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Vasárnap, 1935 december 29.

Választási bűnösök
A nemzetnek közjogi kérdések és alkotmányjogi problémák iránt érdeklődő része a
l e g n a g y o b b n y u g t a l a n s á g g a l látja azt a tényt, hogy amnesztiát eszközöltek ki
azok számára is, akik ellen választójogi vétségek miatt különböző biróságok előtt folyik az
eljárás. Az államfő elhatározása minden bírálat fölött áll, az államfő kegyelmi tényét a legmélyebb tisztelettel és kritika nélkül veszi tudomásul mindenki, de a kormányt a nemzet
közvéleménye felelőssé teheti azért, hogy az
államfő kegyelmi elhatározását a bűntetteseknek milyen kategóriája számára eszközölte ki.
A kormányt felelőssé lehet tenni intézkedéseiért és mulasztásaiért, felelőssé lehet tenni
a rendszer irányáért és szelleméért, de azt
senki komolyan nem kivánhatja, hogy a kormány minden egyes közalkalmazottja, minden
egyes intézkedése felett ott álljon ellenőrül.
Senki ne kapjon közmegbízatást, akitől annak
pártatlan és igazságos betöltése nem várható,
senkit ne ültessenek le közhivatali Íróasztal
mellé, akiben a becsületes munkavégzés személyi feltételei nincsenek meg, — de a kormánynak is joga van ahhoz, hogy tévedjen s
a személyes ellenőrzés Montenegróban elképzelhető volt, de nem képzelhető el és nem valósitható meg Magyarországon. D e h a vétkeznek a törvény ellen, ha visszaéléseket követnek el a közmegbizatás betöltése körül, ha
azok, akikre alkotmányos jogok gyakorlása
van bízva, megsértik a magyar alkotmányt s
az alkotmánnyal a polgárság választójogát,
ha azt a szolgálatot, amit az uralmon levő
pártnak tehetnek, többre becsülik annál a
szolgálatnál, amit a magyar alkotmánynak végezni kötelesek, ha csak arra van
gondjuk,
hogy az alkotmány megsértésével s törvényes
rendelkezések lábbal tiprásával hogyan lehet
meghamisítani a választók akaratát s azt,
akit a kevesek akarnak, hogyan lehet a többség választottjának még törvénysértések érán
is feltüntetni, — akkor a kormánynak e g y e t len egy, de l e r á z h a t a t l a n
és h a laszthatatlan
kötelessége van:
megtorolni abünöstésmegbélyeg e z n i a b ü n t . A kormány csak akkor mentesülhet a kiválogatásban megmutatkozó tévedések felelőssége alól, ha a törvény előtti
egyenlőséget egyformán valósítja meg azokkal szemben, akik szolgálatot akartak végezni
neki s akik a választások alatt ellene voltak.
Mi ad a visszaéléseket elszenvedő polgárságnak reményt arra, hogy a visszaélések megismétlésétől tartani nem kell? Csak a büntetés,
ami a bün nyomában jár, csak a t ö r v é n y
s z i g o r a , mely p á r t t e k i n t e t e k
nélk ü 1 sujt le arra, aki a törvénnyel szembehelyezkedett s a polgárság választói jogának kijátszásával az alkotmány ellen is tört?
A választójoggal szemben elkövetett bűncselekmények megtorlása ebben a vonatkozásban a l k o t m á n y b i z t o s í t é k
is, a
büntetés, amit a bíróság kiszab, annak garanciája, hogy a cselekmény ismétlődni _ nem
fog, mert akinek kedve, vagy hajlandósága
lenne is még alkotmánysértések árán is szolgálni urait, a büntetés és annak következményei alkalmasnak látszanak kedvteléseinek és
hajlandóságainak megrendszabályozására. Az
ország népe e l k é p e d v e látta az eddig
megtartott főtórgyalásokról irt beszámolók s
a közigazgatási bíróság ítéleteiben valóknak
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elfogadott adatok alapján, hogy milyen had- betartásához. Elhisszük: vannak sokan, akikjáratot viseltek egyesek, ezek a k ö z j o g i nek lelkiismeretessége elég garancia, vannak
b r i t a n n i á s o k , a polgárság választójoga
sokan, akiket letett esküjük mindennél jobbar
s a választójog gyakorlásában megnyilvánuló kötelez, de akiknek törvénytelen eljárásától
alkotmányosság ellen. Nem tartozunk a vér- és gonosz szándékától sem
lelkiismeretük
szomjasén rendőrség és ügyészség ntán kiál- sem letett esküjük nem védi meg a választn
tozok közé, de most, amikor nem mi vagyunk
sok tisztaságát s az alkotmány rendelkezéseit
a bűncselekmények sértettjei, de sértettje az azok legalább érezzék törvénytelen eljárásit
egész választópolgárság és s é r t e t t j e ma- következményeit s legalább a bűnösök m <>
g a a z a l k o t m á n y , mégis csak a megtor- büntetése s a bűnös cselekmények megbé
lás és megbélyegzés, a f o g h á z é s a h i v a - lyegzése tartson vissza mindenkit
a vétkes
t a l v e s z t é s lett volna az alkalmas eszköz cselekmények követésétől. Ha azonban n/:t
a bűnöző kedvteléseknek s az uralomnak az látják, hogy csak ki kell szolgálniok a hnalkotmány sérelmére történő kiszolgálásának
talmat s a hatalom nem feledkezik meg maic
megfékezésére.
róluk s h a ő k s z o l g á l a t o t t e s z n e k e
Az az eljárás, amivel a bűntetteseknek e törvény megsértésével s büntető eljárásnak
csoportja számára kieszközölték a legfelsőbb magukra vevésével, v i s z o n t s z o l g á l a t ként majd amnesztiát
eszközölkegyelmet, az elkövetkező
választások
tisztaságát
v e s z é l y e z t e t i . A vá- n e k k i s z á m u k r a , akkor mi fogja a leglasztási funkcionáriusokat lelkiismeretükön és közelebbi alkalommal megvédeni a választáletett esküjükön kivül a büntetőtörvény ren- sok tisztaságát s mi fog oltalmat adni a poldelkezései kötik a törvényes rendelkezések gárságnak a választási erőszakt-pl " P m b e n '

A francia kamara

drámai feszültségű ülés után

20 szótöbbséggel
bizalmat szavazott Lavalnak
296 szavazat a kormány mellett, 276 ellene
Laval uiabb nagy beszédben foglalkozott
a szankciókkal, a katonai Intézkedésekkel,
a háborús veszéllyel és Franciaország külpolitikai helyzetével
Pár is, december 28. A francia kamara — mini
jelentettük — pénteken délután kezdte meg a
Laval-koruiány sorsára döntő jelentőségű külpolitikai vitáját. Laval nagy beszéde és az ellenzéki szónokok erőteljes támadásai után a helyaet
izgatott és teljesen bizonytalan volt. Ebben a hangulatban folytatták szombaton délben a vitát,
amelynek kimenetelét egész Franciaország lázas izgalommal várta.
Az elnök felolvasta a benyújtott napirendi javaslatokat. Az ©bő javaslat, amely radikális képviselőktől származott — igy szólt:
— A képviselőház sajnálkozásának ad kifejezést amiatt, hogy a kormány nem juttatta határozottabban kifejezésre hűségét ahhoz a politilíához, amelyet Franciaország 1919. óta állandóan
követett. A képviselőház a jelen ós a jövő békéjének szem előtt tartásával aggódik az ország biztonságáért, amejnek legfontosabb feltétele a népszövetségi alapokmány tiszteletben tartása.
A középpártok ezzel szemben olyan érteimül
napirendi indítványt tettek, amelyben a Ház kimondja, hogy hü marad Franciaország hagyományos politikájához, helyesli a kormány nyilatkozatait és bizalommal várja a kormánytól, hogy
biztosítsa a békét a népszövetségi alapokmánya
tiszteletben tartásával.
Vierot szocialista képviselő kijelentette, hogy
a szocialisták nem táplálnak Olaszország iránt
semmiféle ellenséges érzületet, a szocialisták azonban sajnálják, hogy Laval Letért arról az útról,

amelyet eredetileg a kölcsönös támogatás biztosítása érdekében folytatott. Az a nézete, hogy Laval
többé nem hivatott arra, hogy Franciaország külpolitikáját irányítsa.
Denais köztársaság-szövetségi képviselő hangoztatta, hogy a mostani idő nem alkalmas kormányválság felidézésére.
Campinchi kárhoztatta a kormány külpolitikáját. Bejelentette, hogy a radikálisok többsége bizalmatlanság miatt a napirend ellen fog szavazni.
Guernier radikális képviselő igy nyilatkozott:
— Én és barátaim a kormány mellett szavazunk.

A délutáni ülés

nagy érdeklődés mellett kezdődött. Az első felszólaló,
Henry Haye pártonkívüli képviselő kijelentette, hogy a kormány mellett szavaz.
Z>3 Monzie közölte — bár sajnálja — , de a
kormány ellen szavaz.
Kamille Pioard radikális szocialista és Creise
pártonkívüli képviselő 1 avai ellen foglalt állást.
Az ülést az elnök ezután felfüggesztette. Szünet után

Laval miniszterelnök
ment a szószékre, hogy válaszoljon a felszólalásokra.
— Miután meghallgattam a bírálatot — mon-
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újévre leeszebb aiandHü egy psr
„ZSURKÓ"-CIPÖ
Kossuth Lajos sugárul 6.
HASZNOS STÉP ES OLCSÓ
Városi utalványra, A. B. 0 könyvre 4 havi hitel
Jott« — , saját lelkiismeretem kérdeztem meg, vájjon milyen bünl követtem el a béke és országom
ellen. Art is kérdeztem önmagamtól, hogy vájjon
hü maradtam-e az alapokmányhoz. A tények mellettem szólnak. A háború kitörése előtt megtehettem volna, hogy semmibe sem avatkozom bele, mint azt a Népszövetség legtöbb tagja tettte.
Én azonban mér szeptember io-én megbeszélést
folytattam Sir Sainuel Hoare-al, még mielőtt a
Népszövetség Tanácsa összeült volna. Azonnal megállapodtunk abban, hogy elhárítunk minden olyan
Intézkedést, amely háborúra vezethet.
A megtorlások kérdésére rátérve, hangoztatta,
iiogy Franciaország a leglelkiismeretesebben alkalmazza. Ezután a
a kőolajtilalomra
»ért át.
— Felvetik a kérdést, hogy Franciaország kö™ti-e Angliát, ha a kőolajtüalnmt előterjeszti?
E l a kérdés nem időszerű. Ang i i fe'.fo ása ugyanis az, hogy a kőola j tilalom a ne.uUnuáUamolctól,
vagyis elsősorban a* Egyesült Államaiktól függ.
\z amerikai törvényhozás pedig csak januárban
kezdi mqg a kérdés tárgyalását. Amíg ez nem történik meg, a kérdést tehetetlen napirendre hozni.
— Szemére vetik Franciaországnak — folytatta — , hogy eddig nem léptettük éleibe
a katonai intézkedéseket.
ilyen intézkedéseket a Népszövetség Tanácsa azonban sohasem ajánlott.

Ha a megtorlásokat meg kell szigorítani, akkor óvatossági intézkedésekre
lesz szükség. Ebben az esetben részlege«
vagy te'jes mozgósításra kerül a sor,
amelyet azonban csak a parlament szavazhat meg.
Ebben az estben tehát ismét önök elé állanék.
A framcia—olasz kapcsolatok
kérdésére rátérve, em'fke/.tetett a január 7-éra

Hajótöröttek
a L u p a szigetén
Irta SZEKULA JENŐ
Heves szélvihar csapott át a Dunán és hazazavarta a csónakotokat. As egyik csónakház deszkából ácsolt primitiv kocsmájában, evezősdresszbcin és meleg sállal a nyakamon, vártam az Ítéletidő elvonulását. Erősen rumozott teákat ittam, de
nem tudtam fölmelegedni, mert a félig nyitott kocsmaszinbe a szsét vad erővel bevágta az esőt.
A partvidék kihalt volt, csak a kompállomás
kornyékén nyüzsögtek emberek, várva a megváltó
bárkát, amety a vad özönvízben őket a megváltó
újpesti révbe elröpitse. Patakokban ömlött a TÍZ a
római parti csónakházak érccsatornáin keresztül
a tésztaszerii kelcvénnyé dagasztott homokföldre,
bogv egyesülve a szennyvízzel, frissen támadt források módjára rohanjanak alá a meredek parton
a Dunának és táplálják a vészes és haragos folyamot, amely halottszennyes hullámait lázas dühvel zúdította alá az újpesti vasúti híd toronyként
föl magasló karcsú pilléreinek.
Hirtelen nehéz kéz érintését éreztem a vállamon. Megfordultam, Csornay Iván állott a hátam
mögött, a folyamuszó-bajnok. Fekete, négeresen
lesült fiu volt, hajókötélként feszülő izmokkal, gorillaszeriien domborodó mellkassal, amely mögött
azonban nemes és emberbaráti sztv dobogott. Már
több ember életét megmentette és mióta itt bolyong a Dunán, legalább ttz veszni készülő leiket
ragadott ki a hullámsirból.
— A csónakod itt van, pajtás? — kérdezte mooolyogva.
— Ott ázik a bakon, — mondottam, az esőáztatta lélek vesztő re mutatva, amely égnek fórditott

megkötött római megállapodásokra. Azt mondják, hogy annakidején szabad kezet adtunk Olaszországnak Abessziniában — mondta Laval. A valóság ezzel szembem csak az, hogy érdektelenségi
szerződést kötöttem Olaszországgal Abesszínia tekintetében, de ez az érdektelenség csak gazdasági
természetű volt. Olaszország a római megállapo
dások közül egyetlen egyet sem magyarázhatott
ugy, mint valamely háborúra való uszítást. Mussolinit már julius 19-án értesítettük, hogy Franciaország mindenképen alkalmazza az alapszabályokat és kitart barátai és fennálló szövetségesiai
mellett. Azóta ezt a kijelentést lőbbiAen is megismételtük.
Laval végül sajnálkozását fejezte ki, hogy a
békítő tárgyalások eddig nem jártak eredménynyel, de hangoztatta, hogy Franciaország az alapszabályok szeliemében tovább folytatja békítő fáradozásait.
Kitért ezután beszédében
Franciaországnak Németországhoz
való viszonyára.
— Mindaddig — mondotta — , amíg Franciaország és Németország között a közeledés nem
valósul meg, Európa békéje nincs hatályosan biztosítva. Sir Sámuel Hoare külügyminiszterrel folytatott tárgyalásaim során közöltem, hogyha bókitő
kisérlelünk sikerrel jár, «gyütt próbálhatnók meg,
hogy Németországot visszahozzuk a Népszövetségbe. Ezután emlékeztetett Francois Ponoet berlini francia nagykövetnek Hitlerrel folytatott megbeszélésére, de erélyesen kikelt azok ellen a vá->
dak ellen, amelyek szerint Franciaország ezalkalomrnal bárhol is szabadkezet engedett volna Németországnak. A francia nagykövet mindenekelőtt
azt közölte Hitlerrel, hogy a mneia—szovjet megállapodás nem irányul Németország ellen és hogy
Franciaország nem akarja Németországot elszigetelni. Hitler, a francia nagykővetnek válaszolva,
kijelentette, arra törekszik, hogy Franciaország és
Németország között kölcsönös megbeszélés alipján
álljon elő a jószomszédi viszony.

