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IJönnek! 
A rend katonái! 

A kormányzó 
vitézi telke 

Budapest, szeptember 16. A MTI irja: Ma-
gyarország főméltóságu kormányzója Gö-
döllőn szeptember 2-án kelt legfelsőbb elha-
tározásával a magyar királyi miniszterelnök 
előterjesztésére 

T. a vitézi rend által Somlyószöllős község 
(Veszprém vármegye) határában vásárolt 34 
katasztrális holdat, 

2. Borsod, Gömör és KisKont vármegyék 
közönsége által vitézi telek vásárlása céljai-
ra felajánlott összegből vásárolt Ónod köz-
ség határában fekvő 33 katasztrális holdat 
és 1200 négyszögölet, valamint a vitézi 
rend által ugyanott vásárolt 30 katasztrális 
holdat, 

3. az országos földbirtokrendező bizottság 
által a földbirtokreform eljárás során a vitézi 
rendnek juttatott Nyirbéltek község (Sza-
bolcsmegye) határában fekvő 15 kataszteri 
holdat méltóztatott elfogadni. 

A Janik-vendéglő 
(SZENT ISTVÁN-TÉR) értesiti „ n. é. közönsé-
get, hogy minden csütörtökön és szombaton a hi-
res marosvásárhelyi módra készült flekken és 
varga bélés. Más napokon is kitűnő választékos va-
csorák. Elsőrendű fajborok. A tízféle kávéfajtából 
főzött feketénk fogalom. Asztal rendelés 16-lD-es 
telefonon. Szíves pártfogást kér 
marosvásárhelyi BARABÁS SÁNDOR, vendéglős. 

fl foktői gyilkos szülei 
a biróság elött 

Foktő, szeptember 16. Emlékezetesek azok a 
borzalmas események, amelyek a Kalocsa melletti 
Foktőn játszódtak lc. Egy lopással gyanúsított 
parasztlegény, V a l ó István megszökött a csend-
őrök előtt és meggyilkolta, részben megsebesítet-
te azokat, akik feljelentették és ellene vallottak-
A tömeggyilkost hosszú ideig hajszolta a csend-
őrség, mig kiderült, hogy még -a gyilkosságok éj- * 
szakáján csónakjából a Dunába ugrott és öngyil-
kos lett. 

A kalocsai törvényszék pénteken reggel kezdía 
meg tárgyalását Való Islván szüleinek bűnügyé-
ben. A lömeggyilkos apja, a 62 éves V a l ó Lajoa 
és anyja, Nyárasdi Jú l ia 56 éves asszony kerültek 
a vádlottak padjára. Való Lajos letartóztatásban 
van, az nsszony szabadlábon védekezik. Mtndkzt-
töjiiket többrendbeli orgazdaság bűntettével vá-
dolják. Van egy harmadik vádlottja is a tárgya-
lásnak : T a m á s-G e r e be s Ferenc foktői ha-
lász. 

Az ügyészség szerint a tömeggyilkos pünkösd 
éjszakáján Tamáshoz menekült, aki órák hosszat 
rejtegette és ö adott neki rsónakot, a szökéshez. 

Valószinünek látszik, hogy enélkül a segítség nél-
kül Való nem tudott volna átjutni a csendőrgyü-
rün. 

A tárgyaláson Való L'ajosné visszavonta beis-
merő vallomását és sirva jelentelte ki, hogy arra 
a csendörök kényszeritették. Egy szekérre való 
lopott holmi előtt folyt a tárgyalás. Az elnök fag-
gatta Valónét. hogy mit tud férjének és fiának' 
lopási dolgairól. Az asszony azzal védekezett, 
bogv valahányszor érdeklődött ilyen irányban, 
férje és fia brutalizálták'. 

Fér l i d i v a t 
Gumi soknitartó 1' pár -—21 

Divat férfi zsebkendő —.28 

önborotva készülék 1 pengével —.18 

Férfi sokni kockás —58 

Csikós férfi harisnya kis szépséghibává - .08 

Divat férfi bőröv • -.78 

Divat önkötő nyakkendő, szép mintákban 
és színekben —.78 

Gumi nadrágtartó rávarrott bőr pót-
résszel —.88 

Fonott férfi paszomány őy —.88 

Flanell férfi sapka —.98 

Cell. fényes gallér - .98 

Viktória impregnált gallér, kis gyári hi-

bával —.98 

-érfi cérna keztyü 1 pár —.98 

„GASPAR" féle bajuszkötő —.98 

Freskó férfi sport ing, végig egy 
P 2.78 anyagból P 2.78 

Férfi pullower mintás P 398 

Férfi kötött mellény P 4 48 

Kiolt férfi ernyő , P 4.18 
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Rendszeres 

ivókúra. gyógyforrásnál 
gyógyilja a gyomor, bél és vese betegségeik Nyitva reoiel léi 7-föl. Kérdezze men orvosát! 

Ki a felelős az éleíveszélyes 
somogyilelepi Iskoláért 

Magánlakásokban kezdik meg a tanítást 

(A Délmagyarorízóg munkatársától.) A 
közigazgatási bizottság csütörtöki ülésén — 

mint megírtuk — ismét szoba került a so-
ínogvitelrpi iskola dolga. Ezt az iskolát még 
Kleb clsbcrg Kunó kultuszminisztersége idejen 
építették. Néhány évvel az uj iskola .,üzem-
behelyezése'' után a tanítók és a tanulók 

megdöbbenve észlelték, hogy az épület falain 
repedések keletkeznek. A repedések egyre 
szélesedték, sok helyen a fal is meghajlott 
annyira, hogy oszlopokkal kellett megtámasz-
tani. A város hatósága amint értesüli az is-
kolaépület állapotáról, szakértőkkel vizsgál-
latla meg a falakat és a szakértők megálla-
pították. hogy 

az épület életveszélyes. 

A mult évben megerősítették a falakat, a 
tanítás zavartalanul folyt az épületben a tan-
év végéig, dc a nyáron tovább romlott az 
épület, 

a legutóbb tartott vizsgálat ismét 
megállapította az életveszélyt 

Az idén már nem is gondoltak arra. hogy a 
tanítást a roskadozó epülctben kezdjék meg, 
a város helyiségeket bérelt az iskola egyes 
osztályai szántóra cs — némi késéssel — 
most kezdődik majd meg a tanítás a bérelt 
helyiségekben. 

A polgármester a közigazgatási bizottság 
ülésén bejelentette, hogy a per megindult a 
felelősség kérdése körül, de sor kerül annak 
a kivizsgálására is, hogy az ellenőrzéssel 
megbízott szakközegek nem kövcltck-e fl 
mulasztást az építkezés alkalmával. 

Érdeklődtünk dr. P á l f y József polgár-
mesternél. aki a következőkkel egészítette ki 
munkatársunk előtt a közigazgatási bizott-
ság ülésén tett bejelentését: 

_ A folyamiban lévő perben, amely az 
építési vállalkozók ellen indult, a bíróság 
rövidesen szakértőket hallgat ki. A szakértő 
a műegyetem egyik tanára lesz, akinek azt 
kell megállapítania, hogy 

az épülethez felhasznált anyagok 
megfeleltek-e az előírásnak. 

Abban az esetben, ha a bírói hatóságok' azt 
állapítanák meg, hogy szabálytalanság tör-
tént, ami különben egyértelmű az építési 
vállalkozó kártérítési kötelezettségének a meg-
állapításával, azonnal elrendelem a fegyel-
mi vizsgálatot azok ellen, akiknek szerepük 
volt az építkezés ellenőrzésénél. 

Uj ían lórgy: rendszerelel 

Nem vagyok feltétlen 

Minden újnak hive, 

De örömtől ver most 

Az embernek szive! 

Látod, kislányom ez 

Az a tantárgy végre, 

Mire mindenkinek 

Lészen inajd szüksége. 

Nemcsak benn a. padban, 

De, ha hiv az élet, 

Amit itt majd tanulsz, 

Mindig legyen véled 1 

És, ha az ember mar 

Hivatását lelte, 

Ne feledd kislányom, 

Rend mindennek lelke) 

Konyha, bolt, műterem, 

Rendelő, iroda: 

Kislányom, én mondom, 

Rend kelt mindenhova! 

Én ezt a tantárgyat 

Behoztam vón régen . . ." 

Ekkor közbevágott 

Drága feleségem: 

„Sose láttalak még 

Ilyen rajongónak . . . 

Iratkozz be, rád fér, — 

Magántanulónak!" 

Tz idö 
A Szegedi Meteorologiai Obszervató-

rium jelenti: Szegeden a hőmérő legma-
gasabb állása 17.3 fok Celsius. A baromé-
ter adata nultfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 756.6, este 763.7 mm. A 
levegő páratartalma reggel 915, délben 1(»0 
százalék. A szél iránya északnyugati, 
erőssége 2—6. A lehullott csapadék meny-
nyisége 8.2 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 16 

órakor. I d ő j ó s l a t : Északi szél, kele-

ten is gyengül, eső megszűnik, csökken a 

felhőzet, nyugaton a t.ijujnienli lehűlés 

megközelíti a fagypontot. A nappali hő-

mérséklet emelkedik. T v o 1 a b b i ki-

l á t á s : Néhány napig meleg, száraz idő. 

PÁRISI NAGY ARUHAZ Rí. 
SZEGED, CSEKONICS és KISS UCCA S A R O K 
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Szeged szenzációja! p i c o n y i l t 

F C N I N A hölgyfodvás%-s%alon 
Budapestén es külfOldOn nagti slhert aratolt frizura utdonságoK készítése. 
Speciális halfestés divatos hátszín árnualoíohhan. TanOs on^olálást a leg-
modernebb gepekkol leghosszabb idogarancaval végezzük, olcso bevezető 
propaganda árak. remlna az elegáns höiggek találkozó helue, vezetők: 

Páczné es Palotás Mária. 


