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Szülők figyelmébe I Iskolai Idényre! 
Gyermek fehérnemű, készen és rendelésre, harisnyák előirásos sveici sapkák és formaruhákhoz zsi' 
norozások l e g o l c s ó b b a n + !• Poll ik Testvéreknél 

Megölték 
vagy öngyilkos lett 

a tiszadadai plébános? 
Tiszadada, augusztus 28. Tegnap a késő esti 

órákban felboncolták Gruber Sándor tiszada-
dai plébános holttestét, amelyet halászok tar 
láltak meg a Tiszában. A boncolé orvosoknak 
az a vóleménve. hogy a plébános marja vég-
zett életével. Nvakán a. mélv sebbel még va-
lahogyan elvánszorgott a Tisza partjához és 
belevetette magát a vizbe. Az orvosi boncolás 
megállapításaival szemben Lakatos Miklós, a 
plébános öngyilkosságában, annyira ismerte 
község főjegyzője kijelentette, hogy ntm hisz a 
Gniber Sándor gondolkozását. 

A csendőrség erélvesen nyomoz a gyanúsí-
tottak után. A Tisza partján talált vórnvo-
mokból arra következtetnek a hatóságok, hogv 
a gvilkos, vagy gyilkosok a merénylet után a 
vizbe dobták áldozatukat. Alátámasztja a 
gyilkosságot az a körülmény is, hogv a plébá-
nos utolsó útjára mintegy 3000 pengőt vitt 
magárai, amely különböző járandóságokból 
folyt be. Ezt a pénzt a legszorgosabb kutatás 
ellenére sem találták meg, ezért hiszik azt., 
hogv ez az összeg a plébánosnál volt, amikor 
éjszaka eltávozott lakásáról. Megnehezíti a 
nyomozást az is, hogv a gyilkosság idején, de 
előtte sem látott senki Tiszadada környékén 
idegent., vagv gvanus embert. 

A plébános temetése pénteken délután volt. 
A plébános holttestét testvére. Gruber Imre 
kunszentmártoni lelkész szentelte be. A szer-
tartást Kies Péter tiszapolgári esperes végezte 
fénvee papi segédlettel. A szerencsétlen papot 
nagy részvét mellett kisérték utolsó útjára. 

Megrindul az ujszegedi 
barlangkápolna 

építkezése 

„ pol-
gármester, hogy Újszegeden, a templom köze-
lében felépítteti a lourdesi kápolna mását. A 
mérnökség elkészült a tervekkel, helyet is ki-
jelöltek a kápolna céljaira. Néhány nappal ez-
előtt a kőanyagot is elszállították a helyszín-
re, mert a tervek szerint barlangszerüen lesz 
kiképezve a kápolna, amelynek belsejében dí-
szes oltárt állítanak fel. A polgármester a mult 
hónapban megbízta T á p a y Antalt, a kitűnő 
szegedi szobrászművészt, hogy készitse el 
Krisztus és Mária szobrát, amelyeket a kápol-
nában fognak felállítani. Tegnap a polgármes-
ter látogatást tett Tápay szobrászművész mű-
helyében, ahol már agyagból elkészültek a 
szobrok, most a negatívon dolgozik a művész 
és szeptember közepére szállítja le a kész 
szobrokat. A polgármesternek az a terve, hogy 
az ősszel meginduló szükségmimka keretében 
készítsék el a barlangkápolnát és a terv az, 
hogy október végén felavatják a barlangkápol-
nát. 

Minden kii Ion értesítés helyett. 
Fájdalomtól lesújtva tudatjuk, hogy 

hnádott édesanyánk 
'V. Sérüanv Bernáfné 

folyó hó 27-én elhnnyt. 
Vasárnap d. e. 10 órakor a cinteremből 

temetjük. 
ftzv. Éngel Gézáné wiL Sárkény Nelli, 
B"gler Károlyné szül. Sárkány írén 

leájiyai. 
Engler Károly veje. 

A miniszterelnököt 
kedden fogadia a kormányzó 

Valószínűleg szerdán Németországba utazik szanatóriumi 
utókorára 

Budapest, augusztus 28. G ö m b ö s Gyula 
miniszterelnök, aki az orvosi konzílium taná-
csára valószínűleg a jövő héten elutazik egy 
németországi szanatóriumba utókurára, nagy-
tétényi villájában pénteken fogadta Borne-
m i s z a Géza iparügyi minisztert és T a h y 
László miniszterelnökségi államtitkárt. A mi-
niszterelnök tovább folytatja munkáját Nagy-
tétényben. ahonnét irányítja három miniszté-
rium. a miniszterelnökség, a honvédelmi mi-
nisztérium és a belügyminisztérium ügyeit 

A kormányzót hétfőn estére várják Buda-
pestre. Ezek szerint a miniszterelnök valószi-
piileg kedden jelenik meg kihallgatáson a kor-
mányzónál. Szabadságot kér a kormányzótól, 
hftgy orvosainak tanácsa szerint szanatóriumi 
utókurára menjen. Hir szerint azt a javaslatot 
terjeszti majd a kormányzó elé, hogy szabad-
ságidejére állítson miniszterelnökhelyettest 
Darányi Kálmán földművelésügyi miniszter 
személyében. 

Hir szerint a miniszterelnök három orvosa 

és a két bécsi tanár megállapodott abban, hogy 
a miniszterelnök egy németországi szanató-
riumba menjen. Szóba került Wildungesi, de 
a miniszterei nők értesülés szerint másik né-
metországi szanatóriumba megy. Lehetséges, 
hogy a kormányzó bizonytalan időre szóló 
szabadságot ad a miniszterelnöknek, azzal, 
hogy mindaddig maradjon szanatóriumban és 
folytassa az utókurát, amig ez orvosi véle-
mény szerint szükséges. 

Darányi Kálmán abban az esetben, ha Göm-
bös Gyula határidőnélküli szabadságot kap, 
szélesebb keretben látja el a miniszterelnökhe-
lyettesi tisztet, mint az elmúlt hónapok során-
Ugy tudják, a miniszterelnöknek is az az ál-
láspontja, hogy elutazása után Darányi Kál-
mán az ellenzéki pártokkal való legnagyobb 
egyetértésben intézze az ország fontos ügyeit 
Lehet, hogv a miniszterelnök a keddi kor-
mányzói kihallgatás után már szerdán eluta-
zik. 

28 lifuszmeobeteqedés Deszken, 
17 Makón 

(A Délmagyarország makói tudósítójától.) 
Csanád vármegye területén a rendszeresen szep-
tember hónapban jelentkező nagyobb számú 
tífusz- is vérhasmegbetegedések az idén jóval 
korábban már juliusban beköszöntöttek, de 
csak enyhe formában. A vármegye egészség-
ügyének felügyeletét most vette át dr. Joó 
Imre vármegyei tiszti főorvos, aki a védekezés 
munkáját nagy lendülettel folytatja: úgyszól-
ván minden esetet a helvszinen ellenőriz és 
vizsgál kj-

A vármegye területén eddig 140 tifusz- és 
103 vérhasmegbetegedést jelem-tettek be ezév-
ben, amelyből augusztusra 40 megbetegedés 
esik. A legtöbb megbetegedés Deszken történt, 
28 eset, azután következik Makó 17 esettel, 
amelyben azonban a makői kórházban ápolt 
vidéki betegek is bele vannak számitva. Eleken 
15, Kiszomboron 12 a megbetegedések száma. 

, A legsúlyosabb helyzetben levő Deszk köz-
ségben érdekes megállapítás az, hogv a 

1 megbetegedések négyötöde a község keleti ré-
, szén, a szegényebb lakossági akta utcákban tör-
! lent. A védekezés ebben а. községben a leginten-
, zrvebb. Végigvizsgálták az összes kutak vizét, 

azonban eredménytelenül- A fertőzés nem az 
ivóvíz okozta,, valószínű az is, hogy a tej ut-
ján sem történt fertőzés, bár központi tejkeze-
lés hiánvában ez kellően nem ellenőrizhető. A 
lemiagyobb valószínűség amellett szól. hogy a 
különböző helvekről összevásárolt ée forgalom-
ba hozott дуйт-öles nyersen való élvezete volt 

Tudatjuk, hogy jó Édesanyánk, 

özv. Gömöri Lajosné 
hosszú szenvedés után meghalt s akara-
ta szerint csendben, e hó 2<8-án eltemet-
tük. Isten adja meg neki a megérdemelt 
nyugodalmas pihenést. 

Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

GYERMEKEI. 

a bdtegség terjesetője. Deszk 2700 lakosából 
eddig 500-at oltottak be és gondoskodás tör-
tént, hogv a. község orvosai az összlakosság 
beoltásához szükséges oltóanyagot megkaphas-
sák. 

A vérhasmegbetegedések legnagyobb számban 
Makón, ós Földeákon jelentkeztek. Makón 31, 
Földeákon 35 megbetegedést jelentettek. Ezek-
nek a jelentéseknek az ügyében azonban a fő-
orvos is megállapítja, hogy nem nyújtanak hü 
képet* mert a vérhas felismerése, illetve az 
arra gyanús megbetegedések jelentése tekinte-
tében a községi orvosok részéről nem egyöntetű. 

Az összes Iskolák „r̂ szom^ 
nálam szerezheti be a l e g o l c s ó b b a n 

A zárda részére P 4.50 
FRANKEL TERI S ^ í 2 ' 

Vakmerő álkulcsos 
toivajlás 

(A Délmagyarország munkatársától.) Teg-
nap este vakmerő tolvajlást követett el isme-
retlen tettes a Szilágyi-ucea 1. szám alatt levő 
házban, R o b i c s e k György szegedi lakós la-
kásában. A tolvaj, miután álkulccsal kinyitot-
ta a lakás ajtaját, behatolt a lakásba és feltör-
te a szekrényeket. Magával vitt négy öltöny 
ruhát. 12 inget, néhány pár cipőt és egy fény-
képezőgépei, mintegy hatszáz pengő értékben. 
A lopást nem sokkal később felfedezték és érte-
sitették a rendőrséget. A nyomozás megállapí -
tása szerint a tolvaj a helyzettel ismerős egyén 
lehetett, aki kileshette a kedvező időt és ak-
kor hatolt be a lakásba. Ujjlenyomatot sehol 
sem hagyott vissza, amiből viszont arra kö-
velkéztetnek a detektívek, hogy a lopás elkö-
vetője rutinos betörő lehet, aki gondosan vi-
gyázott arra, hogy áruló nyomot ne hagyjon 
maga után, A rendőrség keresi az álkuícsos 
tolva jt. 