nedves dongáival olyan volt, mint óriási csillogó
bogár.
— Helyes. Föl fogunk evezni a Lupa-szigetre.
— Megőrültél? Ebben az ítéletidőben?
— Nem én kívánom... hanem a svéd.
— De mi keresnivalója van a svédnek a szigeten?
— A szigeten felejtette a menyasszonyát.
Ismertem a svédet is, de inkább csak látásból.
Költői csengésű neve volt, Svante Sture-nak hivták. Magas, csontos és ren<lkivül Izmos fiu volt,
rettentő erő lakozott hosszan lelógó horgas karjaiban. Arca örökösen búskomor — és ha mosolygott, akkor sem túlságosan tetszetős vigyorra torzult szája, a halálfejre emlékeztette az embert.
De állítólag nagyon Jeles sportfiu.
Újságíró volt és világkörüli útra kfildte a lapja,
de már hetek óta itt vesztegel a Római parton, —
amiben talán volt egy kis része az angyalian szőke fürtü és folyami tündérek karcsúságával vetekedő Dabasi Stefi tenwiszhajnoknőnek, aki pompásan kezelte a rakettet, de amellett áradozó szenvedélyes séggel hódolt a vizl sportnak. Svante Sture megkérte a kezét, de Stefi kisasszony makacsul
halogatta az igent, — és a világjáró svéd itt rekedt és ha tovább is így mennek a dolgok, — akkor nem 80 nap alatt fogja körülntazmi a földet,
mint Jules Verne regényének a hőse, hanem még
nyolc év alatt sem.
Most azonban előttem termett mosolyogva, mintán egyetlen hajtásra kihörpintette italát, két de
ci barackpálinkát.
— Stefi kisasszony a szigeten v á r . . . •— magyarázta tört németséggel. — ötre adtunk találkát... és ime már félhat is elmúlt.
— Mi ebből a tanulság? — kérdeztem.
— Szerelmes embernek nem szabad inni — felel-

A francia—szovjet megállapodásról
Laval hangoztatta, hogy ezt nem lehet katonai szövetségnek tekinteni. Az egyezménynek az a célja, hogy megvédjék a kölcsönös támogatási arra
az esetre, ha a két hatalom közül valamelyikei
támadás érné.
Laval beszéde után az ülést az elnök felfüggesztette.
Szünet után még egy-két íövid felszólalás hangzott el, majd

a szavazásra
került sor. Két napí:pndi javaslat állott egymással szemben. Az egyik Delbos—Gott—Campinchiféle javasját, amely a kormány külpolitSiája el
len irányúi:, a másik a Chappedelaine-fóLe javas
fet, a/nely helyesli a kormány kül|>olitikáját. A
kormány azt javasolta, hogy előbb a Chappede
Íaine-féíe javaslatot tárgyalják le és ezzel kapcsolatban felvetette a bizalmi kérdést.
Míg
galmas
Az ülés
közölte

a szavazatok összeszámlálása folyt, izatmoszférában felfüggesztették az ülést.
újbóli megnyitása után Boutsson elnök
a szavazatok eredményét, amely szerint

a képviselőház 296 szavazattal 276 ellenében a Chappedelaine-féle javaslat
mellett szavazotj, vagyis bizalmat szavazott a kormánynál; 20 *:ó'öbhscggel.

Az idő
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium
jelenti; Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 10.6, a legalacsonyabb 2.7 C. A baromét«
adata nullfokra és tengerszintre redukálva
reggel 760.6, este 763.6 mm. A levegő páratartalma reggel 00, déliben 90 százalék A szél Iránya délkeleti, erőssége 3—8
A Meteorologlal Intézet jelenti este IC
órakor. Időjóslat: Változó felhőzet, egyes
helyeken eső, keleten és a hegyvidékben
esetleg b avaseső. A hőmérséklet kivált s
keleti vármegyékben
valószínűleg kis6é
csökken.

Ha nem volt meg l ó ó r á j a , vegyen egyet

Tóthnál

te, megcsillantva hatalmas lapátfogait.
Kicsit ingatag lépteikkel botorkált le velünk a
folyóhoz, hogy a csónakot vizre segit&e, ami/bő]
azt következtettem, hogy két deci barackon kivfll
még sok más alkohol is térbeli lelkiismeretét
— Föl fogunk borulni, — súgtam aggodalomtól
elszorult sziwel Csornaynak.
— Ne félj, pajtás... ha Svante Sture van velünk.
Ö az utolsó vikingl
Az eső már elállott, de a vlz még mindig kísértetiesen hintázott, mint a szél által Itbbemtett vászonfüggöny. Én a kormánynál helyezkedtem el,
társaim pedig a lapátokat kezelték. Baj nélkül följutofturtk a smaragdzöld szigetiekig és esőben ázott
fák nyirkos lehellete csapott az arcomba.
Ekkor bekövetkezett a szerencsétlenség, amitől
előre tartottam. A ködös időbe®, az elvesző szigetek mögül vészes füstoszlop gomolyodott az é j
felé és sebes vágtatással száguldott felénlk a bécsi hajó. „Gőzhajó!" — akartam kiáltani, de a
hang a torkomba szoult. Társaim kétségbeesett
erőlködéssel próbáltok a hajó orra előtt keresztülvágni a vízen. Még látom, hogy a hórihorgas
svéd fölállott a csónakban s két karjával kalimpáló mozdulatot tett. De a hatalmas hullám fölborította a kis jármüvet. Valamennyien a vizbe
pottyantunk. Félig a hullámok alatt úszva, próbáltam elérni a sziget ziátcmyait, mig majdnem a
fejem fölött hallottam a gőzhajó lapátkerekeinek
kísérteties osatazaját. Kegyetlen erőlködés után
végre fölkaphattam a fejemet és mély lélekzetet
vehettem. Azután végigterülve a kavicsokon, kedvemre kifújhattam magamat, mlg félájultan végigterültem a zátonyon.
Az eső halk szemekben újra megeredt és ez
magamhoz téritett. Fáztam a vastag evezősdresszben, amely most nyirkos borogatás mód-
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Litánia közben
a hívőkre szakadt
a templom mennyezete
16 sebesalt

Miskolc, december 28. Súlyos szerencsétlenség
történt a felsőzsolcai templomban. Litániára gyülekezett a község népe, imádkozás közben a menynyezet egyrésze leszakadt, nagy zűrzavar keletkezett.
A szertartást végző Hortáver Viktor plébános
igyekezett megnyugtatni hiveit, de hiába, mert
egymást taposva rohantak a kijárat felé. Két súlyos és 14 könnyebb sebesültet vittek be a miskolci Erzsébet-kórházba.
A vizsgálat során kialakult egyik vélemény szerint a szerencsétlenséget a telő megrongálódása
folytán a mennyezet átázása okozta, a másik feltevés szerint pedig a templom harangjának működése repeszthetie meg a boltozat iveit.
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cstélql cipőuidoiKSógok
ezüst-, arany-, selyem- és antilop

Slb M HA-HA eipőóvuháxban

K.

A. B. C. könyvre, Jóléti utalványra hitel

A mozi harca a gázgyárral
a kisfeszültségű
áram miatt

Csekey professzor
Az áramfeszultség állandó ingadozása
a La FontainJársaságban okozza a hangleadási zavarokat - A gyár
Budapest, december 28. A La Fontain Társaság
-zombaton este tartotta meg előadó ülését a Tur
.lományos Akadémián nagyszámú közönség előtt,
a francia követség képviselőinek jelenlétéiben.
Dr. Csekey István, a szegedi egyetem tanára
külföldi költőknek Liszt Ferencről szóló költeményeit ismertette eredeti alakjukban; VNíár Béla
meleg szavak kíséretében átadta Csekey Istvánnak
a Finnországból küldött jubileumi Kalevala-plakettet. Csekey István a kitüntetésért meghatott szavakkal mondott köszönetet.

II Ferencváros Párisban
döntetlenül játszott
Páris, deoember 28. A Ferencváros labdarugó
csapata szombaton a párisi labdarugó torna első
napján a CAR és a Sochaux vegyes csapata ellen
játszott. A mérkőzés 3:3 (2:2) arányban döntetlenül végződött. A torna másik mérkőzését a bécsi
Vienna 3:1 arányban nyerte a párisi Racing ellen.
A döntetlen miatt sorsolás utján döntötték el a
Vienna vasárnapi ellenfelét. A Vienna ellenfel? a
Ferencváros lesz, a Racing pedig a CAR-pal játszik.

.iára tapadt a testemhez. Kidagadt szemmel vonultam le a túlnani zátonyokig társaim után kiál'ozva.
— Ivánt Sturet Hol vagytok? Hahót Mi van veletek?
Nem felelt senki, csak a halászcsérek ijedt kiáltozása hangzott, ami ugy hatott, mint az emberi
beszéd.
De nagyot csobbant a viz és végre előkerült
Csornay Iván. Ugy rémlett, amint fölkapaszkodott
a zátonyra, hápogva és levegő után kapkodva,
mintha nem is emberi lény volna, hanem ősáílat,
amelyet a vizek szültek.
— Hát Svante Sture hol van? — kérdeztem elzöldült ábrázattal.
— Nom került elő? — horkan föl Csornay és
maga is nagyon meg volt ijedve.
— Nyomtalanul eltűnt a boldogtalan.
— Megkeresem... — válaszolt a folyamuszóbajnok és percek alatt visszamerült a víz alá, mintha csak arról volna szó hogy átnézzen a szomszéd szobába, bújócskát játszó barátunk után.
Tűzet gyújtottam az erdőszélen, hogy fölmelegedjem. Találtam egy elhagyott tűzhelyet, amelyet evezősök vájtak a földbe, — gyufa skatulyát,
épen megmaradt gyújtószálakkal, egy teljesen ép
"iilváskonzervet és egy félig telt konyakos palnokot is. A k i rán.d u 1 ót ár saság ugy lehet, sietve
elmenekült a tornyosuló vihar elől, — és én a
hajótöröttek jóhiszeműségével, minden lelkiismeret lurdalás nélkül, birtokba vettem a zsákmányt.
Éppen a vacsora készítésével voltam elfoglalva, amikor visszakerült Csornay Iván. A vizet törülgetve párás szeméből, leroskadt mellém, a tűzhöz Perctkig szólni sem tudott, mintha megdermedt volna benne a lélek.
— És a svéd'

600 pengőt követel a zavar kiküszöböléséért
(A Délmagyarország munkatársától.) A gáz- tatai. A gyár azonban azóta birtokon belül kegyári szerződés megkötése, helyesebben a gáz- rült, boldog tulajdonosává vált a harminc évre
gyári érdekeltség koncessziójának meghosszabbí- szóló uj koncessziónak és igy nem tartja szüksétása óta egyre gyakrabban merülnek fe? a pana- gesnek az — előzékenységet.
szok a koncesszióbirtofcos gázgyár ellen ugy a váA Belvárosi Mozi nem tartozik a gázgyár legrosházán, mint a fogyasztók körében. Nemrégen
kellemesebb fogyasztói közé, akkor fogyasztja a i
számoltunk be arról, hogy milyen súlyos konflikáramot, amikor a gyár terhelése a legnagyobb;
tus keletkezett a város és a gázgyár kőzött a haszdélután 4 órától kezdve. Ezzel szemben az is
nálaton kivül helyezeti uccai gázlámpák jogtalan
igaz, hogy a mozi este 7 óra után is fogyasztó
leszerelése miatt. Ez az ügy valószínűleg a bírómarad, egészen I I vagy fél 12 óráig, amikor a*
ságot is foglalkoztatja majd, mert a gázgyár nem
üzem terhelése alaposan lecsökken, hiszen ezekvolt hajlandó figyelembevenni a polgármesternek
ben az órákban sem a magánosok, sem az üzlea szerződésen alapuló tiltakozását és rendületlenül
tek, sem a műhelyek nem fogyasztanak nagyobb
folytatta a lámpaleszerelést.
mennyiségű áramot.
A gázgyárnak most egyik legjelentősebb fogyasztójával a Belvárosi
Mozival támadt konfliktusa.
Kétségtelen, hogy abban az esetben, ha ez a
konfliktus a konoesszió meghosszabbítása előtt
merül fel, minden nagyobb nehézség nélkül elintéződik, mert az uj szerződés megkötésére vonatkozó tárgyalások idején a gázgyár minden téren
igyekezett a legnr.jrvobb fokú előzékenységet mu-

— Eltűnt! — felelte kegyetlenül eltorzult ábrázattal.
— Nem kellett volna átevezni a gőzíhajó orra
előtt, — mondtam minden szemrehányás nélkül.
— Svante Sture akarta igy... — morogta Csornay söitét tekintettel. De ez a svéd közönséges világcsaló lehet. Nekem azt hazudta, hogy tizszer átúszta a Helleszpontuszt... és ime most, belefullad egy kis pocsolyába! Csúnyán lóvá tett bennünket az utolsó viking!
Szórakozottan kanalazgatott maga is a frissen
melegített gulyásból, de keserű volt minden falat.
Eltűnt társunkra kellett gondolnunk anélkül, hogy
beszéltünk volna róla.
Észre se vettük, hogy egy kis motorcsónak kötött ki a szigeten és abból Svante Sture szállott ki,
az igéző karcsuságu Dabasi Stefi kisasszony társaságában. Csak akikor riadtunk föl, miikor a svéd
hangos jókívánsággal ránikköszöntőtt.
Ugy bámultunk rája, mint valami vizi kísértetre.
— Te meg hol jártál? — förmedt rája Csornay,
aki első meglepetésében azt sem tudta, hogy sirva
fakadjon-e őrömében, vagy pedig megverje a svédet, aki ennyire ránk ijesztett.
— Kedvet kaptam gy kis fürdőzésre és ötször
körffllusztam a szigetet. Közben találkoztam Stefi
kisasszonnyal, aki motorcsónakján ide elhozott.
A teramszbajnoknftnek az ég mélységes kékjénél
mosolygóbb szeme ránk nevetett. A svéd tekintete azonban a konyakos üvegen akodt meg. vad
mohósággal.
— Látom ... maradt még egy kevés ital.
Kikapta a kezemből... s anélkül, hogy engedélyt kért volna, a palack egész tartalmát egyetlen hajtásra nvelte le az utolsó viking.

