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Kerékpárt, alkatrészeket, gumit 
D ér y g é p á r u h á z 

v I t ó m U 

legolcsóbban 
részletre is 

N a g y I « h e l y . 

Csökkent a tífuszjárvány 
Folytatfák a védőoltásoka* 

(A Délmagyarország munkatársától.) A hű-
vösre fordult száraz időjárás következtében 
lényegesen csökkent Szegeden a minden év-
ben felujuló tifusz- és vérhasveszedelem A 
járványos megbetegedések száma, bár augusz-
tus elején ugv látszott, hogy a betegség a szo-
kottnál is nagyobb aránvu lesz, örvendetesen 
csökken, amennyiben a hűvös idő egyáltalá-
Ivan nem kedvez a betegségek kórokozóinak 
Szórványosan fordulnak elő most is megbete-
gedések. de a hivatalos megállapítások szerint 
főképpen olyan helyeken, ahol nem nagyon 
tartják be az egészségügyi rendszabályokat és 
nem ügyelnek kellőképpen a tisztaságra. A 
mosatlan, hámozatlan gyümölcs, a nem gon-

dosan kezelt tej okozza • legtöbb esetben a 
megbetegedéseket. 

A főorvosi hivatal a polgármesterrel foly-
tatott beható megbeszélések alapján mindent 
elkövet, hogy a betegség terjedését megakadá-
lyozza. Mivel a tifuszelleni oltások az idén 
igen jól beváltak, a főorvosi hivatal elhatároz-
ta, hogy az oltásokat kiterjeszti, ezért minden 
hétköznap reggel 9 órát 1 délelőtt 11 óráig 
minden előzetes vizsgálat nélkül beoltanak a 
főorvosi hivatalban rundén jelentkezőt, telje-
sen díjtalanul. Oltásra a városi bérház II. eme-
ictén, a 20-as számú nivatalszobát>«u «.ell je 
lemkezni. 

Mo<Wn «znhA*, e)«ar*ns B'tKnyKV. fal*lf«fc. ra?' wvmot szövetek. K R lE R~i\él,~ Klauzál tér 
raelflnoV 
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Négyzetméter, vagy folyóméter 
Rágalmazást per 02 Iparcsarnok építése után a v á l l a l k o z ó és a beionmester 

közöli 

A Délmagvarorszáa munkatársától.) Érde-
kes rágalmazási pert tárgyalt kedden délelőtt 
di*. Kiss László járásbiró. A per* az uj Ipar-
csarnok építkezésével kapcsolatos, az épület 
vállalkozója és a betonmeeter között keletke-
zett egy vitás piegállapodás miatt. Berkes De-
wő építési vállalkozó a betonmunkát Kakuszi 
Bélának adta ki. Amikor Kakuszi a munkála-
tokat elvégezte és fizetésre került a sor. meg-
lepetten tapaszalta, hogy Berkes kevesebbet 
akar fizetni, mint amennyire 5 számított. Rö-
videsen kiderült, hojrv honnan eredt a tévedé-
se. Azon a megállapodáson, amely az 5 birto-
kában volt, folyóméterenként 10 filléres ár 
volt feltüntetve. Erre való hivatkozással azt 
kérte, hogv folyóméterenként fizessen neki a 
vállalkozó 10 filléreket és ne négyzetméteren-
ként. Berkes viszont megmutatta az ő birtoká-
ban lévő eredeti megállapodást, amely néauzet-
méterről beszélt. Ezt a megállapodást, Kaku-
szi is aláirta annakidején. 

A vita során Berkes azt mondotta, hogv 
Kakuszi példányába a gépirókisaeszonv téve-
déséből hiba csúszott be, mert m* helyett m'-et 
irt a Kakuszinak küldött példányba- A dolog 
nem maradt annyiban. Kakuszi polgári pert 
indított ós követelte, hogv a vállalkozó folyó-

méterenként fizesse neki a 10 filléreket. Egy-
ben levelet is irt Berkes Dezsőnek, amelyben 
többek között ezt a kitételt használta: az 
általam aláirt megállapodáson, amely az ön 
birtokában van és tintával íratott, az m* 
négyzetméterre javíttatott ki." Emiatt Berkee 
Dezső feljelentette ráaalmazás címén Kakuszit 
és feljelentésében előadta, hogy Kakuszi le-
velében őt jogtalan haszonszerzéssel, és okirat-
hamisítással vádolta meg. 

A keddi tárgyaláson Kakuszi azzal véde-
kezett, hogy nem akarta Berkest megrágal-
mazni, de mivel az ő példányában folyóméter 
volt irv^ joggal követelhette, hoarv eszerint 
fizessék ki őt, a levélben egyébként nem azt 
állította, hogy Berkes követte el a javítást 

Az építési vállalkozó kihallgatása után a 
bíróság felmentette Kakuszit a ráaalmazás 
vádja alól azzal az indokolással, hogv valóban 
leírási hiba történt, de dst a hibát éppen Ber 
kes alkalmazottja követte el, nem sérelmezheti 
tehát, ha ezzel kapcsolatban Kakuszi is téve-
désbe esett. 

Az építkezési vállalkozó a felmentő ítélet 
ellen fellebbezést jelentett he a törvényszék-
hez. « 

Külön értesítés helyett. 

