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pompásan berendezett lakását. Bízott abban, 
hogy műkincseinek értékéből rendezni tudja 
ál landóan szaporodó adósságait, ugy látszik 

azonban, az utolsó időben ehsztette minden 
reményét. 

Baráti köre legutóbb a Fészek Klubban lát-
ta márrius 22-en. ahonnan nvngodlan eltá-
vozott. Hozzátartozói napokig hiába keresték, 
végre jelentették eltűnését a rendőrségnek, 

amely azonban eddig sikertelenül nyomozott 
utána. Az a feltevés, bogv az idős ur anyagi 
összeomlása miatt öngyilkosságot követett cl. 
A rendőrség tovább folytatja a nyomozást. 

Van a budapesti rendőrségnek egv „lélek-
látó" tisztviselője, aki kijelentette, ugv érzi, 
bogv Ernst Lajos él, valahol Székesfehérvár és 
Szeged között csatangol, elvesztette emlékező-
tehetségét. 

A Szegedi Tanárképző Főiskola 
Kamara-Kórusának 
hangversenye 22-én esto fél 9 érakor a Tiszában. 

J E G Y E K a 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
j e g y i r o d á j á b a n (Oradf-u 8.) 

A hagymakalasztrófa okai 
a makói közgyűlés előli 

A Honvéd-negyed roskadozó házainak kitelepítése — Ady 
Endre-ucca lesz a Tavasz-utcából 

(A Déhnagyarország makói tudósítójától.) Ma-
kó képviselőtestülete kedden délután fejezte be 
áprilisi közgyűléséi. Érdekes vita folyt n makói 
szegény negyed, a Honvéd városrész egészségteleu 
épületeinek kitelepítése körül. A polgármesteri 
javaslat 30 munkásház építését tervezi, ezeket 
kapnák a Bonvéd düledező putrijaiból kitelepí-
tett emberek 20 évre havi 8—10 pengős törlesztés 
mellett. 

Szabó János az egyetlen lakóhelyiséggel ter-
vezett házak helyett szoba-konyhás lakásokat kí-
vánt, Ilerczeg Sándor is változtatásokat javasolt, 
Erdélyi Antal pedig ingyenes lakásul kívánta az 
építendő munkásházakat a putrilakóknak átadni. 
Dr. Fricd Ármin a talajvíz által veszélyeztetett, 
egészségtelen talajon épült városnegyed teljes kite-
lepítését indokolta. I)c bármikép is döntene a vá-
ros. nem leheti czl addig, amig magukat az első-
sorban érdekelt honvédieket meg nem hallgatja. 
A bosszú vita vége az lelt. bogy a polgármester 
ujabb épületterveket készittett és meghallgatja 
az érdekeli lakosságot is. 

A Tulipán-uccának a nemrég nyugalomba vo-
nult Goresa I'éler nevéről faló elnevezését be-
jek ntő clétfi jes/tes k ipcsár az ellenzéki képvi-

selők követelték a Tavasz-uccának Ady End-e-
uccává történt elnevezésének végrehajtását. A pol-
gármester Ígéretet tett az uceák uj elnevezésé-
nek sürgős megvalósítására. 

Élénk Vita folyt az idei hagynmértékesités 
kérdésében a Külkereskedelmi Hivatal részéről 
tett arról a megállapításról, bogy a termelők 
visszatartották az árut, a kereskedők viszont alá-
kínáltak a külföldi piacokon. Kagy Gy. Mihály, 
Szabó János, Diós Eerenc egymásután cáfolták a 
termelőkkel szemben emelt kifogásokat. Bámutat-
tak arra, bogy előbb zsákhiány, azután a német 
körök magatartást és még egyéb, a termelőkön 
kívülálló ok idézte lel az export megakadását. II. 
Szabó Imre a Külkereskedelmi Hivatal jószán-
déku, de elhibázott beavatkozásainak számlájára 
irja azt, hogy a makói hagymakcrcskedők rsak-
nem valamennyien tönkrementek, a termelőket 
érzékeny károsodás érte és egymillió pengő érté-
kű hagyma ment tönkre az idén. Az ellenzéki 
felszólalásokkal szemben dr. Galamb Sándor és 
Sikelszky polgármester veték védelmükbe a 
Külkereskedelmi Hivatal által a bagymakatasztró-

' fa okait illetőleg talált álláspontot. 

I 

Betörés után 
a zálogházban találkozunk ... 

(A Délmagyarország munkatársától.) Tóth Mi-
hály napszámos került kedden a szegedi törvény-
szék elé orgazdasággal vádolva. Tóth ellen az volt 
a vád, bogy a hírhedt Horváth Kálmán betörőtől 
átvett főbb öltözet lopott ruhát és azt jne^fcisé-
reltc a zálogházban elhelyezni. Hon j t h Mihályt 
elfogták és akkor kiderült, bogy huszrcndbeli 
belőrést köreiéit el annakidején és a lopott ruhák 
fíátky Zoltán polgári iskolai igazgatónál elköve-
tett betöréséből származtak. Horváth Kálmán egy 
napon besurrant Bótky lakásába és 100 pengő 
értékű ruhaneműt vitt el. Ezeket nyomta azután 
Tóth Mihály kezébe azzal, bogy vigye a zálog-
házba és zálogosítsa cl. Horváth Mihályt a biró-
•-;)» régebben elítélte már négyesztendei szigorí-
tott dologházra. Tóth Mihály csak most került a 
biróság elé. 

— Nem vagyok bűnös — védekezett Tóth Mi-
hály . nem Ismertem Horváth Kálmánt. Mentein 
a/ ügyvédi kamare elölt, amikor az Illető nieg-
fzólitolt és arra kért, hogy vigyem a ruhákat a 
zálogházba é<, vigyem neki odj a pénzt M<*g meg 
i kérdeztem, hogy m i k é i n igazoljam magamat, 
mire elővett esy arcképes igazolványt, amely 
íiátky Zoltán nevére volt kjállitva és a/t niondot-
l<>, hogy azt mulassam fel. A zálogházban aztán 
driekllve't hívtak, aki később elfogl-i Horváthot. 

Én Igazolni tudom szülőfalummal, hogy soha el-
lenem nem volt panasz, szegény ember vagyok, 
de becsületesen élek . . . 

A biróság ezulán tanuként kihallgatta Gyólai 
László detektívet, aki arra 3 kérdésre, bogy is-
meri-c a vádlottat, elmondotta, bogy 15 eizten-
dejc ismeri Tóth Mihályt, aki egy kissé gyenge-
elnxéjii. 

Elmondotta a detektív, bogy a zálogházból te-
lefonálták neki, bogy egy gyanús ember ruhákat 
akar elzálogosítani. Tóth Mihályt tálalta ott, aki 
nagyon meg volt ijedve és elmondotta, hogy egy 
ismeretlen férfi bizta őt meg az elzálogosítással. 
Nyomban telefonált Tóth Mihálynál talált igazol-
vány alapján Bálky Zoltán lakására, aki akkor 
még nem is luáta, hogy kifosztották. Amikor lát-
ta, bogy a ruhák betörésből származnak, azt 
mondotta Tóthnak, hogy menjen előtte tiz mé-
terre és amikor az ismeretlen férfihez ér, ele-
gyedjen vele. beszélgetésbe, amig odaér és azt 
kérdezze tőle. hogy mennyiért hagyhatja zálog-
házban a ruhákat . . . . 

— Igy azután iikerült elfogai a betöret? — 
íérdeite a biró. 

— Egy kis baj történt. A bétőrő, akit akkor 
nem ismertünk, megneszelte a dolgot és Tóth 
elébe jött, Amikor Tóth megpillantotta őt az. 

uccán, anyira kijött a sodrából, hogy hangosan 

kiabálni kezdett: 
Detetktiv ur, detektív ur, itt van az az erru 

ber! . . . Természetesen az illető nyomban kere-
ket oldott, a nagy kőd miatt nem lehetett üldözni, 
csak hetek mirva került kézre. Akkor derült ki, 
róla, hogy luisz betörést követett e'i . . . 

Igaz az kérem — kérdezte a biró, — hogy 
Tóthnak ebben az ügjben felfedezői szerepe volt? 

— Annviban igaz — felelte a detektív —. hogy 
azelőtt nem is tudtunk Jlorváth működéséről 
és Tóth volt az, aki megmutatta nekünk, mene-
külés közben. Később egy más ügyből kifolyólag! 
került kézre és én akkor felismertem, hogy ő volt 
az, aki elmenekült egyszer előlem. Mindenesetio 
Tóthnak volt bizonyos érdeme. 

Dr. Goltncr Dénes ügyész ezekután módosítot-
ta vádját és nem orgazdasággal, banem csíki 
kihágással vádolta meg, mert gyanitáni kellett 
volna, hogy a ruhák lopásból származtak. 

A biróság bűnösnek mondotta ki Tóth Mihályi 
és ?0 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de az ítélet 
végrehajtását felfüggesztette. 

E1 meg nem volt, ez C:aK mosl van. 

ÚJFAJTA eljárással készítek 
garancia 
mellett strapa- és versenykerék-
párokaf, J O A C N I M B R U N O 
Vidra u. 7. Gumik , alkatrészek, nagy javító-

műhely . ÍM 

DiákkiiKdöttség 
gyűlésre kér engedélyt 
az egyetem rektorától 

(A Délmagyarország munkatársától.) Emlé-
kezetesek még azok az események, amelyek 3 
március 15-iki ünnepélyen a Kossuth-szobor 
előtt dr. E r d é l y i László rektor és a d iákok 
szónoka között történt. A vektor ekkor arra 
kérte az ifjúságot, hogy kívánságait foglalja 
írásba és terjessze be, hogy azokat illetékeseid 
megtárgyalhassák. A rektor azt is közölte, 
hogy ez Hóman kultuszminiszternek is az ál-
láspontja. Később a diákok küldöttsége felke-
reste a rektort és gyűlésre keit engedélyt, ami t 
azonban a rektor nem teljesített, az akkori iz-
gatott hangulatra való tekintettel és húsvéti 
vakációra küldte a diákságot azzal, hogy visz-
fzalérésük után tartsák meg a gyűlést, 

A diákszervezetek képviselői a husvélí szü-
net után összeültek és megkezdték a tárgya-
lást. Kedden délután a Turul klubban a Tu-
rul-Szövetség. az Emericana és a MEFI IOSa 
küldöttei tanácskoztak, általánosságban meg-
szövegezték a beadandó memorandumot és el-
határozták, hogv szerdán délelőtt küldöttségi-
leg keresik fel Erdélyi rektort azzal a kéréssel, 
hogy a d iák gyűlésre a közeli hetekben adjon 
engedélvt.. A gyűlésnek az volna a célja, hogy 
azon közölhessék a memorandum tartalmát 
diáksággal ós az esetleges hozzászólásokat 
meghallgathassák. A rektor szerdán fogadja a 
küldöttséget. 

Szeged Városi Színház 
Ma, szerdán este és csütörtökön délután 

BELLA ELMA vendégfelléptével 

ÉD*S A N N A 
Kosztélányi Dezső remekmüve 

Csütörtökön este 
BULLA ELMA bucsufelléptévcl 

Dr. Kerekes Mária 
Budapest legnacvobb szin játéksikere 

Előtte ROSMANN MAGDA 
táncmihészeti bemutatója. 

réntektöl minden este és vasárnap déluf<> 

T A T I A N A 
A szezon legszenzációsabb eredeti operett-

bemutatója. 

D é l u t á n i e l ő a d á s o k : 

Csütörtökön tI»ES ANNA 
BTLLA ELMA el. 

Szombaton NINCS SZEBB. MINT A S i E R E L i M 
Filléres helyárak! 

Vasárnap: TATJÁNA. Bendes «>s-H hely árak! 


