézet fel-
állítására gondol a miniszter, aki végül azt L5zfli> 
hogy abban az esetiben, ha a vá-ros megajánlja 
a kívánt áldozatokat, rövidesen Szegedre küldi 
szakértőit» akik részleteiben is letárgyalják a 
kérdést-

Amilyen örömmel fogadná Szegjed u ui >r 
kólának felállítását, olyan 

súlyos kérdést jelent a miniszter át 
tal kívánt előfeltételek megterem-
téstkülönösen a mai súlyos pénz-

ügyi helyzetben-

Nelhéz kérdés lenne a 150—300 holdas, ráadá-
sul felszerelt birtok átadása is. de talán az 
épület kérdése még súlyosabb, mert é-itkezmi 
kellene és a költségvetés nem bír el semmiféle 
uj terhet-

A miniszter leiratát rövidesen tárgyalás alá 
veszik a városházán és keresnek valami le-
hetőséget a kívánt áldozatok megajánlására-

Divatcsarnok Szegeden 
Tévedés azt hinni, hogy ez a megjefölés pusz-

tán hangzatos címe egy üzletnek, mert csak-

ugyan a divat csarnoka az az uj üzlet amely 

a Kereskedelmi Bank Klauzál-téri palotájában 

nyílt meg október elsejével- Látványosságnak 

is beil lesnek a pompás kirakatok, amelyek díszé-

re válnának akármelyik budapesti belvárosi 

üzletnek is- A ruhakonSekció minden fajtája 

képviselve van az üzletbe« és egyaránt kapha-

tók a legelegánsabb női kosztümök és kabátok, 

valamint a szebbnél-szebb férfi- és gyermek ru-

hák. felöltők és télikabátok, amelyek semmivel 

sem maradnak a mértékszerirati ruhák mögött-

Nem tudjuk, hogy az egyes darabokon feltün-

tetett árak maradandóké avagy csak a meg-

nyitási propaganda alátámasztását célozzák, de 

kétségtelen, hogy olcsóbban alig lehet ezeket a 

holmikat megkapni- Megállapíthatjuk, hogy a 

Divatcsarnok kitűnően szortirozott hatalma« 

raktárával ós ezekkel a rendkívül otos* árak-

kal a legjobban szolgálja a »Vásároljunk Sze-

geden" mozgalmat 

BEVONULÓ KATONAKNAK: 
Katona ládalakat —.24 

1 nagy doboz „Tükör" cipókrém —.24 
10 drb levélpapír borítékkal —.24 
1 drb törülköző —48 
2 doboz fénymáz —.18 
Körömkefe —-10 
Sárkefe —.16 
Ruhakefe —-14 
Rud borotva szappan —12 
Alumínium borotva tál —.18 
Fényesítő kefe —.18 
2 doboz púder —-12 

Minden katonai felszerelési cikket leg-
olcsóbban árusítunk 

ÉLELMISZEREK: 
6 dkg Orange Pecco tea —98 
80 dkg teasütemény —.98 
3 drb citrom —.24 
1 koszorú füge —-24 
10 dkg arachidos tejhalom —.24 
10 dkg csokoládés drazsé —.20 

DIVATARU: 
Színes női svájci sapka P !•< 
Divat mintás pullower P S88 

PÁRISI HAGY ÍRUHÍZ Rí. 
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