Dr. Szivessy Lehel és felesége, Szivessy Tibor és f e l e s e . Má r a és 

Endre gyermekei. Szivessv Aiice, M r i a , Klára, Ilona, — Kárász Lá<zl5, 

Györejy, J ud i t—SchHer Ilus, — unoká', Pál Berta, és Bamberger Gusz-

távné nővérei, gyászbaborult szívvel jelentik, hogy 

özv. dr. Szivessy Lászlómé 
szül. Prosznitz Júlia 

1936. szeptember hó 15-én Szegeden, 72 éves korában elhunyt. 

Drága halottunkat 1936 szeptember hó 16 án délután 3 óiakor kí-

sérjük örök nyugalomra. 

Szeged, 1936 szeptember 15. 

Félévi börtönre 
itéllék 

a villamoskarambol 
tolvajait 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den kerültek a szegedi törvényszék elé azok a 
fiatalemberek akik az elmúlt napokban vak-
merő lótolvajlást és zsebmetezé6t követtek el 
a városban. Jelentette a Délmagyarorszáq. 
hogy a rendőrség elfogta Viszmea János és 
Rozsnyai István állásnélküli fiatalembereket, 
akik egy villamoskarambol által okozott zűr-
zavarban elkötötték egy röszkei gazdálkodó 
Jovát. Elfogatásuk során beismerték, hogy az-
nap délután még egy másik bűncselekményt is 
elkövettek. Egy piacról hazatérő gazdát bein 
vitálták a kocsmába, leitatták és 65 pengőt 
loptak ki a zsebéből. 

A törvényszék előtt beisnrrték a lopásokat 
ós azzal védekeztek, hogy nera volt jö\ delmük, 
azért szánták rá magukat a bűncselekmények 
elkövetébére. A tanuk elmondották, a lólopás 
történetét. A lólopás ugv történt, hogv ami-
kor a gazdálkodó szekere a villamossal törtónt 
összeütközés következtében mfegsérült, a gaz-
da kifogta a lovát és egy oszlophoz kötötte. A 
ló mellett állott a megrongálódott kocsi ée 
rajta ott ült a gazda felesége. Viszmegék az 
asszony szemeláttára kötötték el a loval és 
amikor az aeszony rájuk ezólt, hogy hová vi-
szik a lovat, azt telelték, hogv „megsétáltat-
iák", mert nagyon meg van az állat ijedve. 
Igv azután „elsétáltak" az értékes pejlóval. 
Kihallgatták a másik károsult gazdát ís, aki-
től 65 pengőt loptak el. A gazda elmondotta, 
hogv a két fiatalember az uccán eavszerüen 
átölelte és a kocsmába invitálták. 6 ugyan 
soha sem látta azelőtt egyiket eem, de meg-
tévesztette fellépésük és azt hitte, hogy ismeri 
őket, talán csak nem emlékezik rájuk A fia-
talemberek azt ígérték, hogv öle fizetik a bort, 
mire 6 kötélnek állott. A kocsmában azután 
lerészegitették és mire magához tért, hiánvzott 
a pénze, amit terménveiért kapott. 

A biróság a két szélhámos fiatalembert, fe-
jenként 6—6 hónapi börtönre ítélte. 

/Is olvasó rovata 

Tekintetes Szerkesztőségi A piacrendezéssel 
és a város szépítésével kapcsolatban szives fi-
gyelmébe ajánlanám két elgondolásomat. 

Az ártézi kut melegvizét elvezetném a Rá-
kóczi-tér közepére. Ott négyszögletes kutat ké-

iék ki olymódon, hogy a közepe szökőkút 

na. (Odahelyezném a husárusokat, a sajtoso-

peznék 
lenne, oldala pedig két-két kifolyót kap-

kat a halárusokat a tejeseket, egyszóval 
mindazokat, akiknek vizre van szükségük!) A 
melegvíz kéznél lenne, továbbá a térnek a f«l-
locsolása is megoldható volna. Hogy a me-
legvíz ne menjen kárba, a 8 csapot csak he-
tipiacos napokon nyittatnám ki, köznap csak 
1—2 kifolvót engednék folyni. A célszerűség 
mellett megvolna a közönség kényelme is, rmrt 
egy térre csoportosítva megvehetné a hu!-, 
hal-, vaj-, sa't-, stb. szükségletét. A Valéria-
térre csoportosítanám az árusokat, például 
kádárokat talicskásokat, rongyszőnyegeseket, 
cserépedényeseket stb. A Rákóczi-tér volna az 
élelmiszer, a Valéria-tér a háztartás piaca. 

A R-idolf-téri ki«állomást az Onozó-féle telek-
re felénitendő épület földszinti részére szán-
nám. Ott volna a jeervnénztár és a váróterem, 
a sinek vésállomósn pedig ?» vámhivatal előtt. 
Ilven módon gvönyörü területet nyernénk. A 
Rudolf-teret a Móra-park stílusára parkíroz-
tatnám, a Móra-park szökőkntas medenceiével 
szemben eső részre pedig a Szent Antal-kutat 
tenném. Olvastam sz őrökhagvó rendelkezese-
ről hogv a kut a Dóm-téren legven. Jóllehet, 
akkor a tér nem a mei állapotában volt. ha-
nem még a 'régiben és ez a kivánság ki tele-
zetten a régi térre irányulhatott, amikor kőny-
nvü lehetőség nyílt a kivánság keresztülvite-
lére. Kér volna a Dóm- és a Gizella-teret te-
leépiteni, — ne kapjon" minden látványossá-
got ez a két tér. amikor jobb és megfelelőbb 
megoldás is lehet találni. 

Tisztelettel (Aláírás) 