Mindaddig, amig néma filmeket
pergettek a szegedi mozikban, nem
keletkeztek komolyabb súrlódások
a gázgyárral,
de a hangos film megjelenése és bevezetése óta
a moziban igen keltemetlen üzemzavarokat észlelnek. A Belvárosi Mozi azt tapasztalta, hogy abban a pillanatban, amikor a fűtést hajtó motort, a vetítőlámpákat és az áramátalakító berendezést rákapcsolják a vezetékre, az áramfeszultség
110 Voltról 92—95 Voltra esik vissza és így
a mozi hangerősítő berendezése,
amelyet 110 Voltos áramfeszültségre konstruáltak, nem kapja meg
a szükséges feszültséget, nem tud ja
visszaadni a hang természetességét.
sőt gyakran, amikor az állandóan ing (Józó feszültség miatt az áramerősség megváltozik, a
film hangja olykor artikulátlanná torzul.
A mozi vezetősége többször is eljárt a cviu
vezetőségénél és kérte annak megállapítását, hogv
mi okozza ezt a nagymértékű áramingadozást,
amely annyi kellemetlen zavart kelt a hangleadásban. A gyár mérnöke nagynehezen kiszállt a heh
színre, a magával hozott műszerekkel megvizsgálta a mozi elektromos berendezéseit és megállapította, hogy a hibának — a mozi vezetékeiben kell
lennie. A Belvárosi Mozi szakértő mérnökével erre
végigvizsgáltatta a vezetéket a kábelcsatlakozástól
Belvárosi Mozi

Vasárnap, hétfőn és kedden

Kaméliás h&lov

Dumas örökbecsű müvínék filmváltozata.
Fős«.
Yvone Prlmlemps
3. *». 7, 9.
Széchenyi Mozi
Vasárnap, hétffi és kedd
LIUAN HARVEY eiidei e'sfl filmje

Szerelmes éiszaka

Egy asszony regénye.
Tallió CarmlnalL

A férfi főszerepben :
8, 5, 7, ».
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kezdve egészen a vetitőgépházig. A mérnökszakértő talált is egy hibát, mégpedig a ftitöinotür
meghajtásánál. Ezt a hibát a mozi igazgatósága
azonnal kiküszőbőltette,
de ezzel egyáltalában nem
szűntek meg a kellemetlen hangzavarod;. A műszaki vizsgálódást tovább folytatták és amikor
megállapították, hogy
a hiba mégsem a mozi berendezésében van, hanem a bajokat a feszüHségingadozás okozza,

S T E I N E R

A belga király Londonban közvetíti

London, december 28. Rövid időn belül másodszor tesz látogatást Lipót belga király Londonban ós mint angol politikai körökben tudni
vélik, közbenjár György amgol királynál, hogy
enyhítse a viszonyt Anglia és Olaszország között, mint ahogy elsőizben is az ő közbelépésének tulajdonították, hogy az angol kormány
a szankciók dolgában engedékenységet tanúsíköteles ugyan 105 Voltos feszülttott. A belga király rokona ugv az angol, mint
ségű áramot szolgáltatni,
az olasz királyi családnak.
Páris, december 28. III. Lipót belga király
<Te a szerződés — megenged 6 százalékos elté- londoni utazásának Párisban általában politirést akár felfelé, akár lefelé. Ha az eltiérés 5 szá- kai jelentőséget tulajdonítanak és azt hiszik,
zaléknál nem nagyobb, szerinte a gázgyárt semr. hogy a király ismét közvetíteni akar az olaszangol ellentét ügyében.
miféle felelősség nem terheli«.
>
London, december 28. A Presse Association
A gázgyár ezután felajánlotta a mozinak, hogy.
« mozi számára nyújtott áram feszültségét fel- értesülése szerint a belga király angliai látogatásának kizárólag magánjellege van és londoni
emeli 5 százalékkal. Mivel pedig ez nem oldaná
hivatalos körök állítása szerint nincs semmiféle
meg százszázalékosan a kérdést ós nem küszöböli politikai jelentősége. A király hír szerint iski a feszültségingadozásokat sem, ha a mozi azt meretlen helyre, vidékre utazott. Jelenlegi tarakarja, hogy 110 Vo'tos árammal dol w.hasson,
tózkodási helvét a belga követség sem tudja.
a gyár hajlandó külön kábelt lefektetni

Támadásra készen . . .

a mozihoz legközelebb eső színházi transzformátor
állomástól. Ennek az ára 700 pengő lenne, amiből a gyár — 100—200 pengőt vállalna magára,
a többletet a mozinak kellene
viselnie.

Addisz-Abeba, december 28. Az abesszin haderő állítólag befejezte taktikai felvonulását és
most két hatalmas körívben áll Makale és Akszum környékén támadásra készen, mihelyt a
császár megadja a jelt a hadműveletekre. A
császár főhadiszállásán levő papok arra unszol

pedig a kábele megvan, de erről a kábeli-ől az
esti órákban rsak 92—95 Voltos feszültséget kaphat, nyilvánvalóan nem a saját hibájából. Mivel
a mozinak ! 1 o Voltos áramra van szüksége és a
sryár által felajánlott díjmentes emelés esetén is
csak 105 Voltos áramot kapna, ami a szerződés
szerint 5 százalékkal kevesebb is lehet, ha ki
akarja küszöbölni n hnnirzavarokat, 5—600 pengőt keMene feláldoznia érte. A mozi nem nyugodott be'e ebbe a lehetetlen dologba. A város mérnöki hivatalát kérte meg, hosrv állítson fel egy hiteles reqiszlrálóbrrsnrlezést és állapitsa meg néhány napig tarló regisztrálással a vezetékben észlelhető áramingadozások mértékét. Értesülésünk)
szerint a mérnöki hivatal már teljesítette a mozi
kívánságát és
a megfigyelés eredmé^veképen felszólította a gázgvár vezetőségét a
mozit létérdekeiben veszélyeztető
hiba haladéktalan kiküszöbölésére.

KEKSZ I I
CSOKOLÁDÉ
a vezető márka.

a gyárat kérték meg ennek az üzleti szempontból
rendkívül értékes hibának a kiküszöbölésére. A
gázgyár most már maga is megállapította, líogv
a feszültség teljes terhelés esetén tényleg 92—95
Voltra esik te, de azzal érvelt, hogy a várossal
kötött szerződése értelmében

Azért tehát, hogy a mozi megkapja
az üzeméhez szükséges feszültségü
áramot, 5—600 pengéi kellene fizetnie.
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ják az uralkodót, hogy vasárnap, Szent Gylírg*
napján kezdjen általános támadást.

a nagy összecsapás eött
London, december 28. Az „Ewening News
haditudósítója szerint az olaszok az északi ha<1
szintéren óriási V. alakú hadállást építettek
amelynek két szárnya Makale felé fut össze. A;
abesszinek körülbelül százezer főnyi haderő
vontak össze északon az olaszok ellen, mig je
lentékeny tartalékseregük Desszie körül tábo
rozik.
Délen az olaszok 30 láb mélységű és 35 mért
föld hosszú drótsövényt építettek.

Gadoglio jelentése
Róma, december 28. A sajtó- és propagandaügyi minisztérium szombaton a következő 82. számú hadijelentést tette közzé a keletafrikai helyzetről:
— Badoglío tábornagy táviratozza: Egyik felderítő hadoszlopunkat ellenséges erők megtámadták az Af Gaga hágótól nyugatra. Csapataink é
támadást visszaverték. Csapataink a Takazze-folyó
mentén és Ámha Alajrínál bombákat dobtak aa
ellenségre.

kijelentés jegyzőkönyvbe vételét és az idevonatkozó jegyzőkönyvnek az ügyészséghez leendő
áttételét.

összbow mm

Budapest, december 28. Rákosi Mátyás volt
népbiztost jogerősen nyolc és félévi fegyházbüntetésre ítélték. A büntetés kitöltése után —
1934. áprilisában — újra letartóztatták a kommün idején elkövetett különböző bűncselekményeiért s életfogytig tartó fegyházbüntetéssel
sújtották. Rákosi jelenleg a szegedi Csillagbörtönben tölti büntetését.
Rákosi Mátyás védői összbiintelés kiszabása
végett beadvánnyal fordultak a büntető hatóságokhoz, a beadvány fölött ma döntött a törvénvszék Schirilla-tanácsa.
Dr. D o m o k o s József védő súlyos támadást
intézett az ügvészség ellen s olyasféle kijelentést tett, hogy ..a királví ügvészség fegvelmi vétséget meghaladó módon, tudatosan és szánt
szándékkal húzta el Rákosi Mátyás má«odil<
hünperének előkészületeit s csakis ennek a magatartásnak tudható be az, hogy Rákosi második bűnperét csupán akkor tűzték ki főtárgvalásra. amikor az első bünperben reá kiszabott
fegvházbüntetését már kitöltötte".

A crázgyár üzletpolitikáját, mivel az a város
<"ré^z közönségét közvetlenül érinti, mar-ániigyntfc
A tanácselnök rendreutasitásban részesítette
•semmi f^tre sem lehet tekinteni, fts így nem mi- a védőügwédel. maid elrendelte a* elhansrro»»
nősítheti a gyár vezetőeés* illetéktelen beavatkozásnak azt a megállapítást, hogy eddig tanúsított
üzletpolitikája sürgős revízióra szorul. Ha a gázgyár ilyen méltánytalan módon kezeli legtekintélyesebb fogyasztóit, mii várjanak ettől az üzletpolitikától — a kisfogyasztók.

A törvényszék a védők indítványát, mint kellő
jogalappal nem bírót elutasította.

Halálos szerelmi dráma
Újpesten
Budapest, december 28. Az újpesti Kolozsvári-ucca 33. számú házban lakik M a g y á r d l
Lajos iskolaigazgató 24 éves Margit nevű elvált asszony leányával. Szombaton délután a
lakásban megjelent E r m e r Gyula 24 éves jogszigorló, aki már hosszabb idő óta udvarolt az
igazgató leányának és a napokban lett volna aa
eljegyzésük. A jogász azzal az ürüggyel, hogy
négyszemközt akar maradni menyasszonyával
a család tagjait kiküldte a szobából. Alighogy
kiléptek, pisztolylövéseket hallottak. Amikoi
visszarohantak, a földön fekve találták a jogszigorló!, a leány pedig bal mellén megsebesült
Értesítették a mentőket, akik súlyos, életveszé
íves állapotban a Károlvi-kórházba vitték. A
helyszínre kiérkezett rendőri bizottság intézke,r
dett. hogv Ermer Gvula holttestét 97.
mető VtnlntfncIr'T*!""! «•AUUr 11
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Haisza a Rózsa-uccai
szűcsmester gyilkosa
után

Menke*<lő«fött a kereskedők
árukészletének összeírása
(A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette'
a Délmagyarország, hogy a központi statisztikai
hivatal újból elrendelte a kereskedők árukészletének összeírását. Az idén tavasszal volt már ilyen
adatgyűjtés Szegeden, a mostanit ahhoz hasonlóan
kell végrehajtani.
A statisztikai kérdőivek szétosztását a városi
előljárósági hivatal már megkezdte,

A kérdőívek többszáz kérdési tartalmaznak, az
egyes szakmának a rájuk vonatkozó kérdőiveket
kell kitölteniük. A statisztikai hivatal leirata szerint az adatgyűjtést január végéig be h^ll fejezni,
a hatósági közegek már az újesztendő első napjaiban megkezdik a kérdőivek összegyűjtését.
A legutolsó alkalommal több ízben előfordult,
hogy egyesek megtagadták a kérdőívek kitöltését, a rendelet most kötelezi a kereskedőket az
adatok kiszolgáltatására. Akik ezt megtagadják,
azoknak az árukészletét a hatóság saját költségükre iratja össze.

a kereskedők kötelesek a kérdőívekben
az árukészlelnek megfelelő adatd/cat az
1935 december 31-i állapotnak megfelelően bej"gyezni.
M l n ö e n
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Megkezdődtek
az előkészületek
a nyári idegenforgalomra
Az idegenforgalmi hivatal előterjesztése a polgár*
mesterhez a szabadtéri játékok jelentőségéről, széleskörű utazási és vizumkedvezményekről és az
autóforgalom hiányosságáról
<A Délmagyarország munkatársától) Az idegenforgalmi hivatal megkezdte a nyár' szezon előkészítését és idejekorán gondoskodni
kiváin arról, hogy a nyári hónapok alatt minél
több bel- és külföldi vendég kereshesse fel
Szegedet- A h'vatal hosszabb beadványt intézed most de- Pálly
József polgármesterhez,
aki az idegenforgalom lehetőségének fokozása
céljából különböző intézkedések megtételére
kért föl. Az idegenforgalmi hivatal előterjesztésében hivatkozik arra. hogy
Szeged idegenforgalma szempontjából a legnagyobb jelentőség a
szabadtéri játékoknak van, ameivk
évről-évre nagyobb és nagyobb tömegeket vonzanak
Szegedre ugy
belföldről mint az idegen impérium
alá került országrészekből

Budapest, december 28. A Rózsa-uccai szűcsmester gyilkosai után valósággal hajtóvadászatot
indított a budapesti rendőrség. A detektívek Ilustyara, a meggyilkolt szűcsmester titokzatos ismerőseit keresi. Megnehezíti a rendőrség munkáját,
hogy senki nem tudja, kikkel tartott fenn barátságot Ilustyara. Szombaton délelőtt értekezlet vol'
a rendőrségen, most 200 detektív hajszolja azt t
férfit és nőt, akire gy inakszan'Jc.

Csak
egy éjszakára . . .
(A Délmagyarország munkatársától.) Alodern
szegénylegény-\öT\énct Kopasz Ferenc szeged!
asztalossegéd esete. Kopasz Szegeden több helyi'n
lopást és csalást követett el. Egyidöben el is Ítélték négyhónapi fogházra. Amikor jogerőssé lett a>
Ítélet, Kopasz haladékot kért büntetése lelöllé
sére, majd amikor a haladékot megkapta, m°gszökött Szegedről. Azóta hosszú idő telt el. Kopasz Ferenc nyakába szedte az országot, szinti
mindenütt megfordult. A leglöbb helyen alkalmat keresett, hogy lopásokat, csalásokat, sikkasztásokat követhessen el. Lassanként félelmetes hírre tett szert. Az ország jóformán valamennyi
rendőrkapitánysága és csendőrsége kereste, dt
nem tudta megtalálni. Kopasz kerülte Szegedet,
mert jól tudta, hogy itt minden rendőr és detektiv ismeri és hamar kézrekerül. Volt itt egy nőismerőse, akit már szökése óta nem látott. M^isi
aztán elhatározta, hogy ha csak egy napra is, de
Szegedre jön és meglátogatja ideálját.

Mint valódi »szegénylegénynek«, neki is kocsmában volt az ideálja. Tegnap este Kopasz Szenak induló közönség számára- Ezek a kedvezgedre érkezett és beállított a kocsmába, ahol azt
mények is hozzájárultak a játékok nagy miihitte, biztonságban lehet. Ott mulatott a leánnyaT
vész' produkc'óján kivül ahhoz- hogy az ünés nem is sejtette a közeledő veszélyt. A pandúnepi játékok látogatottsága az elmúlt nyáron
rok, azaz a detektívek megneszelték valahogy,
lényegesem meghaladta a korábban
rendezett
hogy Kopasz a kocsmában mulatozik. Éjféltájban
játékok látogatottsági* és kétségtelen, hogy
rajtaütöttek és elvitték kedvese mellől. Szombaabban az esetben, ha a kormány még na- ton délelőtt már át is szállították az ügyészség
gyobbarányu hasonló kedvezményeket biztosit,
fogházába.
a látogatottság még inkább fokozódik- Az idegenforgalmi h'vatal éppen ezért arra kéri a
polgármestert- hogy ugy a város idegenforgalma. mint a most következő nyárom rendezendő
játékok s>'kere érdekében már most tegye meg
a szükséges lépéseket, hogy a kormány
Tárta

BÚTOR

mérsékelt
árakban

ASZTALOSMESTEREK BÚTORCSARNOKA,

szélescbbkörii utazási,
beutazási.
útlevél- és vizumkedvezményeket
b'ztositson az ünnepi játékok látogatói számára-

Az idegenforgalmi hivafal egy másik előterAz elmúlt nyáron a szabadtéri b't'-'ok heteibem a kormány bizonyos utazási és v'znm-- jesztésében arra hivja fel a polgármester fi
gyeimét, hogy a transzkontinentális autóut ki- ,
valamint utlevélkedvezményeket biztosított a
ép'tése következtében a város a tav~:.szal igen |
szabadtéri játékok megtekintése céljából u f
jelen'ős autós idegenforgalomra számíthat és !
számithat arra is. hogy a transzkontinentális 1
autóúton érkező hazai és külföldi autósok nem
Tudja ön, hocv ho' tud o'csón és jól vonni o'sórondü
robognak majd keresztül a városon anélkül,
hogy itt megálljanak és eltöltenek néhány
napot vagy órát- Igen nagy baj az. hogy

Telefon 10—82.

Szeged, Dugonics-tér 11.

JOSEPH!N£NHÜTTE
kristályok
kizárólag ezen .

szőnyeget

Szönyegjavitást

szakszerűen végez G á b o r szőnyeprszflvfi,
Nemestakács u. 30

Újévi ajándékok
rész etre

i s legolcsóbban
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ó r á s n á l

Előnyös ABC beszerzés!
Nagy óra, ékszer
j a v í t ó m ű h e l y
Tíípi araim. ezü^i ö e v í ü í ?

a város még nem készült fel eléggé
a várhqtó autóforgalomra•
f
Ha vannak is a város területén autngaradekázok nem felelnek meg teljes mértékben ennek a célnalk és a hozzájuk vezető u<ak igen
rossz állapotban vannak Hppen ezért kívánatos lennie, ha a város tíalósága idejekorán
gondoskodna ezeknek az útburkolatoknak a
rcndbehozásáról vagy pedig uj, modern és
könnyebben hozzáférhető garage létesitésérö'De gondoskodni kellene arról Is. hogy az au'-'n
érkező külföldi és belföldi vendégek elszállásolása körül s: legyezik nehézségek-

gyári védjeggyel eredeti.
Kiz áróiagos lerakata és
egyedöli árusítója

REICH ÉKSZERÉSZ
Kelemen ucca

t>

11.

sz.
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5 világrészen
vezető mArka a

szárazelem-gyártmányok.

0 szegedi tűzoltóság
fejlődése
az utolsó 30 évben
s»tnt Ismeretes, P a p p Ferenc, a szegedi hivatásos tűzoltóság főparancsnoka 35 éves szolgálata után nyugdíjba ment és távozásával máris
harc indult meg a megüresedett állásért. Azok a
fontos érdekek, amelyek egy város tűzoltói szervezetének és minél tökéletesebb felszerelésének
kérdéséhez fűződnek, feltétlenül
megkövetelik,
hogy a tűzoltó-főparancsnok rendkívül felelősség
teljes helyét csakis olyan egyén tö'lhesse be, aki
nemcsak hozzáértését, tudását és rátermettségét
igazolta be, hanem hosszú szobraiban eltöltött
működése is biztosítékot nyújtson a különösen
Szeged óriási kiterjedésénél fogva sokszorosan
jelentős tűzbiztonsági szolgálat kifogástalan ellátására.
Hogy az egyéni szakértelem és a különleges he
tyi viszonyok legrészletesebb ismerete milyen
eredményeket tud elérni,, annak élénk bizonysága
a szegedi tűzoltóságnak a Papp Ferenc vezetése
alatt elért fejlődés Mint várostörténelmi adat is
érdekes, ha rövid visszapillantást vetünk a szegedi tűzoltói intézmények 30 év előtti állapotára
és ezzel összehasonlítjuk a mai helyzetet, azt a
nagy fejlődést, amin ezidő alatt a városnak ez a
fontos intézménye elért.
A közgyűlés 1906 április 25-én az akkor alig 23
eves Papp Ferencet választotta meg főparancsnokká. Az uj parancsnok nagy ambícióval fogott
mnnkájához. Javaslatot készített a szérűskertek
uj beosztására, további törekvése az addig teljesen hiányzó tűzjelző-hálózat megteremtése volt.
Sürgette, hogy a város minden körzetében nyilvános telefonokat állítsanak fel. Kezdeményezésére
a város 1907-ben meg is szervezte Alsóvároson az
első fiókőrséget, amelyet a telefonhálózatba is bekapcsollak. Radikális újításokat hozott be az építés -rendészetbe Rendszeresítette a telepengedélyezések kiadások előtt a tüzrendészeti szemléket
és azon tul mind a telepek mind pedig a házak
építésének engedélyezése a tüzrendésaeti hatóságok véleményétől ís függött. Papp Ferenc nevéhez fűződik az az intézkedés is, hogy az állami

Kacagű December!
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TerézkM Sántád
uj szenzációs m'sora.
Aktuális társadalmi, politikai, közgazdasági, miivészi és egyéb problémák.
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tanítóképző növendékeit a tűzoltás elemi szabályaival is megismertették.
A háború és annak következményei egy időre
megállították a tüzoltószerek szaporítását. Addig hét lovas-szerkocsival látták el a város tűzbiztonsági szolgálatát. A gazdasági helyzet Javulásával Papp Ferenc kezdeményezésére lassanként
megindul az intézmény automobilizálása is, 1917ben megérkezik az első, percenként 800 litert szolgáltató fecskendő-autó, amelyet nemsokára a Mátrai-féle körforgó, a Rába-autófecskendő, majd a
Fiat-autószerkocsl követ. A tűzoltó-legénység szervezését uj szabályrendeletben állapítják meg, szolgálati viszonyukat és szociális helyzetüket a haladott kor és a szolgálat fontossága szerint rendezik. Működésének egész utolsó napjáig szorgalmazza egy külön tűzoltó-ház felépítését a laktanya közvetlen közelében, amelynek építési költségeit a legénység lakbérével kivánta amortizálni.
Két esztendővel ezelőtt sikerült a külterületi szolgálat ellátására egy hatalmas, nyolc személyt,
motorfecskendőt és a legszükségesebb tűzoltót felszerelést megábafoglaló autót beszerezni, arai azóta a gyakorlatban nagyszerűen bevált.
Papp Ferenc a szakirodalom terén is Jelentős

fíVi december 29.
munkásságot fejtett ki és magára irányította a
felsőbb hatóságok figyelmét. 1930 ba n a Nemzetközi Tűzoltó-Szövetség tanácstagjává választják,
amit a külföldi tűzoltó-szövetségek számos tiszteleti taggá való választása is követtek. A Magyar
Országos Tűzoltó-Szövetség 1930-ban megbizta a
belügyminiszter által kért és az ásványolaj szállítására és raktározására való kormányrendelettervezet elkészítésével. „A tűzrendészet! közigazgatás kézikönyve'' cimü könyve, amelyben az ide
vonatkozó rendeleteket és törvényeket tételesen
sorolja fel, elismerést aratott. 1933-ban a kormányzó a város és az ország tűzrendészete érdekében kifejtett tevékenységéért legfelsőbb elismerésében részesítette, amelynek okiratát és az azzal járó Signum Laudist Bárányi Tibor főispán
nyújtotta át neki ünnepélyes külsőségek között.
Szeged tűzoltósága, sajnos, a legutóbbi években
a stagnálás kényszerítő stádiumába érkezett, meri
a különösen Szegedet sújtó lehetetlen gazdasáp
viszonyok nemcsak a tűzoltóságinak blármilyrr
szerény fejlesztését is lehetetlenné tette, de kivíi
natos, hogy a város egész lakosságát érintő ebb, r
a nagyfontosságú problémájában egy arra ter
mett uj főparanosnok legalább a visszafejlődés
tudja meggátolni.
—ö—ő.

ifiéi? c m h ^ l i cserkész ckkeV, bajtársi ruhák Rfvwav K'auzál
SJIdlt »<f|llfííPlflecjo?esőbb beszerzési forrása: R í ' C f , fér 5sz.

Ujilások a városházi ügykezelésben
Január elsején megszűnik a polgármesteri iktató
(A Délmagyarország munkatársától-) Január"
'ól kezdődően jelentős egyszerűsítést hajtanak
\égre a városi ügykezelésben- Régn terv az,
hogy a polgármesteri iktatót messziintetik és
az összes iktatást a központi iktatóhivatalban
bonyol't'ják le- Jelenleg az a helyzet, hogy a
városházán két iktató működik: az elnöki és
a központi iktató- Ha az egyiket megszüntetik,
akkor felszabadul két munkaerő, amelyet máshol lehet foglalkoztatniEredetileg ugy volt, hogy már jul'ustól kezdve megszüntet i-k az elnöki iktatót, a nyári hőnapokban azonban aránylag megfogyatkozott a
város aktaforgalma és igy nem lehetett volna
pontosan megállapítani, hogy az egyszerűsítési eljárás milyen eredménnyel járt- Most január elsején próbaképen megszűntetek a pol-

gármesteri iktatót, minden beadványt ezentúl
a központi iktatóhivatalban fognak útatnt• Az
újítástól a városházán sokat várnakSzó van ezzel kapcsolatban arról Is, hogy t
polgármester* hivatal Is önálló ügyosztály lesz
és megfelelő számozással látják el- Újítás lesz
az is- hogy vasár és ünnepnapokon az iktalóhivatalban nem tartanak inspekciót> hameim a
városháza folyosóján gyűjtőszekrémyt helyeznék el és abba lehet bedobni az ünnepnapok otí
beadott kérvényeket. A tapasztalat szerint a
városháza ünnepnapi aktaforgahna olyan elenyészően csekély, hogy ezért nem érdemes a2
ik%tóhivatálban külön inspekciót tartani, viszont a gyüjtőszekrény felállításával az igényeket kielégíthetik-

Az első amnesztia
a szegedi törvényszéken
Kegyelmei kaplak az izgatással vádolt
román baptisták
(A Dé'magyarország
munkatársától.)
A szegedi
törvényszék Apcíy-tanácsa
szombation tárgyalta
Rózsa Sándor kétegyházi baptista lelkész, Szabó
Péter baptista gyülekezeti diakónus,
valamint
Petrusán Tivadar napszámos és felesége nemzetgyalázás i ügyét.
A vád szerint a vádlottak május io-én este a
baptista gyü ékezetben elszavaltattak Petrusánék
9 esztendős kányával egy verset, amely magasztalja a romónok május 10-iki nemzeti
ünnepét,
örvendezik azon, hogy a románok
felsznbndtilld';
a rabságtól és köszönti nagy Romániát. A románnyelvű verset a hívek megdöbbenéssel fogadták,
feljelentésükre megindult az eljárás.
A szombati tárgyaláson a lelkész bevallotta,
hogy ő adta a könyvet Petrusánéknak, de nem
tudta, hogy milyen versek vonnak benne. A kérdéses verset Petrusánék választották kí szavalásra. Szabó diakónus azt vallotta, hogy csak a vers
végén vette észre, hogy miről van szó, mert az
inkriminált részek a vers végén vannak. Petrusá-

nék nem jelentették be, hogy leányuk mit fog szavalni. Petrusánék azt adták elő, hogy azért választották ezt a verset, mert rövid volt. A versel
egyébként nem értették, mert az irodalmi román
nyelven volt írva és ők azt nem értik.
A bíróság több tanút hallgatott ki, majd megállapította, bogy nem nemzetgyalázás,
hanem izgatás történt. Miután a kormányzó karácsonyi amnesztiája kiterjed az izgatása bűncselekményekre,
a bíróság ezen az alapon a további eljárást megszüntette a vád'ottnk
ellen.
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A törvénpzék ötödször is
elatasitotta öi örökösök kllakoltofásl
keresetét özv. úr. ingei Mórné ellen
(A Délmagyarország munkatársától)
Jelentette a Délmagyarorszás hogy DMKE nemrégiben megvásároltra a Tisza Lajos-körutom lévő
BngeHéle házat- A házban öröklakása van özvEngel Mórnénak- Az öröklakás körül évek óta
pereskedés folyik a 80 esztendős özvegy és az
örökösök között- Engel Lajos pénzügyeit bátyja. dr- Engel Mór Intézte és 6 vásárolta m e ^ a
házat is öccse részére. Engel Lajos annak idején
azt mondotta bátyjának: hogy aimig ő él. addig
feleségével együtt o4t lakhat a házban- A beteges dr- Engel Mór erre azt felelte tréfásan,
hogy neki az nem elegendő, azt kivánja, hogy
ne öccse haláláig, hanem az ő felesége haláláig
lakhasson a szép lakásban- így kapta öröklakásként dr- Engel Mór azt a lakást, amelyért
most özvegyének pereskednie kell az örökösökkétAz életerős Engel Lajos korábban halt meg.
minit fivére- Hirtelen érte a halál- Dr- Engel

Mór jóval később követte fivérét- Engel Lajos
vagyonát felesége örökölte, tőle pedig saját rokonai Budapestről és Vásárhelyről- Az örökösök négyizben indítottak eddig vert özv• Engel Mórné ellen. de a bíróság az özvegynek
adott igazat- akiinek igy nem kellett elhagynia
a lakást- Most, hogy az örökösök eladták az
ingatlan! a DMKE-nek. Ígéretet tettek, hogy
ismét megkísérlik a vert. A megállapodás szerint, ha sikerül az öröklakást visszaperelni az
özvegytől, més: egy plusz összeget kapnak a
DMKE-tőlMegindult hát a per most már ötödször Kérték, hogy a biróság rendelje el az özvegy azonnali kilakolta tását abból a lakásból, amelyben 35 esztendeje lakik- A szegedi törvényszék
most hozott az ügyben Ítéletet és elutasította
az örökösök kérelmét, özv. dr. Engel Mórné továbbra is lakója maradihat az EngeMiáznak-

Csillárt, rádiót
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„Szonja"
" Budapest—Wien"
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»Roberta"
"South American loe"
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vándorunk észre sem vette, hogy milyen hosszú
ut maradt a háta mögött. Már egy város is föl
csillant a szemük előtt. Éppen éjféli misére ha
rangoznak.
Utoléri őket egy szánkó. Unaság ül benne.
— Vándorok vagyunk, vegyenek föl bennünket)
M E I E Í l ü
P^illővtiifóv
szegedi uzietesien v á s á
— szól rájuk az idegen.
Ü L I (.UH b S M m U f d S
rolfon!
Néhány tájékoztató ár
— Majd minden csavargót a szánkónkra ve4 lángú modern ebédlőcsillár
P 17.szünk most, amikor az éjféli misére igyekszünk
Állólámpa, modern
3.80
gorombáskodik a kocsis.
— Adjon az uraság néhány fillért: éhesek vavillamossági és
R . T.; gyünk.
Szegedi Üzlete:
K A R A S Z I I C C A 11.
TKLEFO*.
33-76.
; — Mért nem ettetek? A ti kedvetekért én nen:
Keűvexö fizetési felié/eleit. Unió Könyvecskére 8 fiául b l t e í . Kéif"l< 20 kirakatunk megteMntésöt
gombolkozom ki: még náthát is kaphatok
| Elfutott a szánkó élénk csilíngeléssel.
— Lásd — mondja szomorúan a fehérruhás .
részletre kapható.
Di'faian bemulaífis.
vándornak — ilyenek az emberek. Bizony, mon
dem neked, hogy ez fáj nekem. De ne busulj: Gon
Eíivhavi ínqver» áramot bao a mo«f vásárolt rídsó u' o.
cíoskodtam, hogy jusson neked is. Itt van zacskóstól. Előtted van a város, menj oda, töltsél ott
vidám karácsonyt, lakozzál vígan, mert ma s
megváltás ünnepe vagyon.
Eltűnt a jövevény, de elébb a vándor kezébf
selyemzacskót nyomott, amelyben ezüst- és arany
pénzek csörögtek
A vándor beér a városba és vígan tölti az éj— Karácsonyi legenda —
szakát.
Irta FARKAS ANTAL
Reggelre kelve pandúrok cipelik a bíró elé
— No, te szép mákvirág, hát te vagy az?
— Ki vagyok én, biró uram?
Az erdő farengetegének tetejét varjucsapalok
— Reggelig nem győzöm a kutyagolást. Ha leszállták meg siketitő károgással.
ülök. nem kelek föl; megfagyok. Igyekezzünk,
— Az, aki az éjszaka az urasággal találkozott
Esteledett.
amíg bírunk.
és míg az szót váltott vele, mándlija zsebéből az
Az erdő széle mellett elhubódó országút csakerszényt kicsente. Meglelték nálad
pénzes'ő!
Ment. mendegélt és tán maga sem vette már
nem töretlen havát magánosan baktató ember ro- észre, hogy sokkal lassabban halad, mint elindu- együtt a pandúrok, fin is ismerem az uraság erpogtatta szapora lépteivel. Látszott rajta, hogy
szényét, mert ebből fizeti nálunk az adót Há*
láskor. Egyre gyöngült, egyre álmosabb lett.
fázik, mert mellén átfont karjaival akarta pómost tagadd!
— Mégis pihenjünk egy kicsit. Majd aztán ujult
tolni a télikabát hiányát. A hátára kötött batyu erővel nekirugaszkodunk a gyaloglásnak.
— Tagadom, uram! Esküszöm, hogy nem í n
nem lehetett nehéz, mert vigan kocogott vele,
Nagy szusszanással ledobta magát az erdőszél
voltam.
mindössze tán arravaló volt. hogy a hátát is óv- egyik fája mellé ugy, bogv hátát a faderékhoz
— Tán az a másik csava.rgó. aki veled volt'/
ja valamiképpen a hidegtől
vethette. Olyan jól esett, hogy még a szeme is be- Mért adta volna neked, ha ő csente ki Most én
Vándorlegény volt az istenadta, aki még az es- csukódott ...
léged évekre a börtönbe zárlak.
teli sötétség beállta előtt el akarta érni a legkö...Amikor kinyitotta, egy ember állott előtte
A szegény vándor kétségbeesetten fohászkodott
zelebbi falut vagy várost. Nem volt benne bizo- szellős, fehér öltözetben, amely olyan bokáig érő
magában.
nyos, hogy jó uton halad-e, hogy nem-e volna taing félének látszott. Nagyon ismerős volt az arca.
— Hol vagy, uram? Segíts!
nácsosabb átvágni az erdőn, de nem tudott útba- O'yan szép, szelid. okos feje volt, hogy szinte viMár is nyilt az ajtó és belépett rajta az éjszaigazítást kérni senkitől, mert órák hossza óta
lágított az éjszakában. Egész lényéből valami jólnem találkozott egy fia lélekkel sem. Az erdőbe
eső melegség áradt a mi vándorunkra, mintha fe- kai ismerős. A vándor eléje rogyott, amikor megpillantotta;
meg nem akart bemenni, mert sohsem járt benne hér, fűtött kemence varázsolódott volna elébe
és attól félt, hogy reggelig sem talál ki belőle
Még a kezét is felé tartotta és ugy melengette.
— Uram, hát mit tettem én? Légy a tanúm te!
No, ez ugyan szép karácsony-éjszakája lenne szá— Mi járatban vagy erre, jó ember, ahol csak
— Semmit. Én adtam noked a pénzt, mert egy
mára!
égi madarak, meg farkasok járnak? — kérdezte
filléred sem volt és éheztél.
Mert éppen Karácsony szombatjának az estéje csodálatosan zengő hangon a vándortól
— Ugy? — mondja a biró —, le szép madái
volt.
— Vándorlegény vagyok uram
Lakást, meg
lehetsz. Látom a kezeid most is sebhelyesek. BiA családi fészkekben már meggyújtották a ka- egy kis élelmet szeretnék kapni ott, ahová előbb
zonyára sokat legénykedtél. Te vándor, menj az
rácsonyfáikat, már kisült a kalács, már csöngetett érek
utadra és máskor válogassad meg a barátaidat.
az angyal és átadta a kriszkindlit. Eszébe jutott a
— Nincs hát otthonod semmi?
Te pedig, másik, itt maradsz. Pandúrok, kiséri"
gyermekkora és mégjobban sietett, mintha az ci— Ahol a fejem lehajiom, ott van az én otthotok le a tömlöcbe és zárjátok he a tömlöcbe.
sz,állott időt akarná megfogni valahol itt az erdő nom, uram.
szélén, hogy valamit visszakérjen az eltűnt bol— Mi a mesterséged? Mivel keresed a kenyere- I Lekísérték. Idő multán valamit akart még tőle
' kérdezni a biró.
dogságból.
det?
— Pandúrok, hozzálok föl azt a csavargót.
— Jó volna most — gondolta magában — egy — Murvával, amikor akad. Acslegény volnék,
Nem hozták bizony. Ugy eltűnt, mint a kámfor.
fcis meleg leves, fűtött szoba, meg egy kis varok
aki IHő alá hozza a mások hajlékát.
a 7.árt ajtókon keresztül. Még tán most is kereis. nhol reggelig meghúzódhatnék!.
— fis önmagának • nincs hajléka ?
sik . . .
Az országútnak, az erdőnek nem akart vége— Még kenyerem sem, uram — vallotta be akas-'akadni, pedig már a varjukárogás is megszűnt, ratlanul is szegény vándor.
Eddig a legenda.
nappali világosság is elfogyott, csak a hó vilá— Kelj föl és haladjunk együtt.
De az már szomorú valóság, hogy a járókelők
gított. Nyolc óra is lehetett már ha nem több, de
— Szívesen, uram, mert a te közeledben nem
az. erdőszélén megfagyott embert találtak, valami
még fény nem csillant főt a szeme előtt, harangfázom ugy, mint más emberek mellett.
vándorlegényt, akit elnyomott a fáradság, az éhsző nem jutott a fülébe
— Az igazi szeretet mindig melegít.
ség, az álom, amikor éjféli misére harangoztak
Kezdett kétségbeesni.
Haladnak, haladnak, nagyot is haladtak és a mi a városban...
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Csillár-Gitár

Vilásmárkás ORION 2x1 rádió havi 8 mm'és
Mi történt az országúton

Biin
és racionaos büntetés

Gyakorlati

értéktt

ajándéktárgyak
legolcsóbban

Dr Gartner Pál idegorvos-psichoanalttikus
tanulmányaAmióta az ember' társas együttélés megnyilatkozásait nyomon tudjuk követni,
mindenütt
és m¡ndemkotr látjuk a bűnözés ellenj küzdelem
jétait- A társadalmi létformák primitív fejlettségi fokán. egyszerű és kegyetlen, magasabb
fokon bonyolult, de alig emberibb megnyilatkozásait látjuk a megtorlásnak, 'lleve a bűnözés
ellen1' küzdelemnekA bűnözés: ösztön és mint ilyen» az aggreszsziv ösztönök sorában foglal helyet- A kriminalitás: a mindenhatósági- a bekebelezési vágy.
tdhát az aggressziiós ösztön b'zonyos lelki képviselőinek eredőjeA kisgyermek, ha csillogó csecsebecsét lát,
meggondolás nélkül utána nyul- Ezt legfeljebb
illetlenségnek, vagy ne\'ele llaiségnek bélyegrik Tizenöt-húsz évvel később pedig börtön
jár érte- A kriminalitás belső kényszer,
mely
az ősi ösztönvilág legmélyéből tör fel és a
szociálJrritfkai. szociáletika1 fogalmak szer'nt
minősül meg'oirlást kívánó bűnnek- t
A ps^choonalHikai lélektannak a kriminalitásról vallott felfogása megegyezik a joggyakorlat gyermekkorú és fiatalkorú bűnözőkkel foglalkozó büntetőjogi rendelkezéseivel-

beszerezhetek

WIRTH és RENGEY
töltőtoll

Garantált 14 karátos arany

laska-lrógépek

Széchenyi tér 5. szám

4 pengőtől, t a k a r é k
a legnagyoob választékban 175 pengőtől

győződve arról, hogy a deliktumot nem tudják
rajta megtorolni mert a nyomozás nem deríti
ki a tettest és ha gyanúba is fognak, tagadásaval, védekezési szabadságával, kibújhat a
büntető igazságszolgáltatás karmaiból- A pszr
choanalH'kai tudás azonban módot nyújt arra.
hogy a gyanúsítottat,a lélekelemzés eszközeivel kikérdezve.- az elvétések:
elszólások,
helytelenül stilizált mondatok, elfelejtések, álmok,. éber fantáziák anyagának pszichoanalitikai ismeretében — az Igazság nyomára JuthassunkA bűnhődő vádlottnak éreznie kell, hogy a
büntetés letöltésével expidlt és nem a társadalom elítélő kegyetlensége, kiközösítő megnemértése. hanem az élet, a munka lehetősége fogja várni-

Irón

1.20 pengőtől

ezekhez- Kétségtelen, hogy a beszámíthatatlan
nak. vagy korlátlan
beszámithatónak taiáJi
egyén sorsa sem elmegyógyintézetbe való utalás, sem enyhébb büntetés,
hanem osak spe
ciális gyógyítás lehat- E célt egyes országok
ban

a gyógyletartóztató

intézetek

szolgáljákA gyógyl«tartóztató intézeetkben sok> analitikai mélypszicholngiában is képzett szakembernek és kevés betegnek kell lennie Az ápoló
személyzetnek megfelelő pszichológiai kiképzésben kell részesülni- Börtönökből is gyógyintézetet varázsol a hozzáértés' de a gyógy
letartóztató intézet sem más» mint a szó köznapi értelmében vett börtön, ha ott nem szakA priusz fogalma és gyakorlata töavatott individualizáló tudományosság uralkokéletesen Irracionális.
dik- Nagy áldozatot kér e javaslat a társadaA psichoanafízis azt vallja• hogy az
lomtól és nagy áldozatot az orvosoktól., mert
ösztömildgban a veleszületett krimert bárki tudomást szerezhet róla és 'gy a
ehhez több pénz kell és — mi tudjuk — így nemtnatids démonai exisztdlnak• ezekbüntetését már kitöltött bűnöző a közősségben
hezebb a gyógyítás munkája- Egy bizonyos: a
nek a létezéséért nem az ember• hanem helyezkedhefik el zavartalanul, már csak
bűnözés elleni prevenció nemzetgazdaságilag a
nem a természet felelős
azért sem, mert a priusz tudata miatt bizony- legjobb befektetés és ha valahol, 't* busásan
talanabbul. gátolt abban mozog a priusztalanok
Bizonyos ideig tartó nevelés- ráhatás eredmémegtérül a befektetett töke és a befektetett
ny«: az átszeliemités- az elhalasztás és a le- között- A büntetését kitöltött egyén, bűnözők
munka— priuszosok — felé orientálódásának *s ez az
mondás képessége és ez jelenti azt a szodáUs
megvalósitásának
egyik magyarázata- Racionális lenne, ha ki- A krisztusi követeléseik
alkalmazkodnitudást. amely mellett vagy nincs
igazi
terrénima
a
bűnözés
eW.eni
küzdelem- ahol
mondanák. hogy a bűnöző a büntetés kitöltése
btin vagy a bűnért felelőssé ere lehet vonni az
a »jót tegyetek azokkal, akik Mteket gyűlölidán
egyenrangú
volgdrPriuszát
csak
a
bün%
egyéntnek" gyakorlata az egyetlen racionaos lehetőtetőhatóságok tartják nyilván, más arról nem
Pascal, az erkölcs relativitásának Einsteinje
ség- Az emberiség tanítómesterének szava*:
szerezhet
tudomástA
priusz
csak
mint
melmondotta- hogy esrv meridiánnal
délre, vagy
..bocsásd meg nekik, mert n em tudják, mit cseegy hosszúság* fokkal keletire, mds és mds a lékbüntetés szerepelhet meghatározott Időrelekszenek". mélységesen látjuk az igazságot,
bii'n értékelésé> de a bűnözés manifesztációi azoA közösségbe való visszatérés és a megélheamit ezerkilencszáz esztendőevl
a pusztába
nosak• mert az ember mindenütt embertés elősegítésére a bűnözőknek
kiáltás után még mindig nem követünk- Nem
Az alábbiakban néhány szerény, tadán kezdeboosájtunk meg. mert mi most is azon az álmegváltoztatott névvel
ményező és esetleg hibáiban is Jószándéku gonlásponton vagyunk- hogy ók tudják, mit cselekdolatot szeretnék felvetni a krWnálpolitrka ra- kellene a bőrtönből kikerülniük- hogy elhelyezszenek- Pedig ma már eljutottunk oda, hogy
kedhessenek- A prevenció szolgálatában az ilyen
cionálisabbá tételére. Gyakorlat! szempontból
meg is értjük e tanítások mélvségét- belátjuk
szabadultak részére ..ideiglenes" okmányokat
bölcsességét, kezűnkben vannak a gyógyítás,
kellene adni. melyekkel azok megkísérlik az
a prevenc*ó eszköze és Így n*nos> ami felaz elkövetett bűn kiderítése. megéletben való uj. tisztességes elhelyezkedést- Ha
mentsen
bennünkef a jogosan számonkérö utótorlása és a visszaeső bűnözés megismét visszaesnek, büntetéskénben visszakapkor dőttelőzése
ják a régi okmányokat és a régi nevetképezik a legfontosabb kérdéseketA bűnöző a bün elkövetése előtt

meg

Látszólag jelentéktelen, a börtönllakólk vilávan gában azonban nagy jelentőségű probléma a
dohányzás kérdése Észszerű lenne, ha a börtönlakók rácsok kőzött őrzött ösztönvilágának feszültségét a megfelelően rendszeresített
dohányzás indulatokat levezető szelepe* legalább részben csökkenten ék-

Városi Színház
Ma délután és este:

Gombaszögi Ella
venrtésrfelléptével:

KONTUSOWKM
Bendns he y Arak !

3 órág kaoapás !

fté.tan este

Mérsékelt

helyára ' al

Kedden délután 3
Szerdán délután
Szombaton délután

SONJA

SZILVESZTER fcÄLE: á ó> 11 órakor

Nagy Kabaré
a társulat öss/e- tagjainak feiléniével.

1936 január i . , szerda estétől minden este:

Eredeti bemutatói

ÉN i Léi papam
I Remek zene!

Üpeiellujdonság!
Kacagó orú'i

Sokat lehetne tenni a fegyencek egyén» sorsa
és a közösség érdekében (a kettő ugyanaz!)
helyesen individualizáló és valóban értő könyv
tárpolitikával és nyelvoktatással•

A beszdmlthatatlanság•
vagy korlátolt beszám*thatóság nem lehet a
bűnözők menlevele, ez olyan orvos* _ dia gnózisaim gyógyitást: racionális börtönpolitikát követel- A psziichoanalitikai m<Sdszert tudomásul
nem vevő e'mevizs gálatok menete és módja is
alkalmas a diagnózis megállapítására, de a
bűnözők lelki konstrukciójának felületi vonatkozásait ismeri csak meg- Csak a módszeres
pszichoanalitikus kivizsgálás alkalmas a mélypsz*chologíai betekintésre- nélküle nem láthatjuk meg azokat az összefüggéseket- a m l y e k
sokszor éppen a .beszámithatóság kérdésében
döntő fontosságúak- Bármily bőségesen kérdezze is ki az orvos a bűnöző életéneik előzményeit, a Y'zsgáU, a lelki berendezkedés sajátossága* miatf nem tud mást mondani, mint
ami benne tudatos, ami felett emlíkezetileg
minden pillanatban diszponálhat- a tudattalant
csak analitikai módszeres kikérdezés révén is
merhetjük meg- Miután pedig a beszáim*1i^'
ság kérdésében éppen a tudattalan elemek játszák a főszerepet, és a tudatosak sokszor a beteg racionalizálási kísérletei, csak analitikus
betétei fessel és a tudattalan elemeket felszínre hozó szabad asszociációval férhetünk hozzá

E tanulmány a „Bulletin Medical" (Paris és a „Psycboanalitie Reciev" (Washington) folyóiratban is megjelenik a lenyomatait a szerző a kultnrvilág ftsszes
igazságügyi fommaihoz eljuttatja,
hogy
egyidőben hivja fel az illetékesek figyelmét a krimina 1 problematika kiáltó sízökségeira

Iji^on Budapest szivében

MERANO
SZÁLLODA
IV. B é c s i
u c c a
2 .
T e U f o n : » 1 - 4 - ® 4 és « 1 - 3 - 9 « .

Kitűnően felszerelt olcső szobák.
Elsőrendű
konyha.

UJ t á r s a »

helyiségek.

Központi fűtés. — Hideg-meleg folyóvíz.
Liftszál litás le és fel. — Panziórendszer.
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T935 december 20*:

Hétezer szegedi választó
— kegyelmet kapott
Nem büntetik meg a nem-szavazókat

legszebbek

és legolcsóbbak

Borosnál

7000 nemszavazó megszabadul a párpengős büntetéstőlA kihágási bíróságon még folyik az eljárás !
azon, személyek ellen, akik a négyév előtti
képviselőválasztás alkalmával sem gyakorolták
Sándor nem tudta
magát elhatározni arra.
s z a v a z a t i jogukat- Többszáz azoknak a száma,
hogy feljelentést tegyemakiknek annakidején nem tudták kikézbesiteni
— Félt a botránytóla fizetési meghagyásokat, mert ismeretlen helyEste a grófné egyik komornáját leküldte a
re költöztek- Ezeknek a személyeknek a nevét
Burgba, itt megtudta azt, ho^y
a trónörökös
még most is napirenden tartják és alkalomadegész
személyzetével
Mayerlingbe
menttán kikézbesitik címükre a fizietési meghagyá— „Mayerüng? Hát ez meg hol van?" — kérsokat- A legutóbbi választásokból kifolyólag eldezi bizonytalanul a bárónékövetett vétségek a közkegyelem alá esnek, a
Másnap, január huszonkilencedikén, kedder
7000 nemszava zónák most elengedik a büntereggel Larisch1 grófné „halaszthatatlan ügye1"
téstmiatt búcsúzás nélkül elutazott Pardub'tzba-Vetsera báróné reggel a fivérével most már
legalkalmasabb újévi ajándék
maga ment el a rendőrfőnökhöz, ak* az első
pulanatban a legnagyobb gyanúval fogadta azt
a mesét, amit Larisch grófné Vetsera bárónő
eltűnéséről előadott- Beszélgetés közben ezzel
a kérdéssel fordult az anyához:

M Délmagyarország munkatársától)
A kormányzó — mint ismeretes — karácsonyra amnesztiát hirdetett- A közkegyelem kiterjed a választásokból kifolyólag elkövetett vétségekre
ós kihágásokra is- "Szegeden 7000 választó éllen indult eljárás- mert áprilisban az országgyűlés' képviselöválasztásolk alkalmával nem
jelenteik meg a szavazatszedő
küldöttségek
előtt- A városi kihágási bíróságon kiállították
i 7000 nemszavazó számára a fizetési meghagyásokat. amelyek 3—5 pengős pénzbírságról
-zőltak- A fizetési meghagyások egyrészét meg
íj kezdték kikézbesiteni, többem eilentmondtak
a fizetési meghagyásoknak és tárgyalás kitűzését kérték- Most azután a kegyelem folytán a

A

Estélyi virágok
férfi ingek
nyakkendők
gallérok
keztyük
césitáblás

EKA - P 'ILIPS - STANDARD- vaev TELEFÜNXEK
gyártmányú rádió már 98"- pengőért kapható.
Villamos

tea- és Uávétöxö,
főzőlap,
melegítő
párna,
és egyéb
villamos
&úxlariúsl
essközök.

Csillárokban, tUggö és asztali lámpákban a legnagyobb választék- -

Fonyó Soma

Kenyérpirító

Kedvező fizetési teltételek.

villamossági szaküzletében.
Kölcsey-ucca 4. Telefon 11-65

MAYERLING TITKA

„A koosiist kihallgattuk- Az előadása felette gyanuis- Szavaiból kiérzem. hogy megfizették- De mondja meg nekem _ őszintén
báróné: annyira biztos Maga Larisch grófnérói?"
A báróné igy felelt: »Nekem nincsen jogom
meggyanúsítani öt- Házunk barátja- Tizenöt év
óta ismerjük-"
A. rendőrigazgató nem szólt egy szó1 sem,
pedig: ő többet tudottNeki detektivjei jelentést tettek már a burgbeli látogatásukról és a sohönibruinni sétárólTanácsára a bárónő aztán megtette a feljelentést és a rendőrségen hagyta M^ry fényképét
is- Kraus rendőrigazgató ezekkel a szavakkal
bocsájtotta el az anyát:
— Két vagy három nap alatt talán többet tudunk. arra azonban figyelmeztetnem kell már
most a báróné1, hogyha detektivjeim olyasmit
tapasztalnak' hogy az eltűnés a legkisebb öszszefüggésben is van a trónörökössel• akkor
parancsunk van arra, hogy
beszüntessék a
nyomozást•
A Vetsera palotában teljes a kétségbeesésA báróné mégis elhatározza magát arra. hogy
felkeresi a miniszterelnököt- Taafe gróf azonnal fogadja- Vetsera báróné meglepetéssel álla
pitja meg, hogy lányának
eltűnéséről szóló
rendőrségi akta ott van már a mhnsztcrelnök
asztalán • Csak ekkor, tizenkét órával a katasztrófa elő't gondol első ¡zben arra.
hogy
hátba- mégisHol is vam az a Mayerling •
A miniszterelnök máT ugy fogadja, h o p sejteti vele: Rudolf benne van a játékban- O azonban nem tehet semmit- A dolog felette kényes- Mindenesetre meg kell várni az estétRudolfnak akkor részt kell vennie egy családi
ebéden, mert az udvar két nap múlva Budára
megy- A dineren valahogyan, okosan- rafinér'ával ki lehet maid tudni, hol van M§ry- De ha
a trónörökös nem is jönne eh akkor se kel1,
kétségbeesni- A bárónőnek arra a kérésére,
nem lehetne-e a dologról jelentést
tenni a?
uralkodónak- Taafe giróf magából
kikelve felelte;
— Hova gondol? Ha aztán a végén kiderülne. hogy az egész feltevés hamis, akkor én
benyújthatnám a nyugdíjazásom iránti kérel
memet— És excellenciád nem szólhatna a trónörökösnek?
— Nem vagyok vele olyan viszonyban, hogy
magánügyeibe avatkozhatnék- A legfontosabb:
várni és hallgatni- Ha a trónörökös ma este
nem jön el a dinerre, vagy onnan nyomban
távozik: ez egyaránt gyanús- Ez esetben nyomban kiküldőm a detéktivfőnököt May eriingbe
— Mayerling- Hol is van az a Mayerling?-

VBurgból Lar'soh grófnő egyedül, a kocsis a kaIzgatott jelenet következett m o s t , amelynek
pu mögötti sötét folyosón magához intette és
párbeszédét igy írja le Veítsera Helena:
ráparancsolt, hogy senkinek a világon nem szabad elmesélnie, mi történt most. délelőtt- Ha
— De azért ne izgiasd magad — mondta Lavalaki kérdezme valamit, akkor azt kell eknesélrisch girófné. — nem kell elhinni, amit M:*ry
niiie. amire ő majd kitanítjamond- Sokkal jobban szereti az életet,
minthogy valiami csacsiságot követne el- M'ndez
Ezután a grófnő a Rodec-h ékszerószboltja elé
csaik a trónörökössel lehet össeefüggésbenhajtatot1, olt
eljátszotta a már ismert koméd'át, bement az üzletbe, aztán kijött. mintha
— De hiszen nem is ismeri őt — feklte a
Möryt keresné,
felvette a koc-si padlójáról az
oáróné- Ez csak a Te feltevésed lehet- Vagy
odadobott pap'rosdarabot és visszahajtatott a
talán valamit eltitkoltatok előttem? A cigaretVetsera-palota elé- Közben k'ofctatfa a kocsistatáirca tényleg Rudolftól ered- mert ha igy
Ugyanekkor M§ry bárónő BratfiscJv kocsiján
van. akkor kettejük között van valami- Meg
a Wienervaldban lévő úgynevezett Ro'íiecistadl
merr.éll esküdni nekem arra. hogy a tárcát Te
vendéglőhöz hajtatott, negyedóra
múlva egy
adóiad Márynek?
csukott kocsiban megérkezett ide Rudolf is és
— Hát mit gondolsz rólam? Hogy hazudok?
január 28-ikán- pontosan háromnegyed tizenA tárcát tavaly Tegernseelben ajándékozta nekem Rudolf és én adtam azt M a rynek • : •
kettőkor egy csukott kocsiban elindultak a venMielőtt elmesélném a most következő izgaldéglő melletti sorompótól Rudolf trónörökös
mas órák történetét, rekonstruálnom kell Vetseés Vetsera \l&ry bárónő Mayfoling felé- hogy
ra M a ry eltűnésének igazi históriáját, ugy, ahoonnan soha többé vissza ne jöjjenek•
gyan azt hónapokkal később maga az anya
megállapítottaTaafe g r ó f miniszterelnök tanácsa
Lar' eh grófnő előadása a legaljasabb hazugság voltM't lehet tenni? — ez volt az első kérdés,
M a ry nem is volt a Rodecknél- Ehelyett ez
amely VetsQra Helene bárónő előtt hirtelen
történt:
feltűnt- Hova kell menn'? Ki segitihet? Hol lehet nyomra akadni?
Január huszonnyolcadikán, hétfőn- délelőtt fél
Rendőrség? Az nem jó- Jegyzőkönyv, kihalltizenegy órakor Larisch grófné, a Vetsera-pagatás- Brrr- Másnap Bécs tele lesz pletykálota portása előtt ezt
mondta a kocsisának:
val- Mégis jó lenne a család barátját, gróf Taa••Hajion a Kohlmarktra a Ro-deckhez!" Amikor
fe miniszterelnököt felkeresn'- .,Ugyan hova
aztán elindult a fiákker. leeresztette az ablakot
gondoltok?" - intette le a bárónőt Larisch
és kiszólt körülbelül a Salesianerstrasse tájéMár'a, aki vállalkozol arra. hogy egyedül és
kán: „Nem a Rodeckhez megyünk, hanem az
nem hivatalosan felkeresi Kraus rendőrfőnökötAugs'tinerbas'eire Majd kopogok, hogy hol állNemsokára vissza is jött azzal, hogy a rendőrjon meg-" A kocs' a Burg felé kanyarodott
főnök kijelentette, addig, amíg hivatalosan
Megállt egy ráccsal elzárt vaskapu
előtt- Itt
nem tesznek feljelentést az eltűnésről- nem tehet semmit- ..Egyébként is — mondotta a rendmind a ketten kiszálltak- A kocsis azt az utaőrigazgató — a dolog nagyon kényes- A bécsi
sítást kapta,
hegy álljon félre, olyan helyre,
rendőrség nem kutathat a trónörökössel összeahol nem lehet észrevenni őt- Körülbelül nefüggő dolgok után-"
gyedóra telt el. amikor Bratfisch kocsija megKésőbb a grófnő Baltazzi Sándornak. Vetsera
állt a vaskapunál- Két perccel később Vetsera
A !tét a n y a . . .
bárónő fivérének társaságában újra elment a j
Mária egyedül kilépett a kapuin, körülnézett és
j rendőrségre, de a rendőrigazgató megint csak j
Újra eltelt egy éjszaka a Vetsera palotában
flztán beszállt a Bratfisch kocsijába, amelyik el- !!
azt mondta, hogy feljelentés hiányában nem te- 1 Má r y nélkülhajtatott vele- Ujabb negi 'óra múlva kijött a !: het semmit- Hosszú tanácskozás után Baltazzi I
A második nap aztán h'rtelen viláBsossásrot

to
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hozottVetsöna Heléna reggel levelet kapott Pardu• tzb&l Larisch grófnétól- A levélben osaik emynyi állott:
"Az acél cigarettatárca nem az enyémHasonlít ahhoz, amit én kaptam Rudolftól,
de mégsem az- Ezt
csak most vettem
észre- Az enyémnek nincsen zafircsatia-"
A grófné csak ennyit M- Se többet se ke' vesebbetDe ez éppen elég voltAz anya előtt most már nem lehetek többé kétségek.
Ma r y tehát Rudolftól kapta a ctgareflaMrcát,
tehát ismerme kell a trónörököstAmikor e z történt, akkor Mayerlingbem máT
eldördült kétszer a fegyver.Vetsera Helena most'már tudta, máit kell tenniTaafetől se érkezett semmi h'ir- holott a m>n'szterelnök íjéretet tett arra- hogy amint valamit megMid. nyomban értesítést küldLarisch grófné levele is bizonyítékA Burgba sie'ett- Egyenese*! Ferenc zi Idához- Ferenczi Idának már tudomása volt akkor
a Taafe gróffal folytatott beszélgetéstől
De Fercnczi Ida már többet te tudottösszetett kézzel könyörgött a báróné a császárné udvarhölgyének:
»Beszélnem kell a császárnéval- Rá kell őt
vQflpom arra. hogy azonnal beszéljem a trónölmössel és a lányomat adja vissza- ígérem,
hogy feltűnés nélkül hazaviszem-"
Ferencz'
Ida 'gy feleit erre: ,,Feltűnés nélkül? Ez bajosan megy Hiszen mindenki *udja már. hogy
kUlin varrnak-" Arra a megjegyzésre, hogy a
felséges asszony az egyetlen- aki Rudolffal beszélhet. Ferencz' Ida szó nélkül kiment a szobából és két perc múlva visszajött oda egyedül — Erzsébet, a másik anya
Mit beszéltek egymással?
Errőil nem tesz említést az emlékirat- Csak
annyit jegyez meg pár sorban:
.•A császárnő közölte a báróméval a rettenetes hirt- Szivbemarkolóak
voltak a szavaik,
amelyekkel a
császárné a császár fáidalmát
jellemezte- "
Közbem megérkezett a Burgba Ve^sera He"
ferna báróné sógora. Stockan gróf. akit Ferencz!
Ida rendelt oda A gyászbaborult anvát ő támo
gatta hazafelé- De elekor meg nem tudta serik*.
hogy mi történt Mayerlingbem- Csak arról szólt
a blr. hogy Rudolf és Velaera Mária halottakVetsema Helénának megtiltották, hogy Mayer1 ingbe memjenAlig érkeztek azonban haza. megjelent a palotában egy igen magasramgu személyiség —
a nevét nem irj>a ki a memojr — és előbb
Stockau gróffal, majd Babazzi Sándorral közölte. hogy parancsa van Uidtukra adni. hogy
Vetsera Mária a gyanútlan trónörökös* megmérgezte és aztán maga itta k> a méregpoharat. Éppen ezért az a parancs, hogy közölje a
bárónővel: 9.legelső vonattal hagyja el Bécset- Baltazzi Sándor és Stockau gróf megeskették a bárónét, hogy azonnal elutazik, szinte
eszméletlen állapotban vitték ki az állomáshoz
és ültették fel a Velence felé induló vonatra»
Mayerlingbe nem
mehetett k' más» osak
Stockau gróifÉjjel érkezett v'ssza BécsbeÉs ekkorára már tisz'ázódott a tragédia mindem részlete
(Folytatjuk-)
Padi Irib

UJEVRE
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Érelmeszesedés vészemé lenyegeii
a 40 évem felüli embert- A klinikai vegjdani intézet kimutatta, hogy a jászkarajenői Mára vizek erősiem jódosak 's. tahát nemcsak az emész tést, gyomor-, epe-, májbajokat gyógyítják, de
megelC i'k az érelmeszesedést is- Kérdezze me g orvosát!

