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a Delmagyarország 
jteresiírcftvcnii-
tcrseníjfrieh űifaí: 

Egy 3 ága csillár 

Egy villamos vasalá 

Egy nöi Köfötfkabáf 
lampel es Ifeguiföi 

Egy 10-es női fodrász-
bérlet 
Derno liorgll lodrászlerntáDe, 
Apponyi A. ucca 2. 

Két ráüli 

Egy háztartási mérleg 

Ega to-es manlkOr-
hérlet 
Derna liarijit fodrászlermebe 

Utalvány 
két arcápolásra 
dr. Reiter Oszhárnehoz 

Töltőtoll és szab. ceru-
za elegáns dobozban 

Egu doboz poder-
killönlegesség 
Rr. Reilerne Kozmetikai 
Meszifmenuc 

llat levelezőlap nagy-
ságú fénykép 
Simonul fényképésztől 

Egy töltőtoll 

Egy kávédaráló 

Egu Mont Dlank ceruza 

Egy fttszerdarálő 

Szappanok 

Kölnivíz 

Púder 

Könyvek 

Zseblámpák 

neszicícs gcgyzék 
vasárnapi 
számunkban 

Szabadiéri statisztika 
az Idegenforgalomról 

A városi idegenforgalmi hivatal most állította 
össze a szabadtéri játékok idegenforgalmának 
statisztikáját és azt bemutatta dr. P á l f y József 
polgármesternek. A jelentésből kiderül, hogy nz 
idei játékokra 21.851 idegen érkezett Szegedre, 
5502-vel kevesebb, mint a mult évben. A tizenhat 
filléres vonattal körülbelül 10.000 vendég jött. A 
mult évben -a filteres vonatok száma 13 volt, az 
utasoké pedig 10.853. Kedvezményes vízummal, az 
idén 305, tavaly 1383, vízum nélkül az idén 96,*ta-
valy 374. féláru vasúti igazolvánnyal az idén 4500, 
tavaly 3935 vendég érkezett. Autón jött az idén 
5400, tavaly 10244, külföldi rendszámú autón az 
idén 1550, tavaly 564 vendég. Az -adatok közlése 
után ezeket mondja még az idegenforgalmi hiva-
tal jelentése: „Az idei játékok tartama alatt a há-
rom szegedi nagyszállódéban a hivatal közvetíté-
sével 222 személy nyert elszállásolást, akik ki-
vétel nélkül belföldiek voltak. A három szállodá-
ban ezenkívül 168 bejelentett külföldi egyén szállt 
meg. Az államrendőrség szegedi kapitányságának 
kimutatásában még további, magánlakásokban 
megszállt 203 külföldi egyén, összesen tehát 401 
idegen szerepel, amely létszám nemzetiségek sze-
rint a következőképen oszlik meg: német 48, osz-
trák 9. olasz 13, franria 4, angol 7. jugoszláv 84, 
román 134, csehszlovák 58, egyéb 31 

— Horváth" (Emkc) kávéházban szeptember T-
lől minden este Bokor Laci hegedű- és szaxofon-
művész zenekara hangversenyezik. 

— Bosszuból felgyújtotta gazdái tanyáját. A 
szegedi törvényszék S á r a y-tanácsa most vonta 
felelősségre ifj. M e g y e r i Márton 21 esztendős 
szegedi gazdasági cselédet gyújtogatás büntette 
címén. A legényt juliusban fogta el a rendőrség, 
amikor kiderült, hogy felgyújtotta gazdájának, 
Fodor Istvánnak felsőközponti földjén |lló szal-
maiazlát. A tüz julius 15-én éjjel tört ki és tel-
jesen elhamvasztotta a kazlakat. A gyanú a nem-
sokkal előbb elbocsájtott Megyerire irányult. El-
fogták és ekkor beismerte a gyujtogatást, de 
nemcsak a Fodor-félét, hanem egy korábban elkö-
követPtt gyujtogatást is. Azelőtt G o m b o s An-
tal gajgonyai gazdálkodónál állott alkalmazás-
ban, ott is elbocsájtották és erre. bosszúból fel-
gyújtotta Gombos Antal 14 méter bosszú és hat 
méter széles, szalmával fedett épületét, amely 
teljesen leégett. A dologban erélyes nyomozás in-
dult, de a tettest nem sikerült kézrekeriteni. A 
Fodor-féle gyujtogatással kapcsolatban derült ki 
azután, hogy a tettes itt is Megyeri volt, akit 
bosszúvágy fűtött. A gyújtogató béres már a nyo-
mozás során töredelmes beismerő vallomást tett, 
a főtárgyaláson is mindent bei-mert és azzal vé-
dekezett. hogy nagyon haragudott gazdáira és ez-
ért követte el tettét. Kijelentette azonban, hogy 
nagyon megbánta tettét. A biróság bűnösnek mon-
dotta ki Megyeri Mártont kétrendbeli gyújtogatás 
bűntettében és másfélesztendei börtönre Ítélte. 
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• Kézrekeríiltek 
a szegedi betörések 

tettesei 
(A Délmagyarország munkatársától.) 'A buda-

pesti rendőrség kedden elfogta egy máriaremetei 
villában R e i t e r Vilmos pincért és B o d o r Gá-
bor cipészsegédej, akikről kiderült, hogy az utób-
bi időben sorozatos betöréseket követtek ej a 
különböző vidéki városokban, igy Szegeden is. 
Nemcsak' Szegeden, hanem majd minden nagyobb 
városban működtek és tekintélyes zsákmánnyal 
távoztak el. Miskolcon ők törték fel a nagytrafi-
kot, ahonnan 14 ezer pengőt vittek magukkal, ők 
törték fel Sopronban az egyik nagy füszeriizletet, 
ahol szintén tekintélyes zsákmányra tettek szert. 
A nyomozás megállapította, hogy ezeket a soro-
zatos vidéki betöréseket mind egy banda követte 
el. A nyomozás szálai Budapestre, vezettek és si-
került is lefogni a két veszedelmes betörőt az 
elegánsan berendezett villában. 

A két betörő szegedi betöréseket is követett 
el A szegedi rendőrség csak szűkszavú értesítést 
kapott a betörők elfogatásáról és ezért szerdán 
reggel táviratilag kértek a budapesti főkapitány-
ságtól bővebb adatokat. Azt remélik, hogy Roiter-
ret és Bodorral kézrekerült sok szegedi betörés 
tettese, nincs kizárva, hogy ők voltak az uisze-
gcdi rablólámadók is. 

Barossétleremben 
szeptember 1-t61 kezdve 

HonKolQ Gyula 
t e l j e s cigányzenekara 
m u z s i k 4 1 

Minden c s ü t ö r t ö k ö n f l e k k e n és l ángos 

— Főfájás, idegesség, hipochondriás állapo-
tok gyakran a legrövidebb idö alatt megszűn-
nek, ha bclmüködésünket reggelenként, éh-
gyomorra egy kis pohár természetes „Ferenc 
József" keserüvizzel elrendezzük- Kérdezze 
meg orvosát. 

— Dr. Kiss Menyhértné (Kazinczy-u. 6) nemet 
és francia irodalmi, nyelvtani és társalgási okta-
tást vállal .egyénenként és csoportokban. Megbe-
szélés délelőtt 10—12 és délután 3—5 óra között. 

— Dr. Erdődi Józsefné Mcssinger Marianna 
zongoraórákat ad Varró-módszerrel (sulvtechni-
ka és akusztika). Madách-u. lb. I. 4. 

— o o o — 

f 

MAKÓ ix. 1. 
A fokhagyma uj ára. Budapestről jelentik: A 

mezőgazdasági termelők egyesült szövetkezete, 
mint u fokhagymakivitcl lebonyolításával megbí-
zott szerv, szeptember elsejétől kezdödöleg nz-
ideig érvényben volt minimális termelési áras he-
lyett az I. rendű fokhagymát mázsánkint 16 pm-
gőért, a középnagyságút 13 pengőért, az apiót 8 
pengőért vásárolja. 

Hatszáz felszólamlás Makón a választói név-
jrgyzéktervezet ellen. Az uj választói névjegyzék-
tervezet tíznapos közszemlére volt kitéve. A köz-
zétételi határidő, amely alatt a kihagyások, vagy 
jogosulatlan felvételek miatt felszólstpilásnak 
volt helye, ma déli 12 órakor járt le. A makói 
névjegyzéktervezet ellen 609 felszólamlás 'érke-
zett be, valamennyi kihagyás miatt. Az uj válasz-
tói névjegyzéktervezet abban az esetben is, ha at 
központi választmány valamennyi beérkezett fel-
szólamlásnak helyei adna, akkor se mutatna ki 
7000 választót, szemben a jelenlegi választói név-
jegyzékkel, amely 10.715 egyén választójogát is-
merte el. 

Rendet teremtenek az ártéfikuttnrások kérdé-
sében. Makó város közönségének Ivóvízellátása 
ügyében az eddigi ötletszerű intézkedések s köz-
kutfurások, régi kutmosások és vízelvezetések' 
egyéni akciók alapján történt végrehajtása he-
lyeit rendszeres és a közérdek mérve szerint sza-
bályozott munkaprogramot készíttet á város. El 
célból a városi építési bizottság tegyiap délután 
értekezletet tartott a mérnöki hivataifcan. Az ér-
tekezlet határozata alapján a mérnöki hivatal tér-
képezi a már meglevő összes közkutakat és mn-
gánkutakat, azok vízhozamának és a vízellátásba 
bekapcsolt házak feltüntetésével. Ugyanekkor 
megállapította a bizottság, hogy a már régebben 
elhatározott közkutlétcsitési és mosatási intéz-
kedéseket, amelyek megvalósítására eddig nem 
kerülhetett sor, de most a belügyi kormány áltól 
e célra kilátásba helyezett államsegély folytán 
lehetőség nyiiik munkaprogramba sorolja. A' 
munkaprogram szerint az első uj közkút létesíté-
sére a Hosszú és Váradi-ucca sarkán, azután a 
vágóhídon, majd a Kőlesey-nicrában, végül az 
Aradi-ucca végén van szükség. A régi. gyenge 
vizhozamu kutak kimosatásának sorrendjét a kö-
vetkezőképen határozták meg: 1. Szent István-
téri, 2. Újvárosi, 3. Sirkert-ucrai, 4. Vámbéri-uc-
cai, 5. az Újvárosi templomkut. 

Ébresztőórát lopott, 15 fillért és 14 napot ka-
pott érte. B á c z Imre 20 éves makói napszámos 
T o r n y a i Ferenc Vertán Endre-uccai lakostót 
e'lopott egy ébresztőórát. Az órát széjjelszedte s 
igy kínálta eladásra Balogi István Hosszu-uecai 
tókosnak, aki 30 fillért igért, de végül is 15 fillért 
adott a szétszedett óráért. A lopás kiderült s a 
makói járásbíróság ma vonta felelősségre a tol-
vajt és vásárlóját. Bácz Imrét lopás vétsége rí-
mén 14 napi fogházbüntetésre ítélte a biróság, 
Balog Istvánt pedig tulajdon elleni kihágás cí-
mén 6 pengő pénzbüntetésre ítélte. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: 
Milos Antal Burunkai Etellel. Elhaltak: Szibó 
Antal 70 éves (Szende-ucca 28 ), Fejes Györgv 33 
éves apátfalva! lakos a kórházban. Fazekas Sán-
dor 76 éves (Bajza-ucca 2.). 


