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A munmithi orvostani Intézetben 
felismertek a I22 cs kabin vendet 

(A Délrtiagyarország munkatársa lói. Jelen-
tette a Ííélmngyarország, hogy vasárnap dél-
után á Tiszából égy időséhb, ószhaju, Hitler^ 
baiu&öí, férfi holttestét fogták ki a fürdőzők, 
feketé klóttnadrág és féhér trikó völt a 
ven-tiegyvenőtév korüli férfin. Az órvós megal-
laf>itlsá szerint mirtdőssZé — 4—5 órája Ihle-
tett a vízben. A strandon, a l2?-és száíűu ka-
binban ugyanakkor gazdátlan öltönyt, találtak, 
aiöélv valösziriülég a Vízből kifogott férfié le-
hetett. Miután szeméivázönó&sági iratók nem 
voltak a zsebébéli. kilétét a halottnak ezután 
««m tudták ftiégálláóitatti. Kedden réggel a 
rendőrségen jelentkezett S é b é S t y é r t Endre 
építészmérnök é* élfnotidótta, högv a Délíná-
^varOrszáí híradásából értesült arról, hógy 
égy á«ha jü , HHléf-bajusíOs férfi a VízbefuL 
bidt, *t a gyamtja, hőgv az illető az ő fivéré. 

Sebestyén Endrét kiküldöttek a törvényszéki 
orvostani intézetbe, :ihol a halottban felismerte 
öccsét, Sebestyén Pál 54 esztendős műszaki 
ügynököt 

Sebestyén t t í ágglégény vált és fivérénél la-
kott Lakásán vasársap reggel látták 
utóljárá, ákkór eltávozott dé ném mon-
dotta meg, hogy hOVá mégy. Kedden reggelig 
nem jelentkezett de eltűnése nem keltett gya-
nút, mert máskór is megtörtént hogy eltávo-
zott hazulról. Kedden reggel a lápokból értesüli 
a családja arról, bogv Sebestyén Pálhoz ha-
sonló férfi holttestét fogták ki a Tiszából, ez 
aztán gVatiut keltét» és így kerültek a rendÓT-

séfefé. Miután Sebestyén Pál halálával kapcso-
latban tn'incselekménvnek ínég csak a gvarttiíá 

Sém merüli fél, az ftgvészség a csaladnak meg-
adta a témétési éngédélyl. ' 

Há%4artási cikkek legfőbb beszerzési helye Koedos-fes<ékM*lei! 

J f i r e J k 

Az id« 
A 8z*g«l3 M^oroJ^igiai ÓbéZerv* tórium 

jelnfitS: SiogódA» a hőmérő legmagasabb állá-
sa ífcÓ. a legalacsonyabb 1&6 G A bírómé*!4 

«4afa n/iilfókra ét tengerüt,rí redukálva 
réggel 761 Q, éíte 75Ü.3 mm. A levegő páráfár^ 
•alma reggel 85, délben 48 százalék. A szél 
iránya észáknyugiti, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intését jelenti este 10 óra-
kor. Idojóslat: Kissé élénkebb légáramlás, né-
háav helyen zivataros eső. a völgyökben haj-
nali' kód * A hőmérséklet alig változik. 

— Gríger Miklóst kiutasították Csehszlová-
kiából. Budapestről jelentik: G r i g e r Miklós, 
bicskei apátplébános. Volt Országgyűlési kép-
viselő, a legitimisták egyik vtáére legutóbb be-
teg húgát látogatta még Szabályszerű útlevél -
léi ás vízummal Körmocön, Váratlanul a 
csendörségre kisérték, három órán át vallat-
ták, majd a cseh csendőrőrnagy kiutasította az 
országból. Két cseédőrt rendéi téli molléjé, akik 
azonnal kikisérték a vasutállémáérá eS viíZ-
szautaztatták a magyar határig, űrigér Miklós 
Budapattén elmondotta kihallgatásának legap-
róbb részletéit A cwh Őrnagy ki ¡elöntette előt-
te, hogy őszintén valljon, mert minden lépését 
figyelték. Hogy miért kisérték be a csendőr-
ségre, arra nem adtak választ, 

— A polgármester felhívása a háztulajdono-
sokhoz. Sokan panaszkodnak amiatt, hogy 
Siegéd ünnepi hetei egyáltalán tiem látszanak 
meg a város képén. A polgármester égylaben 
már felhívta a háztulajdonosokat, hogy lobo-
gózzák fel házaikat. A felhívásnak azonban 
csak kevesen tették eléget. Móst dr. P á l f y Jó-
zsef polgármester a kővetkező félhivással for-
dul á hártulajdonósókhdz: „A szabadtéri já-
fókok idéfe alatt eddig hozzánk érkezett tde-
géOék CéódálkóZáSUkát féléZték ki afelétt.hógv 
a város külső képén egyáltalán nem látáülk 
meg, hogy Szeged augusztus 1. és 16-a között 
európai érdekességü kultureseménv Sttnhelye. 
így csak álig egy-két zászló léng a házakon 
és Semmi külsőség sem hivja fél aZ idégétték li-
l é i m é t a szabadtéri előadások ünftépi napjai-
r a Egy ízben már felkértem a város háztuláj-
d<w*6it, hogy a tereken és főbb utvonalakon, 
elsősorban azonban a Boldogasszony- és Kós-
süth Lajős-sugárut métttéű a szabadtéri játé-
kok tartamára tűzzék ki a nemzeti zászlót hogy 
ezzel is külső íelét adi'ák Szeged e művészi ak-
c/ió,'ának. E felhívásomat megismétlem és el-
várom, különösén a jelzett utvonalak mentén 
áuó háZlk füláidórtftSáitól. hógy mindenütt 
ahol ézt eddié élmulásztótták, a iéfcílókat ha-
la<5éktaUattl taafctók i á * 

z Budapestre érve a Park sráHodáhan a keletl-
péiyaudvar mailett megtatáijs kényelmét legjobb 
ellátásét ofcaó árakért E 1elflffeaMinek Mi ué 

eBgedmémyt nyújtunk. 

— Égy éjszaka kétszer kísérelt meg Öngyil-
kosságot egy fiatal asszony. Győrből jelentik: 
Az Ujvilág-uóca 19. Számú házban H e f 1 é r 
Jakabné 22 éves ásstony, aki külötiváltan él 
férjétől, napok óta hangoztatta, hógy öngyil-
kos lesz. A fiatalasszonyt élkeéerUétték á csa-
I4di viszálykodások. Tegnap este tiz órá táj-
ban Kéflerüét * Bisingér-párkban á rendőr 
esztiiéiétien Állapotban találta. A mentők kór-
házba Vitték, ahol megállapították, hogy hé-
résóval mégmérgezte magát Heflertiét gyó-
mormosás után javult állapotban hazaenged-
ték azzal Át igéréttél, hogy lemond további Ön-
gyilkossági szándékáról. Réggel 8 órakor Hef-
ler Jákabné ujább öngyilkosságot kísérelt még. 
Eleóeméleti lakásának ablakából az uc^ára ve-
tetté magát, öSsZéZUZott tagokkal térült él a 
kóveüetén. A rtiéntök ismét kórhá2há vitték, 
ahol megállapították, hógy köportyáálápi tö-
rést, kéz- és lábtörést és ezenkívül sülyOs bélSő 
sérüléseket is szenvedett. Állapota reményte-
len. 

— A völt J-A* huszárok találkozója Szegedén. 
A vólt 3 hónvéd huszárezred «sitiéi, altisztjei és 
tógénj-üégé auguwttis Sft-áa Szögeden bajtársi 'tá-
táüiozöt ét, eírödöspot tart s káiftioftkaí l«jvas-
<*át4 évfordulóján. A bajtársi ézrodaap sorrendje 
a kdvetket«; réggel tél nyolckor űnnépi Wlálkóiás 
a fókiisí támpiörti élŐít, nyolc órakor ünüépi szeöt-
mi&é, negyödtizkór bévoiiálás a huszárlaktAiiyáha, 
ttz órakor bajtársi találkozó, niegbészélés a Kös-
suth Lájós-sugárüti Parádi-véndéglŐbén. A rész-
vételre vonatkozó bejelentések Kund István alez-
redes (Kossuth Lajos-sugárút 30.), vagy Tukarési 
Mihály (Székérés-üóca !V) eiméré küldendők. 

— Leszakadt egv budapesti bérház liftje és 
lépcsőháza. Budapestről jelentik: Kedden dél -
utátt súlyos síéfetteíélléflség történt a Hittivadi 
Játtös-uton. A Máv. háromemélétes bérházában 
napok óta dólgőznak a munká«ok, eg>' felvonót 
epitének bé a lépcsőházba. Délben Hirséháiiér 
nicrrtők utasította a tmtnkásókat, hogy erősít-
xék meg a beszerelendő felvónógép tártó ösz-
lopának csiivaraít. Két munkás tartózkódott 
ebbén 3 pillanatban 3 háröüJémélétrtVi rnagás-
ságban, közvétlenftl a rüénövezet alatt, másik 
két munkás lént a földszirttén SZoráOskodótt az 
állványok között, amikor megtörtént a katasz-
trófa. Amikor a munkások meghúzták a. csa-
vart, hírtélen robáj hallatszott, beszakadt a 
mennyezet. Törve, zuzva zuhant alá a tőbbmá-
zsánví törmelék a lépcsőház boltozatáról, át-
szakította mind a három emelét kőlépcsőiét és 
hatalmas lyukat ütve raituk, zuhant alá a 
mélységbe, A s-egélvkiáltások, kétségbeesett 
jajveszékelések ¿ümvarában senki sem tud-
ta. hógv ml történt. Lassan hehTéállt a 
k^'-őhb ulabb íz^áiotn támadt a beszakadt lép-
CSőháíban: V'derűlt, hogv az egvik munkás, 
M á i e t i . é h Ferenc stéfelő a baleset Pí,llána-
tában, fénnwradt a n^énnveíéfen és Eddával 
háíáros módón tt^m zuhant alá a leszakadt 
tftáíSAnyi inlyu tóltnélókkél, a tetőszerkezetbe 
kapaszkodva kiáltozoott segítségért Munkás-
társai ésák nagy erőfeszítés árán tudták kí-
töénténi Vészédélffiés hélvzetéből. 

Cian-ivoda 
szavatossággal ciánoz. ts 

Szefl«d, r ts io Coto*-USrat SS. ít lefen : J 1 - " 

— Agyvérzésre hajlamos idősebb twbfroknek a 
rendkívül enyhén hát.ó természetes „Ferenc Jó-
zsef keserüyis — reggel éhgyomorra így kis po-
hárral -¡¡. nagyfontosságú szolgálatot t^z azzal, 
hogy a béLmükédéfit szabályozza és igen könnyű, 
lágy székletétét biztosit 

— A oémet cseregyerekék látogatása Szege-
den. Két hét óta száz németországi gyerek — 
főkép középiskolás fiu és leány — nyaral Hód-
mezővásárhelyén, ahonnan ugyanannyi diá-
kot küldtek el csérébe Németországba. A német 
gyerekek kedden délelőtt a felügyelők vezetése 
íiatt átrándultak Szegedre. Gyalog vonultak 
végig a Boldogásszony-sügáruton, megnézték a 
mezőgazdasági kiállitást az iparóstánóneiskö-
lában, ahol á déli órákban megjelnt P a f á -
n v f Kálmán földművélésűg.yi uiiiiisztér és kí-
sérelt is. A német gyerekek, amiko- megtud-
ták, hog>- a kiállításra érkezett á miniszter, 
elébe mentek és „Heir-kláltásokkal köszöntöt-
ték. A cséregyerékek Szegeden töltötték a dél-
utánt is, taegnézték á várost lémen ték fürdetii 
a Tiszára, majd eíté Utaztak vísszá Hódmező 
•oásárhelvré. 

— MUKKA-KÖZVBTITÉS Állást kaphat a Ha-
tósági MunkaközvétitSnélí egy gérébonező ítmm 
kás áztütás véretéséh^z, 3 kifutó, 3 aSztalos gép-
nuuikáhoZ; 2 napszáuiuü hatligoűdoaott, 1 ács, 1 
varrott cipész, egy késés-kőszörüs, $ téglagyári 
kamencemuükás, 4 kovács, 1 faesztergályos, 5 kí-
dár, 2 bognár, 4 kosárfonó, 2 gépszi]varró szljjAr-
tő, 4 fiatal gépiakátos, 1 kírpitos. t «agy «tiakás 
szabó, 2 Szabó konfekció* munkára, 1 cipőfelső-
rész tüzőtiő, ) végyes munkás sasa bő vidékre, 1 
hó'gyfódrász 2 hólgyfodrászöő, 1 füszerkéreske-
dő "fiatal, 1 kiszolgálón* vidékre, 2 kiszolgálónk 
helyben. 

— Elloptak a korzóról egy bérszéket Erdvlffi* 

ÜOvben tett UlíéUnUm, leedde*. délelőtt a 

Hadirőkkantők Orts&Qd» Nmseti Szövetté vé-

nek szeaédl medbizott.ft) a, rtndöHénen. Beje-

lentette, hóan keddre virradó éiösakdn itme-

retlen tet.teiék a korzói bér székek közül eavOt 

«lltíptrrk. A lópdM n réO<ld> órákban vették 

észre, a niéabizótt erről traónn/ii irhvtétt. tett, 

i% BúNSfrnál A rendőrség a furcsa lórid* 

¡ínyében megbvditotta tt, nvórnozást. 

Jégszekrények 
•smin<M>ü0U vizWWlly«! Cabatn RAnrtnp'l'll Koasnib L. ».-otl« 
r«Mlatr» M !é*ol4»<5bhMi rCHÖIC llfiütlUI itat Telefon 40-72. IS 

•— Szeptember 4-én kezdődik a balatoni 
, sporthét. Az elmúlt napokban Balatónlellén 

értókezlétet tartott a Vidéki Napilapok Szindi-
I kátusának elnöksége a Balatoni Szállodások és 
1 Penziósok Egyesületének vezetőségével. O l á h 
' G y á r f á s Mihály felszólalásában hangsu-
, lyóZta, ho$V a baíatónnlenti érdékeltségek ha-
: taltbáft erőfésZíléSeket tettek a balatoni fiirdő-
| kuliura féjlésztésé érdekében, nia már feláron 
| utazhat az ország bármely részéből az, aki leg-

alább három napot tölt a Balatonén. A bala-
1 tóni szállódások és penziósók az arákat az egész 

Vőttálön lesZállitóttak és é hó végén, az utósze-
zonra váió tekirttéttél, ujabb árleszállítások 
tőrténnek. Érdekes újításra is készülnek: az 
utószezonban véndégéiknék dijrnénte^n adják 
a balatónménti csemegeszőlőt. Nagy tömegeket 
várnak a szeptember t-én kezdődő Balatoni 
Sporthétre. A balatoni érdekeltségek meghívá-
sára a vidéki sajtó reprezentánsai augusztus 
27-től szeptember l-ig tanulmányi kirándu 
lásra indulnak a Balaton mellé. 

— Szerencsétlenség munkaközben. Kedden 

délután súlyos baleset történt a Pisehér-kófa 

ragótélépéö; ft á i ti e r István 44 éves kólára -

gósegéd égv deszkával akarta ráerőéiténi a gép-

w á szí ját, a forgásban levő kerék a deszVadi 

rabot nágy érővel yumdobta . a dé-' . ¡ - i n 

4 St»rénciétlé6 ajöhér gyomorfalárá . dott, 

ugy, hógy észtnél «tlenül összeesett, A mentők 

ftaíner Istvánt a közkórházba vitték, Állapota 

súlyos. 


