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Készít •Is8r»ti4n kivitel-
ben szobafestést, mázolást 
és buterfényezést jutányos 
árban. Cégtulajdonos: 

Csányl Mihály 
r e k t t e i a t u c c a 22, 
T «s 1 €j • o n s »(l-4». 

Rágalmazási per 
77 vádlottal 

Személyeskedő harcok a Gyufa! 
Népgazdasági Szövetkezel körül 

(A Délmagyaország gyulai szerkesztőségétől.) 
Tizenöt évvel ezelőtt alapították a Gyulai Nép-

gazdaság Szövetkezetet, amelynek Jobbára építő-

iparosok voltak a tagjai. Az építőipar pangása 

következtében a szövetkezet niár évek éta alig 

fejt ki működést, pár bónappil ezelőtt Tábór 36-
'sef uradalmi titkár kezdeményezésére megélén-

kült a szövetkezet tevékenysége. Többek között 

megpályázta és el is nyerte a gyulai állami kór-

ház építkezésével kapcsolatos bontási munkálato-
kat. Ennek következtében tömegesen léptek be 
s szövetkezetbe a gyulai építőiparosok, de a bon-
tási munkálatok nem hozták meg a várt anyagi 
eredményt, mire újból kitört a Viszálykodás. 

Nemrégiben 77 aláírással beadvány érkezett 
a szövetkezet vezetőségéhez, amelyben az aláírók 
bejelentik kilépésüket és visszakövetelik a befi-
zetett kétpengós belépési dijat, mert, mint a be-
adványban mondják, az igazgatóság két tagja, Így 
Tábor József a valóságnak meg nem felelő módon 
ismertette előttük a szövetkezet vagy óni állapo-
tát, ezzel megtévesztették őket. Tábor József ma-
gára nézve sértőnek találta a beadványnak reá-
vonatkozó állításait és rágalmazás vétsége miatt 
feljelentette a beadvány aláíróit. A Népgazdaság 
Szövetkezet 77 tagja így hamarosan a vádlottak 
padjára kerül. 

Fortuna petróleumgáztözök 
megérkeztek. Nem föstöi, nem kormoz, szagtalan. 

Árak már ZS.~ Penqőíől 
K e d v e z ő r é s z l e t f i z e t é s . 

Főz SUt Fiit 
Kérjen díjtalan bemutatót, a gépet a vezérképviselettől: 

M a r k o v i c s S z i l á r d ok!, gépészmérnök 
Szőjed, Tisza Lajos körút 44 Telefon 30—20-

Szombaton megkezdődött ! 
Szegeden a sportorvosi { 
kongresszus 1 

(A Oéimagyarország munkatársától.) Szombaton 

nyitották mag a szegődi sportorvosi vándorgyű-

lést, amelyro igen sok budapesti és vidéki orvos 

érkezett Szegedre. A vendégeket szombaton dél-

előtt ii pályaudvaron n város nevében dr. Tóth 

iZ A 

márkás 

különleges szigctolóssel, 12 havi ré#zletfizetésrc 

Szántónál, 
Városi bérház, Szeged, Stécheuyi tér. 
HenneteJd j é g s z e k r é n y e k egyed&rúsil&sa. 

Értesítem i. t. vcvcí.r.ct, hvgy 

keztyü és finom n5i fehér-
nemükészitést is bevezettem 
Vállalok minden e szakmába vágó munkát fele-

lősséggel, legolcsóbban hozott anyagból is. StCl-

n c r JÚZSCfne fűző- és crnyőkészitö, Kül:sey-

ucca 12. (Tiszu Lajos-körut és Feketesas-ucca sa-

rok.) Hermcs-, Városi jóléti alapi utalványok, Ka-

lász-szelvények érvényesek. Alapítva 1913. évben. 

Börkeztyii tísztitás, javitfs. 

B u d a p e s t e n hóditó lesz! 
Csináltasson 

„V lENNf i - ' c I t e m i a i tartós hullámot 
U I N T Q 

I xö l gy fo t í r aszsza lon í i an , Budapest, 
Rikóczi-ut 40. (Corvinnal szomben) Hajfestés, kozmo-

tikn. t' iók Siótokon. 

Kiváló minőségű 

o l a j f e s t é k e k , 

legszebb porfestékek, zománcok, lakkok, lűtötes-

'ukk, furdokidzománe. a legjobb fifnisz, terpen-

tin. Parkettketék, partvisok kefeáruk, seprők, 

vésetek. Tinóm parkettbeeresztők. Padló és bu-

torpaszlák. Teljesen c.zag talán foltbenzin. Moly-

irtók. Lcgjob festékáruk és tisztogatási anyagok 

legolcsóbban 

Horaszthy Gézónál 
. . , Szeged, Fekctcsas ucca 22, szám, / "„ 

Béla polgármesterhelyettas és dr. Veress Elemér 

egyetemi tanár, az előkészítő bizottság elnöko 

fogadta. A vendégek délelőtt a városba hajtattak, 

megtokintették a muzeumot, a város nevezetes-

ségeit, majd a fehértói halgazdaságot látogattáik 

meg. A rendezőség itt bankettet adott a vendé-

gek tiszteletére, akik délután megnézték az uj 

Vasutas-stadiont A sportorvosok kijelentették, 

ehhez hasonlóan modernül berendezett sportpálya 

nincsen az országban, különösen a higiéniai be-

rendezést dicsérték. A stadion után az egyetemi 

klinikákat nézték meg a vendégek. 

Délután fél 6 órakor az egyetem élettani in-

tézetében ünnepélyes külsőségek között megnyitót* 

ták a vándorgyűlést. Dr. Veress Elemér egye'emi 

tanár üdvözölte a vendégeket, majd a város kép-

viseletében dr. Tóth Béla polgármesterhelystftes 

mondott beszédet. Az első előadást dr. Purjcsz 
Béla egyetemi tanár tartotta a sportszakorvos kér-

déseiről, majd dr. Veress Elemér az Iskolaorvos? 

nak, mint az intézet sportorvosának a munkájá-

ról beszélt. Vitéz Risztóezy Ernő érdekes előadás-

ban fejtegette azoknak a sportolóknak a vizsgá-

latát,, akik egyetlen intézet kötelékébe sem tar-

toznak. Baitz Géza a sportorvosi tanácsadóhálózat 

országos kiépítését hangoztatta előadásában. Cse-
ley Pál a sportorvosnak a sportegyesületekben 

és a sporttelepen végzendő munkáját ismertette. 

Mutsehenbaeher Tivadar, Horváth Boldizsár, ium-
nitzer Sándor és vitéz Bakay Jenő egyes feltűnő 

sportsérülésekről tartottak előadást és azok kezo-

lési módját ismertették. Az előadásokhoz többen 

hozzászóltak. Este 8 órakor a HungárLa-szállóban 

a város bankettet adott a vendégek tiszteletére. 

A vándorgyűlést vasárnap délelőtt 11 órakor 

folytatják az egyetem élettani Intézetében. 

A sportorvosi kongresszus alkalmából Szegedre 

érkezett Tárezay Felteidés Román miniszteri taná-

csos és Ivándt Kálmán miniszteri osztálytanácsos), 

a kultuszminisztérium képviseletében, dr. Prém 
Lóránt főtitkár, Szukováthy Imre egészségügyi 

főtanácsos az OTT képviseletében, továbbá dr. 

Baitz Géza, a sportorvosi intézőt vezetője, dr. 

Plenezner Sándor, a székesfehérvári szivvizsgáló 

és sportorvosi intézet vezetője. Tizenőt tagu ka-

tonaorvosi küldöttség dr. Hagypataky Gyula ezred-

orvos vezetésével. 

A kongresszus résztvevői elhatározták, hogy a 

mozgalom egyik megindítója, Klebelsberg Kunó 

emléke iránti kegyeletből vasárnap délelőtt a nagy 

kultuszminiszternek a fogadalmi templom kriptá-

jában lévő sírját megkoszorúzzák, 

Ü ^ a l l M v f o r ^ & i o m 
Szeged város területén 1937 április 23—május 

l-ig a következő ingatlanok cseréltek gazdát: 
Rózsa Istvát) eladta Zombori Imre és nejének' 

a Nagymátyás dűlőben lévő 1000 n- öl földjet 200 
K kat. tiszta jövedelemmel 500 pengőért. 

llódi Józsefnó és társai eladták Kószó Józsn! 
és nejének a Bodonihnlom dűlőben lévő 2 hold 
262 n öl földjüket 58.13 K kat. tiszta jövedelem-
mel 4500.60 pengőért. 

Bartók Szilveszter eladta Kláris Lászlónénak 
a Fránciahegy dűlőben lévő 662 n. 61 földjét 11.17 
K kataszteri tiszta jövedelemmel 1000 pengőért. 

Farkas Istvánné eladta Juhász József és nejé-
nek a Jámborka dűlőben lévő 1594 n. öl földjét 
7.07 K kat. tiszta jövedelmmel 750 pengőért. 
Siflis Pálné eladta Szabadkai Péter és nejének 
a Szentháromság-ucca 54. sz. házát 208 n. öles te-
lekkel 13.500 pengőért 

Bózsó Imre eladta Kakusri József és társainak 
a Váspályá-uoca 13. sz. há-zát 228 n. öles telek-
kel 8800 pengőért. 

ördógh Pálné eladta Lajkó 'Juliannának * 
Nágymá'tvás dűlőben lévő 1274 n. öl földjét 8 35 
K kat. tiszt3 jövedelemmel 1000 pengőért. 

Bödö Józsofné és társai eladták Bózsó János 
és testvérének a Molnár-ucca 20. sz. házukat 280 
n. öles telekkel 4500 pengőért. 

Körmendy Mátyás és neje eladták Savanyi Jót 
zsefnének a Szentmihálytelek dűlőben lévő 250 
n. öles házhelyüket fiOO 'pengőért. 

Szécsi Miklós eladta Battancs Mihály és nejé-
nek a Matyiderék dűlőben lévő 618 n. öl szántó-
ját 6.28 K kat. tiszla jövedelemmel 712.80 P-ért 

Nyári János és nejo eladták özv. Húszig György 
nének a Móra-ucea 7. sz. házukat 288 n. öles te* 
lekkel 79()p pengőért 

Kőrósi Jánosné eladta Horváth József és nejé* 
nek a Madarásztó dűlőben lévő 1282 n. öl földjét 
1Ó.Ó3 K kat. tiszta jövedelemmel 598.72 pengőért 

Gombos Imre és neje eladták Pataki Lajos és 
nejének a Makraszél dűlőben lévő 709 n. öl föld-
jüket 5.98 K knt. tiszta jövedelemmel 1350 P-ért 

Ocskó Imréné eladta Sebők Pál és nejének a 
Puskaporos dűlőben lévő 1261 n. öl földjét 16.53 
K kat. tiszta jövedelemmel 1000 pengőért 

Kispéter Istvánné eladta özx. Fravó Jánosné-
nak' a Kisszéksós dűlőben lévő 1317 n. öl földjéf 
11.23 K kat. tiszta jövedelemmel 500 pengőért. 

Tanács Ferenc eladta Bakacsi János és nejé-
nek a Fertő dűlőben lévő 1 hold 200 u. öl földjét 
17.44 K kat. tiszta jövedelemmel 1905 pengőért. 

Elgázolt egy 8 éves 
kislányt egv bérautó 
a gyulai főtéren 

(A Délmagyar ország gyulai szerkesztőségé* 
tői.) Megrendítő szerencsétlenség történt szombat 

ton délelőtt fél 12 óra tájban a gyulai Városháza-

uccábao. A városháza felől az úttest közepén 

haladt Pongráes József bérautós 014 LK rend-

számú csukott bérautója. Ugyanokkor a Winklar-

patika felől három kisgyermek igyekezett az ucca 

túlsó oldalára. A három gyermek közül ffrfea 

Ilonka 8 esztendős iskoláslcány az autó elé került, 

amely elütötte és a szerencsét'ea gyermek vérző 

fejjel zuhant a kövezetre. Pongrácz József azonnal 

leállította a kocsit, felvette a kisleányt és az ál-

lami kórházba szálütotta. A kórházban az eszmé-

letlen leányt nyomban kezelés alá vélték. 

A szerencsétlenség után rövidesen rendőri bi-

zottság szállt ki a helyszínre: dr. £rdy fogalmazó, 

Újhelyi felügyelő, Jászóy detektivcsopOrtvezető 

kezdte meg a nyomozást. Megjelent a helyszínen 

dr. Sehtőder Gábor ügyész, dr. Vályt Nagy István 

vizsgálóbíró és Fáry Sándor Iparfelügyelö is. Az 

iparfelügyelő a szerencsétlenség színhelyén méré-

seket eszközölt, majd a vizsgálóbíróval bérautóba 

ült és próbautat végzett. A vizsgálóbíró fényi é-

peket. készített a helyszínen A nyomozás a sofep 

és a szemtanuk kihallgatása folytatódott. A kór-

házba szállított kisleány állapotáról azt a felvilá-

gosítást kaptuk, hogy Rácz llónka állapota súlyos+ 

„1mor"uíszerü Mzass aqkÖZVítüíí 
iroda kifogástalan pirtikat tud ajánlani a hozzá-
forduló nősült-időknek és férjhezmenendőknele, 
Iroda: Dáni-ncea 3., nyugdijirodáhan (második ud-j 

yarban^ a Dugonics-tér mellett _ 