n dolgozó nö megértése
A ».dolgozó nő" uj tipus, holott a nő mimd'g
dolgozott- Sokrétű vonatkozásában megérteni,
előilélet nélkül tudomásul venni nem egyszerű
feladat még ma sem. amikor a gazdasági élet
porondján» laboratóriumokban, müvészetj téren, sőt a sztratoszférában is már eredményekkel szolgálA nő az emberiség lélektanában többféle megvilágításban szerepel- Ember, munka, család,
arnya szociológiai fényezők- népesedéspolitikai
elemek és közgazdasági adottságokKimerítő kutatások megállapítják a kérdés
részleteit és összefüggéseinek indokoltságát- A
közvéleménynek még nincs a dolgozó nőről
világos képe- Világnézeti beállítás, gyakorlati
vonatkozású szervezés.' művészi lendület és üzleti érdek, statisztika és napi sajtó elhomályosítják saját érdeküknek megfelelően a kép tisztaságátA dolgozó nő önmaga is keresi megértésétCsak kiváló emberek emelkednek ki a meg
nem értés bénitó légkörébőlJo von Ammers-Kfiller kitűnő holland Írónő
színes könyvében (Bedaufcende Frauen der Gegenwant- Varia« Kari Schünemann Bremen) tiz
modern asszonyt ábrázol egyéni megvilágításban- Nehéz választás számára tizet kiemelni a
nagyszámú kortárs közül- Az írónő jellegzetesem kidomborítja csoportosításával az egyén5
sors és a kultúrtörténet együttesét- Törekvés.
SZILVESZTERRE:
Papír török sapka
—.10
Papir tiroli sapka
—.14
Papir vegyes sapka
—.14
Miniatűr papir sapka
-.14, -.12
10 drb szerpentin
—.10
10 csomag konfetti
—.16
Kifuvó kigvó
—.12
Léggömb gázzal töltve
—.24
Lampion
—.24
1 csomag hólabda, fehér, v színes — . 1 2
—.14
1 csomag tréfás főzelék
Jux csokoládébonbon
-.08
Mókás Jux tárgvak óriási választékban
kaphatók.
ÚJÉVRE:
—.24
9 drb. v. 7 drb újévi képeslap
—.02
Csokoládé újévi malac
fi drb csokoládé újévi malac
Csokoládé újévi malac
- 24. —.18 —1Ï2
Nagv csokoládés újévi malac
—.98 —.08
—OS
Szerencse lóhere gombával
—.12
Zsanilia kéménvseprő
Újévi masohé malac
—.21
Felfújható gumi malac
—.38
r
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női álmodozás, könyörtelen önfenmtartási ösztön, acélos munkakésziség bontakoznak ki előttünk- Változatos asszonyéletek ábrázolásával
megkapó összefüggéseikre eszméltet az írónő.
Különféle nemzetek, eltérő társadalmi rétegek, ellentmondó világnézetek- de azonos nehézségek: a női lélek bátor küzdelme a közöny ellen, fájdalmas harca a megértésért- Az
álngos tehetségű nö1 személyiség az ellenié
tes beállítású tényezők elnyomása alatt megbénulva lendületét veszti, kötelességeit fellejti
és a megszokott, követelt típustól
elhajolva
megalkuszik- A közvélemény gúnyos fintorral
leszögezi a dolgozó nő foga'tmánalk! fonákságát és az erkölcs nevében visszaküldi a — családba- Holott céltudatos irányelvekkel, célszerű eszközökkel, jóindulatú vezetéssel a dolgozó nő szívesen eszmél a lelkében szunnyadó, ösztönös mélységére: a családi érzésreGazdagabb képességű nők leküzdve a külsí
akadályokat és belső gátlásokat a társadalom
kohójában egyéniségekké izzanak és útmutatókká válnakAmmers-KüHer női nemzedékek tanulmányozása alapján alkotta meg
regénysorozatát
melyben felejthetetlen ábrázoló készséggel és
meleg együttérzéssel mutatja be a nők felszabadulásának kortörténeti küzdelmét- a nőmozgalom gazdasági és lelki okait, a nemek har
cát és ezen belül a nő 5rök> oVíatattan váL
gyát az amyaság utánA me,érdemelt irodalmi siker uj feladatot
állit az írónő eflé. futató szemmel fordud a mai
é'at aktualitása felé- Művészi képzelete igazolást kíván a valóságban, következtetéseit ellenőrzi a nők társ adatai érvényesülésében- Bőséges anyag áll rendelkezésére, de kiválaszt
tiz asszonyi sorsot, mely megisméii a nemzedékek harcát é* az e^én-'- kiteljesülésében
igazolja a nő életigenlő családi érzésé*» — ha
megértésre találBölcs intelmek a megoldások előfeltétel élnek
megteremtéséhez vezetnek; mélyenszántó tudományos kutatások, irodalmi alkotások, társadalmi mozgalmak előkészítik a törvényhozás szükségességét és megelőzik a megrázkódtatásokatA nő megértése ma már nem Ibsen» probléma, hamem nagyfontosságú társadalmi kérdés*Ha ma a nő érvényesülni törekszik és egyben
vállalja az anyaság kötelességeit — kenyeret
is kell keresnie Ez kérlelhetetlen közgazdasági tényBelátásra alapozott, nagyvonalú megoldások
nélkül nincs fejlődés. Az ismeretek terjesztései,
a lehetőségek tágítása, a jogok érvényesítése
megteremtik azt a női típust, melyre a társalalomnak mai válságos helyzetében szüksége
vanKdrászné S?.ivessv Márta-

a legszebb

ajándék

és l e g n a g y o b b

öröm

e r e d e i t párisi
m o d e l l e k és
legolcsóbb
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Hírek
— Eltemették báró Korányi Frigyest. Budapestről jelentik: Báró Korányi Frigyest szombat
délben temették el a pénzügyminisztérium előcsarnokából. A ravatal előtt már a délelőtti órákban gyülekezni kezdett a gyászoló közönség. Az
elhunyt családján kívül megjelent a kormány képviseletében Kozma Miklós belügyminiszter, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, ott volt Széchenyi Bertalan gróf, a felsőház elnöke, Beöthy
László, a felsőház, Korniss Gyula, a képviselőház
alelnöke, Bethlen István gróf,
Káro.yi Gyula
gróf, Huszár Károly, Teleki Pál gróf, volt miniszterelnökök, több volt miniszter ós felsőházi tasr.
a művészvilág számos kiválósága. A gyászszertartás után, ame'yet Baranyai Jusztin pápai prelátus
végzett, Fabinyi Tihamér a kormány és a pénzügyminisztérium nevében búcsúzott Korányitól.
Méltatta pályájának kimagasló állomásait. Hangsúlyozta, hogy nem ő vágyott a politikai életben
való részvételre, nemzete kívánta oda. Súlyos és
felelősségteljes helyen gondos munkát végzett és
felőrölte magát a nemzet szolgálatában. Ezután
Posch Gyula, a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója mondott búcsúbeszédet. Weisz Fii öp a TÉBE
nevében beszélt. Utána megindult a gyászmeriet
a Kerepesi temetőbe, ahol a Korányi-család sírboltjában helyezték örök nyugalomra Korányi Frigyes bárót.
— Bérelengedést és garanciát kér a várostól a
Szegedi Lótenyésztők Egyesülete. A Szegedi Lótenyésztők Egvesületének küldöttségét vezette
dr. H u n y a d i - V a s
Gergely országgyűlési
képviselő szombaton délelőtt dr. P á 1 f y József
polgármester elé. Elmondotta, hogy az egyesület szép eredményeket ért el az elmúlt évben, de
hogy tovább folytathassa munkálkodását, szükség van a város hathatósabb támogatására. Ezután H e r m a n n Miksa alezredes, az egyesület igazgatója ismertette az egvesület kívánságait. Elmondotta, hogy az egyesület harminc
holdas bérletet kapott a várostól a Bak tóban a
bérösszeg feléért, mivel azonban az elemi csapások tönkretették a termést, az egyesület ezt a
kedvezményes bért sem fizetheti meg, kéri, hgoy
a város engedje el néhány esztendeig a bért.
Mivel az egyesületnek folvószámlát is kell nyitnia, de ezt csak ugy teheti meg, ha a város garanciát vállal érte legalább négyezer pengő
erejéig. — erre a kilátásba helyezett államsegély fedezetet nvu jt —. azt js kéri az egyesület,
hogy a város vállalja el a garanciát. A polgármester válaszában kijelentette, hogy támogatni
kivánja az egyesületet, ezért felkéri a vezetőséget, hogv a kívánságokat írásba foglalva juttassa el hozzá.
— Eljegyzés. Bogdán Elluska (Jánoshalma) és
Salamon Sándor (Szeged) jegyesek.
— Karácsonvfaiinnepétyek. Az ujszegedi elaggott iparosok otthonában nagy közönség jelenlétében tartották meg az első karácsonyfaünnepélyt.
Az elaggott iparosok, illetve azok üzvegyei jutottak az iparosság gyámolitásába. azok, akikért az
ipartestület hölgybizottsága évek óta szakadatlanul dolgozik, meleg otthonhoz juttatta őket öreg
napjaikra. Jelen volt az ünnepélyen dr. Pálfy
Józsefné, vitéz dr. Shvoy Kálmánné, Körmendy
Mátyásné és még sokan, akik támogatásukkal hozzájárultak nemes adományaikkal az otthon fenntartásához. Az üdvözlfi beszédek elhangzása után
az otthon lakói mondottak köszönetet az adományozóknak, a hölgybizottságnak és az otthont fenntartó ipartestületnek. — A tápéi frontharcos csoport megható ünnepség keretében osztotta ki sze
retetadományait és több. mint száz gyermeknek
«*tte emlékezetessé a szeretet ünnepét. Évtizedek
éta ez az első alkalom, amikor nemcsak az iskolásgyermekekről emlékeztek meg, hanem a kicsinyek
is részesei voltak az ünnep örömeinek. Minden elismerést megérdemel a csoport vezetősége, mert lehetővé tette az ünnepséget, a legszegényebb frontharcos is hozzájárult szerény filléreivel ahhoz,
hogy tanújelét adja áldozatkészségének. Az ünnep
sikeréhez h o z z á m i t dr B n « a Dezső csoportelnök, D o m o n k o s János Községi bíró, N é m e t h
András a'clnök és L a o z i József bíró adománya.
x Budapestre érve a Park szállodában a keletipályaudvar mellett megtalálja kénveimét legjobb
ellátását olcsó árakért. E kap előfizetőinek 20 százalék engedraénvt nyujtunk
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— Gyomor- és bélzavaroknál, hasüregbeli
vérpangásnál, étvágytalanságnál,
szorulásnál,
felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél,
szédülésnél,
homlokfájásnál,
hányingernél
egv-két pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat.
Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a
Ferenc József vizet még a hosszú idő óta fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik.

/írass fejdisz kölcsönzés

Gombház, Csekonica u. 3.

— A Dugonics Társaság vasárnap délelőtt
11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városi muzeum irodájában.
— Szilveszterre frakking, gallér, nyakkendő
Lampel és Hegyinél.
— Szilveszter. Az Ujszegedi Keresztény Dalosegyesület karöltve az ujszegedi kendergyári Reménység Dalkörrel Szilveszter esti mulatságot rendez kabaréval és tánccal egybekötve az ujszegedi
kultúrházba®. — Az Ujszegedi Polgári Kör december 31-én este 8 órai kezdettel a Tóth-vendéglő
nagytermében Szilveszter-estet rendez. — Az AUKE
nagyszabású Szilveszter-estet rendez helyiségében
(Klauzál-tér 5.), melyen fellépnek Tolnay Edith, Vágó Artúr, Veszely Pál, Utassy Jenő, továbbá a
görlők.
— Házasság. Dr. L i p p a v László és Z u c k e r Irma f. hó 30-án. hétfőn délután 6 óra kor tartja esküvőjét a fogadalmi templomban.
ÍMinden külön értesités helyett.)
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Károlyi ucca -4 »*. alatt!

Kérem i t vevrtim és mea-rende- ||H||QB F P T C "
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x Pezsgők legolcsóbbak Kocsisnál.
— Bajtársi összejövetel. Január 4-én tartja a
volt 86-osok Csongrád- és Csanádraegyei csoportja
műsoros bajtársi összejövetelét az ipartestületbon.
Halasy Béla és Forgács István mond emlékeztetőt
a 86-ik gyalogezredről, Lugosi Döme, Oláh Ferenc
és Kóró Imre felolvasással szerepel.

tevőire
Sacfcrouge

újszerűsége abban rejlik,
hogy egy vékony rétege
az ajkon tökéletesen színezett fényes lakkszerű
felületet alkot, melynek
nemcsak h a r m o n i k u s
fényhatása, hanem fénye
által felfrissült telt meleg
szfne, eddig soha nem
tapasztalt benyomást kelt.
Tartóssága

felülmúlha-

tatlan.
8 ajak (Illetve zsíros arc)
rouge szín.
12 compact arcrouge sztn
Iüői-je szaküzletekben
vagy a magyarországi
forgalombahozó
D 3» H O L C Z E R
vegyész lliatszertárában,
Teréz-körút 8»

Lengyel István halála
A régi szegedi tisztviselőgárda ismét megfogyatkozott. Lengyel István halt meg hosszú, kinos
szenvedés után. Lengyel a rendőrség államosítása
előtt tb. alkapitánya volt a városnak, azután továbbra is mecrmaradt a város szolgálatában, hoszszu esztendőkig vezette Alsóközponfcon a közigazgatási kirendeltséget. Nemrégen történt, hogy a
polgármester fölmentette a tanyai szolgálat alól
ós a városházára osztotta be. U j hivatalát már nem
foglalhatta el, súlyosan megbetegedett, július közepén kórházba kellett szállítani. A leggondosabb
orvosi kezelés sem tudott megbirkózni betegségével, amely egyre jobban elhatalmasodott szer
vezet én. Szombatra virradó hajnalon meghalt.
Halálának hine mindenütt nagy részvétet keltett.
Az ismert tisztviselő halálát özvegyőn kívül négy
árvája gyászolja. Hétfőn temetik. Délelőtt i a
órakor gyászmisét mondanak lelki üdvéért a rókusi templomban, féltizenegy órakor szentelik be
a rókusi kórház halottasházában, onnan kiszállítják holttestét Lengyel-kápolnára, amelynek egyházközsége díszsírhelyet ajándékozott neki Itt temetik el délután.

Társas
uzsonnák
(Kellemesen tütött terem.)

mé rsék e 11 áron

KaiánlM

— Lezuhant a kocsiról. Szombaton reggel 7
óra tájban a Vásárhelyi-sugáruton járók egy
nagy iramban száguldó kocsira lettek figyelme sek, majd látták, amint a kocsinülő férfi egy
zökkenőnél nagy ivben a lovak közé zuhan. A
közelben állók a szerencsétlen ember segítségére siettek. A férfi, aki "^zméletlenül terűit el
az úttesten, az esés következtében az arcán és
a fején zúzott sebeket és jobboldali bordatörést
szenvedett. A szerencsétlen embert, ö r d ö
János Hóbiárth basa-ucca 9. szám alatt lak<
földművest a mentők a közkórházba vitték. Állapota súlyos.
x Kávé, te» legjobb Sohifférnél, Valéria-tár.
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MAf.yARORS7Ár,

MBNUS, SÄszönyei?fonalalf,

alapanyagok

és eredeti perzsa minialapok
lognagyobb

Ha

sajtot

vesz,

ügyeljen

Kárász u. 12.

a
— Anyu, anyui Fogorvost akarunk
Nem adnád kö'csön a fogaidat?

játszani!

— Szerencsétlenség munka közben. Az egyik algyői ház építkezésénél dolgozott T o m b á c z János 45 éves kőmüvessegéd. Szombaton a tetőn foglalatoskodott, közben megcsúszott és elvesztve
egyensúlyát, lezuhant az épületről; lábtörést szen
védett. A közkőrházban ápolják.
anyagból

is

Bőröv, aranyöv, strassöv

G o m b h á z ,

C s e k o n t c í u_ 3 .

— Közgyűlés a chevránál. A szegedi ohevra
kaddisa szentegylet 1936 január 5-én, vasárnap
délelőtt fél 11 órakor a hitközség nagytermében
rend«s közgyűlést tart, melynek
napirendjén
egyéb tárgyakon kivül az 1936. évi költségvetés,
ifjú tagok fölvétele és általános tisztújítás is szerepel. E közgyűlésre az egylet tagokat és az érdeklődő közönséget ezúton is meghívja az elöljáróság.

Vigyázzon,

Suba pince sörozoie
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— Adomány. Dr. Tóth Jenő 3 pengőt külödtt a
kisrongyosakcióra. Az adományt rendeltetési he
lyére juttattuk.
— A Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportja
Január 5-én az ipartestület márványtermében műsoros vidám estet rendez.

Ai
iinnopekre

borté,
pezsgőt
P é t e r f i a cégnél ytoi.r-.ltmt

P»nn«r

forrása

Kézimunkaház

STAUFFER-névre I

— Báli és estélyi cipőket hozott
Készítek. Varga, Dugonics-tér 2.

beszerzési

FISCHE R

— Négy hónapra ítélték a sofőrt, aki halálragázolt két iskolásgyermeket. Ezév tavaszán súlyos szerencsétlenség történt Vásárhelyen. Ifj.
B a u d a József sofőr kocsijával az iskolából
hazatérő gyermekek közé rohant. A gyerekek a
kocsiúton játszadoztak és amikor az autó nagy
sebességgel közeledett, megzavarodtak és éppen
a kocsi elé futottak. A sofőr a robogó autót már
nem tudta lefékezni. A szerencsétlenségnek két
halálos áldozata volt: O l á h János 7 esztendős
és G v e b n á r József 8 esztendős kisfiú. A sofőrt szombaton vonta felelősségre a szegedi törvényszék A p c z y-tanácsa. A bíróság előtt a
v ádlott sofőr tagadta bűnösségét. A biróság ren-íeb'g tanú kihallgatása után a sofőrt 4 hónapi
fogházra itélte. Az itélet nem jogerős.

— A sinck és az országút harca. Száz éves a
vasút... Illusztrált újságok régi metszeteket közölnek a gőzmozüony első útjáról: síneken járó
batárokat fogtak a mozdony mögé, ha esett, megáztak az utasok és a régi metszetek elmaradhatatlan kutyája ott öltögeti a nyelvét a föllobogózott vasparipa mellett. Az egykori krónikás feljegyzi, hogy a fuvarosok vasvillával támadtak az
első vonatvezetökre és magam Í6 olvastam még,
hogy amikor Komárom és Érsekújvár között megindult a vonat, a komáromi fuvarosok felszaggatták a sineket Elmúlt egy évszázad és a —
vasút is kezd kimenni a divatból. Aminthogy lassanként minden túléli magit. A vasút egy költészetben és muzsikában gazdag kor utazásának romantikáját rombolta le, de régi igazság ma már
az, hogy a technika vívmányai nem tudnak énekelni. Most aztán ugy érzem, hogy a deliizsánc romantikája modern kiadásban visszatér, — hatvan
kilométeres tempóban. Ezt kell éreznem, valahányszor Pest és Bécs között az utat autocaron
teszem meg. Egy évben legalább húszszor. Mióta
először indult el a bécsi Schwar zenbergplatzról
az autóbusz, azóta nem utaztam a császárvárosba
vonalon És valahányszor elfoglalom kényelmes
fotöjömet, mindig összehasonlítást kell tennem a
vasút és az autóbusz között. Talán legjobban tetszik az, hogy itt teljes a demokrácia. Nincsenek
oszrtályok. Hiányzik a harmadik osztály fapadja és
nincsen különbség utas és utas között. Az emberek ennélfogva jobban felmelegszenek. Győrben,
ahol megebédelünk, vagy meguzsonnázunk; már
valamennyien barátok vagyunk. Tudjuk, hogy ki
honnan jön és hová megy. Tanácsokat adunk azoknak, akik tanácstalanok. A gyerekeknek megsimogatjuk a haját. Az utazás gyors. Amig azonban
a vasút utasai számára az állomás nem más, mint
egy percig tartó unalmas intermezzó, addig mi,
az autóbuszok boldog utasai látjuk is azt a vidéket, amelyen keresztülszáguldunk. Mi a városbél
a várost, a faluból a falut látjuk és nem a falu
szélére tolt szürke állomási épületet. A piactéren
és a városok szivében tartunk haltot és halljuk a
torony órájának ütését. Valahogyan a delizsáncon való utazásnak romantikáját hozza vissza a
Barry dr. autóbusza, ha gyorsabb tempóban is.
A sínek históriája csak száz esztendőre nyúlik
vissza, az országút sok ezeréves, Trajánus utja
még ma is épségben szállítja az utast az Aldunán... Az országút és a sínek harcában az országút lett a győztes. Akinek Bécsben van dolga,
annak szivbfíl tanácsolhatom: vonat helyett öljön
az autóbuszra ..
fl> j-b-1

legolcsóbban

- A Dr. Pajor Szanatórium, Budapest, VIII,
Vas u. 17. szivállomásán az összes diagno-tikai
;elektrokardiograph, Röntgen, laboratórium, a
szív munkabírásának megállapítása stb.) és therapiai eljárások (szénsavas és oxigénfüdök, 'ég7-ési gyakorlatok, tökéletesen berendezett Zander
gyógytorna," speciális diéták stb) szakszerű vezetés és felügyelet alatt állnak. Az intézet többi
(sebészet, belgyógyászat, urologiai, szülészet és
nőgyógyászat, szemészet stb.) osztályai modernizálva működnek. A plasztikai (szépítő sebészeti
teljesen újonnan van megszervezve. Igen mérsé
kelt árak
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P e n g ő k e t
ha

takarít

m e g

havi

liszt-, fi1=zer- és terményiizl etében vásárolja meg.
A l e n i e b b h ó d m e z ő v á s á r h e l y i l i s z t e k leg*
olcsAbb beszerzés«. Tisza Lalos körút S í .

Ha a bakteoro'ogus eljegyzi

maját.

x Újévi ajándékkosarak Márkusnál
;

,

Adományok a kormánvzóné

inségakció-

jáia. Horthy Miklósnc inségakciójára ujabban

j a következő összeg'-'kcl fizették be a CsongSzegedi Husíparosok
Szegedi Husíparosok
; ipartársulata 20. Szegedi Husíparosok áHatI biztosító intéze'e 10, Kot-nyi-cág 2. Wolf Andor 3- ''jgramit és niülég'agyár tisztviselő kara 3-50> \
női felsőkereskedelmi iskola
i gyűjtése *> í>ongÖ

Dr.ReiferOszkárné Kozmetk
iai intézés i| rádi-Takarékpánztárnál:
zsírolvasztó üzeme 20.
Szeged. Dugonics-tér 11.. I. em. Telefon 26—02. Arcápolis. S z é n s a v
bák, szemölcsök, szőrszálak vérle
ges eltávolítása. Fénvkezelés.
Tanltvánvok klkénr/^e. Olcsó bén"*-

Lorh^or-Mr 9.

szfikséjrletpitl

I M a i citromos k ^ i M .
arcvizc':. krémek, olajok, rmde^'1
Szeplő elhni fénwédő szerek

Ártartalom, 1 éves pa-

ranolárni | | 0 d á C S
JállOS
™ antnknrns«»7«Sr:a-. rép- ¿n tóm^mO'Pm«.

Még tart a
Elsőrendű
alkatrészek

varrótűnek

olcsó akciója

kerékpárok
G l GStgJClí U I 1
az ismert

g u m m i k és
f i l l é r e s árakban

STAVTUWD r á d i ó k és
ujdonsácrai kicsi

PHILIPS

részletre nálam kaphatók.
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MSinlor

rétkereskadö,

Kiss
ucca
Kiss D. palota
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Bort, rumot, likőrt konyakot ¡ t f f t S f i ; Sciiwarcznát, Dugonics-tér 3.
Választmányi ülés a Gazdagági Egyesületben
— A 60 éves özvegyasszony halála. Az elmúlt
MAKOIHIRIEK
A Makói Gazdasági Egyesület vasárnap délelőtt
¿ét hét alatt egymásután többször is előfordult,
Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatal, hirfél 11 órakor fontos gazdasági ügyek letárgyaládetésfelvétel: Városi Bérpalota, telefon 270.
hogy egy-egy elhagyott lakásban magányos öregsára választmányi ülést tart
asszonyt találtak holtan. Szombaton ismét ilyen
Selyemből akart pénzt csinálni, özv. Pless Lihalálesetet jelentettek be a rendőreégre a Zákányviuszné főtéri rö idárukereskedő lejelentést tet
ucca 53/a. szám alatti házból. Ebben a házban,
a rendőrségen, egy kertészsegéd ellen, aki az egyil
egy kis lakásban szombaton reggel holtan találtak
makói kertészre hivatkozással 4 méter krepdesin
egy idősebb, 58—60 esztendő körüli asszonyt. A
selymei vitt el az üzletből azzal, hogyha az megtisztiorvos megállapítása szerint a halál alva érte
bízójának tetszését megnyeri, hozza az érte ján!
(A
Délmagyarország
makói
tudósítójától.)
Széa felfedezés előtt néhány órával. Megállapították,
pénzt Miulán a kertészsegéd azóta nem jelentke
kely Mihály szegény napszámos, nyolc gyermek
hogy az illető asszony özv. Hartmann Ferencné,
atyja kilenc évvel ezelőtt letelepedett a makói sze- wett s kiuei'ü I, hory a bemondott kertésznél alkalszületett Pozsegovits Róza városi segélyezeit, aki gényvárosrészben. a Honvédban. A tapasztett temazásban i eni áilott, megindult e'lene az eljárás.
évek óta magányosan élt a Zákány-uccai lakás- tejű viskók között egy bekerítetlen, üres, vizáüáA rendőrség Tamás Péter szemé yében fcl.ivo
ban .Halála körülményei gyanúsaknak tűntek fel, sos telken épített magának putrit. Akkoriban sok
niozla a széde gő keriészsegédet, aki bevallotta,
azonban az orvosi vizsgálat megállapítása szerint szó esett, hogy Honvédban a gazdátlanná vált üres
_ _ pénzt
_ _ _ akart csinálni a kicsalt selyemből.
a magányos öregasszony természetes halállal mult telkek tulajdonjogát rendezni kellene. A kincstár _hogy
ki. Álmában agyvérzés érte & ez okozta halálát. is, a város is hozzáfogott ehhez a dologhoz, de azSZÉN
Miután orvosi kezelésben nem részesült, holttes- után maradt minden a régiben.
[< ( I K S Z
Székely Mihály akkor vette birtokba a Kmettytét a rendőrség felbonooltatja a halál okánaki
B R I K E T T
ucca
27.
szám
alatti,
talán
100
négyszögöléé
gazpontos megá'lapüása végett.
dátlan telket. Nem szólt senkinek, neki se szólt
K i r á l y n ő i , Telefcy u. 7.
x A Szegedi Polgári Dalárda nagy Szilveszteri senki és kilenc esztendeig háborítatlanul élte a
Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek
bálja az ipartestületben.
tapasztott tetejű vályogházikóban nyomorúságos
Hennann János Börcsök Piroskával. Házasságo'
életét.
kötöttek; Szabó Sándor Aos Klárával, Bernát Mi
Az elmúlt hetekben azonban beköszöntött a baj.
Hivatalos irások jöttek, amelyek arról szólottak, hály Arkalás Júliával, Siket Sándur Kiss Rozália
hogy Székely Mihály jogtalanul foglalta el a por- val, Rácz Imre Szálkái Piroskával. Elhaltak: Fii
kárpitosmunka
löp Istvánné Lakatos Zsuzsanna 54 éves (Szentlő
tát, "amely Nagy János Lázár-ucca 3. szám alatti
r é s z l e t r e is
lakos tulajdona volt már kilenc esztendővel ez- rinc) a kórházban, Papp Józsefné Német Klára f>!1
előtt és az ma is. Székely Mihály tehát vagy vegye éves (Vágóhid-ucca 6.), Juhász János 5 hónapo
Vertán Endre-ucca 16., özv. Csapó Illésné Kónvr
meg az elfoglalt házhelyet, vagy menjen ki boiőle.
Keserves tárgyalások, alkudozások után a végső Regina 83 éves (Kossuth-ucca 2.).
•
Szeged, Klauzál tér 1.
Névmagyarosítás. T o u t t e n u i
Vilmos bor
szó az lett, hogy Székely Mihálynak 100 pengőt kell
fizetnie Nagy Jánosnak, akkor övé lesz jogosan is bélymester a maga és kiskorú gyermekei nevét bel
— A frontharcosok köszönete. A Frontharcos a porta, amire viskóját épitette és amelyben 9 éve ügyminiszteri engedéllyel „ToJcai''-ra változtatta.
Szemüveget szakszerűen, Klein látsrerészni'-i
SKövetség szegedi főcsoportjának elnöksége ezúton lakik.
kaphat.
Székely Mihály már vállalná is a 100 pengőt —
mond hálás köszönetet az alant felsorolt adakozóknak, akik adományaikkal lehetővé tették, hogy ha volna miből. ígérte aratás utánra, azonban a
Sirass,
klips,
csati
az Ínségeseknek karácsonyi szeretetadományokat tulajdonos előbb akar pénzt látni, ha nem is az
adhattak: vitéz dr. Shvoy Kálmán 100, Wagner Er- egészet, de valamennyit. Székely Mihály azonban
G
o
m
b
h
á
z
,
Csekonlcs u. 3.
nő 100, Szegedi kender-fonógyár 50, Bán Aladár 30, valamennyit se tud fizetni. Nagy bajában a szerendr. Grüner István 20, dr. Kertész Béla 20, vitéz csétlen ember a városházára ment segítségért, Nt— Hétfőn hozzák forgalomba a Rákóczi 2
Kiss Gyula 20, Máv. Üvé tisztikar 20, Magyar Nem- k e l s z k y polgármester kivizsgáltatva a panaszt,
zeti Bank 20, örhaimy Károly 20, Pesti Magyar Ke- megígérte közbelépését és segítségét. Székely Mi- pengősöket. Budapestről jelentik: II. R á k ó reskedelmi Bank 20, Pollák Sámuel 20, Püspöki hály nagy gondjában most már a városházi illeté- c 7 i Ferenc emlékének megörökítésére veretett
hivatal 20, Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 20, kesek feje fő, annyi azonban már bizonyos, hogy 2 pengős ezüst érméket a Nemzeti Bank budapesti főintézete és fiókjai utján december 30-án
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 20, Szeitz Fe- Székely Mihály családjával kilenc esztendő után
hozza forgalomba. A forgalombahozatalról szóló
renc 20, Hűtőház és Élelmiszerszállitó rt. 15, Ma- nem kerül az uccára a magaépitette házikójából.
hirdetményt a hivatalos lap vasárnapi száma
gyar-Olasz Bank 15, Szegedi Közúti Vaspálya r t
közli.
15, Weil Zsigmond 15, Reicfa Miklós 12, dr. KoréEgy hónapot kapott a rendőr bántalmazó ja. Elek
nyi Elemér 10.56, Angol-Magyar Bank 10, Egyetem
- ANYAKÖNYVI HIREK. Az elmúlt héKároly 21 éves, Bethlen-ucca 43. szám alatt lakó
bölcsészeti kara 10, Egyetem orvosi kara 10, Egyeten született 7 fiu és 5 leány- Házasságot kölegény
októberben
a
Návay
Lajos-téren
lévő
Katztem természettudományi kara 10 Első Magyar Alt.
töttek: Csontos János — Szabó Irma. Szirák
Biztosító Társaság 10, Gazdák Biztosító Szövetke- vendéglőben mulatott. A garázdálkodó legényt József — Móra Erzsébet. Poleznar Gyula —
Tóth
Lajos
államrendőr
meg
akarta
fékezni,
a
zete 10, Kurucsev Sándor 10, Magyar Altalános TaJaksa Mária — Ménesd Tamás — Erdőd* Erlegény azonban ellenszegült, felkapott egy széket
karékpénztár 10, Magyar Gabonakereskedelmi r t
zsébet, Heszler József _ Varira Érzőébe*. Pap
10, dr. Meskó Zoltán 10, Pick Márk 10, Reitzer Lis amikor fö'dhözvágta, a szék le'ört karja a rend- János — Horváth Hona. dr- Starti Támos —
pót és Fia 10, Sebestyén József 10, Szegedi Kézmű- őr lábát érte. Hatósági közeg elleni erőszak vét- Kacsonyt Viktória. Szabó Ferenc — Teri.es
ves bank 10, Szentkuty Viktor 10, dr. Szivessy Le- sége címén indult eljárás Elek Károly ellen, aki
Erzsébet. Agóos Antal — Szabó fulianna.
hel 10, Wolf Endre Í0, Wolf Miksa 10, dr. