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Kerékpárosok! 
I lsórendU kerékpárokat enqedmáityem ár-
b a n r t s s l a t r e a d o m . Gumikat és alkatrészeket 
árhnn kaphat Szántó Sándorná>. 
i" Szeged, (Kiss D palotai Kiss u. 2. 

(ésre inditvánvfi fognak benyújtani az ügyben. 
Indítványozni fogják, hogv a vároe törvényha-
tósági bizottsága intézzen feliratot a kormány-
hoz és hivatkozva az eredeti megállapodásokra, 
a vároe által vállalt és teljesített sulvos köte-
lezettségekre, sürgesse meg a Rerrich-féle ter-

vek valóraváltását. Ha felépülnek azok az épü-
le'ek, amelyek még hiányoznak, külön hajlékot 
kaphatna az egvetem könyvtára, amelynek 
könyvállománya jóval meghaladja a százezer 
köteget. Ezzel kapcsolatban foglalkoznak az 
egyetemen a Somogyi-könyvtár és az egyetemi 
könyvtár egyesítésének gondolatával is. amelv 
szintén nem ui gondolat. A könwtárak egye-
sítését az egyetem most ugv képzeli ol. hogv a 
Somogyi-könyvtár, mint a város közkönyvtá-
ra. az egyesítés esetén is megőrizné elvileg és 
tulajdonjogilag különállását. 

A kérdés minden bizonnyal sok tárgyalásra, 
vitára ad még anyagot, mindenesedre van olyan 
fontos, hogv szükséges vele foglalkozni 
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Titokbon meglátogatta szabadkán 
szüld sirlát. letartóztatták egy 17 év előtti 

oonogQ miatt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Kűlö-

1 ös bonyodalom támadt egy szegedi cipész-
munkás tiltott határátlépése körül. P á I f i De-
zső. aki már hosszú évek óta dolgozik Szege-
ilen. Mindenszentek ünnepe előtt elhatározta, 
hogy átmegy Szabadkára és meglátogat ja szü-
lei sírját. Pálfi Dezső nem váltott határátlépési 
igazolványt, rejtett utakon próbált átszökni a 
határon. El is jutotl Szabadkára, ott azonban 
elfoglak és tiltott határátlépés miaft megindí-
tották ellene az eljárást. 

A szabadkai rendőrség bűnügyi nyilvéntar-
tó]át is átnézték és megállapították, hogy ab-
ban Pálfí Dezső cipészmunkás is szerepel. Rá-
jöttek arra is, hogy Pálfi Dezsőt 1019. óta kö-
rözik. mert harmadmagával rablótámadást kö-
veiéit el és niegszökötl n fogházból. 

A szabadkai bűnügyi nyilvántartó adatai 
szerint Pálfi Dezső és másik két társa 1910. 
novemberében megtámadtak Szabadkán egy 
bői.cár Kert észt. botokkal fejbeverték, majd az 
elalélt embertől húszezer koronát elvettok. A 
rablótámadást a két másik férfi követte el, 
Pálfi annyiban rótt rfsze* hogy őrt állt. ne-

hogy a támadókat megzavarják. 

Az eset akkor nagy port vert fel Szabadkán, 
pár nap múlva sikerült is mindhárom tettest 
elfogni. Abban az időben, a szerb megszállás 
elején rögtönitélő bíróság működött Szabad-
kán, mindhárom letartóztatottra halálbüntetés 
várt. Egyik séta alkalmával azonban tizenkét 
fogolvnak sikerült megszökni a fogházból, köz-
tük Pálfi Dezső és társai is kereket oldottak. 
Pálfi szökés közben elvált társaitól és átjött 
Magvarországra. Itt több városban megfordult, 
majd hosszú évek óta Szegeden dolgozott, egé-
szen a legutóbbi napokig. 

Mindenszentek előtt aztán elhatározta, hogy 
átszökik a határon és meglátogatja titokban 
szülei sír ját a szabadkai temetőben. Ezen azon-
ban rajtavesztett és most először tiltott határ-
átlépésért ítélik el, azután pedig abban a te-
kinletben dönt a szabadkai ügyészség, hogy 
Pálfi Dezső bíróság elé állitható-e az 1919-es 
figv miatt. Ha 17 év után nem évült el az ügy. 
akkor könnyen lehetséges, hogv a cipészsegéd 
súlyosan ráfizet a tiltott határátlépésre. 

Karpaszományos egyenruhát KlSlri* »«érint 
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Nem falálfák 
a budapesti 

bank fol vajokai 
Budpest, november 17. A detektívek ezázai 

hajszolják az Angol-Magyar Bank Vilmos csá 
szár-uti főpénztárának rablóit, akik hétfőn "20 
ezer pengőit vettek el egv idős altiszttől. Iloll 
.lózsef elmondotta, hogv amikor számolni 
kezdte a pénzt), megérezte, hogv valaki ütö-
ceti a vállát, de nem reagált rá. Később erősebb 
fltést kapott, megtántorodott. Hátranézett, de 
a tömegben nem tudta megállapítani, hogy ki 
inzul álta. Csak néhánv perc múlva vette ész-
re. hogv eltilnt a pénz; eegitségért kiáltott. 
Forgó Ármin pénztárfőnök nvomban feltár-

;izta a rendőrséget, amelv azonban vem je-
hntkezétt. A sok sikertelen telefonálgatás 
után a Fabankot hivta fel, az igazgató ezután 
-/emélyenen jelentette he a rablást a rendőreé-
jt n. ahol ide-oda küldözgették. Másfélórás ké-
séssel érkeztek detektívek a bankba. 

E.«te a rendőrség razziát tartott. Mintegv 
110 ayanusltottja van a btinügvnek. Kedden 
reggel egv eofőr jelentkezett a rendőrségen és 
lejelentette, hogv a bankrablás idejében két 
fiatalembert, vitt el kocsiián az iparügvi mi-
nisztériumba 

Rádióját 
szakszerűen iavitom, wiodernisilom Villany-
szerelés, javítás olcsón, adóhivatallal szemben. 

P o l l á k Imre. Tábor u. 7/fl. 

Cáfolat 17 horogkeresztes 
budapesti letartóz-
tatásáról 

Budapest, november 17. A MTI jelenti: Il-
letékes helyen felhatalmazták a Magvar Táv-
irati Irodát annak megállapításira, hogy a 
..Népszavának" a „Prager Pressebői" átvett 
az a híre, hogy Budapesten 17 német állam-
polgárt horogkeresztes propaganda miatt le-
tartóztattak és hogv ebben az ügyben a német 
követ felkereste a magvar külügyminisztert, 
tisztára koholmáuu és nincsen semmi alapja. 

h kultuszminiszter 
az egyetemi zavargá-

sokról 
Budapest, november 17. Budapesten tegnap 

óta megint folytatják az egyetemi tüntetése-
ket, eltanáceolásokat és zavargásokat. Különö-
sön a műegyetemen vonultak fel megint a za-
varíkeltő elemek, akik minden ok nélkül foly-
tatják ezeket az ország érdekeit veszélyeztető 
akciókat. 

Hóm/m Bálint vállá? ée közoktatásügyi mi-
niszter az ügyben kedden a követksző nvüat-
kozatot tette: 

— Az egyetemi hatóságok a legszigorúbban 
fomak fellépni minden rendzavarással szem-

ben. Meggyőződésem, hogv a komolyan tanuló 
ifjúság most is teljesen távol áll ezektói a moz-
galmaktól. Remélem, hogv mint az utóbbi 
evekben is történt, az egészen ók nélkül meg-
indult mozgolódás befejezéshez jut. 

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 11.6, a leg-
alacsonyabb 1.5 C. A baromtfrr adata 
nullTokra és tengerszintre redukálva 
reggel 764.4, este 764.5 mm. A levegő 
páratartalma reggel 85, délben 72 szá-
zalék. A szél iránya északnyugati, 
erőssége 1—2. A lehullott csapadék 
mennyisége 0.4 mm. 

A Meteorológiai Intézet jelenti este 
10 órakor IDO.IÓSLAT: Gyenge dél-
nyugati szél, változó felhőzet, sok he-
lyen köd. egyes helyeken, kivált nyu-
gaton és északon eső. a hőmérséglet 
keveset változik. 

Ilans Ilomegger előadása a szabadelvű gaz-
dasági rendszerről. Hans H o n e g g e r svájci 
közgazdász tegnap tartotta második előadásso-
rozatának első előadását az egyetemen a sza-
badelvű gazdasági rendszerről. „Ha a mai eu-
rópai gazdasági helyzetet nézzük — mondotta 
—, azt lát juk, hogy minden bajnak oka a nem-
zetközi munkamegosztás hiányában keresendő. 
Az egyes államok autarehikus berendezkedé-
seikkel uj gazdasági helyzetet teremtettek Eu« 
rópában. A kishatalmak ebben a világgazda-
sági konfigurációban a nagy államokkal füg-y 
gési viszonyban vannak, így kénytelenek kö-
vetni mindazokat a gazdasági intézkedéseket, 
melyeket velük szemben a nagyhatalmak al-
kalmaznak. Előadása további részében ismer-: 
telte azokat a szubjektív és objektív elemeket, 
amelyek a szabadelvű gazdasági rendszer moz-
gató rugói. A szabadság által fejlődnek ki az 
egyénben azok a dinamikus erők. amelyek a 
világháború előtt és azt követően a világgazda-
sági kibontakozáshoz és vele a kultura oly 
nagvaránvu fejlődéséhez vezettek. A szabad 
verseny által az áruk ára sülyed — fejtegette 
— minősége jobb lesz. a termelés így az álta-j 
lános jóléti célok kielégítésére alkalmassá vá-j 
lik. 

DÍSZTÁRGYAK: ~ • ' 

Kerámia szobor figura —.98 
Vásárhelyi kerámia váza i—í#? 
Égetett és festett faváza >-.78 

FAYENCE ARUK: 
Fayence kancsó 1 literes >-.98 

Fayence fali sótartó «-.98 
Füszertonna szegletes --.49 

Gyümölcstál 6 drb tányérral P 1.98 
ÜVEG ARUK: 

Kompót készlet fehér P 2.28 
Üvegtányér 6 drb - —.98 
Edison vizes pohár egynyolcados 1 drb —.78 
Vizeskancsó háromnegyed literes —.98 

HÁZTARTASI C IKKEK ' ' 
Extra dióőrlö ' P 2.88 
Réz kávéőrlő P 2.28 
Mák őri« P 228 

ÓRAK: N 

Színes asztali óra P 2. 28 

Nikkelezett ébresztő nr» P '2.98 
Krómozott óv áll s ébresztő óra , 5.98 

Női karkötő óra • '548 
FZFNKIVÜL ÓRIÁST VÁLASZTÉK MINDEN 
F.TJÍ TÍP ZET/DETO A TAN1) ÉKTÁR GYA K BAN! 
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KIS HIRDETES— 
KEGY FORGALOM= 

KÖZÖS FOGALOM 


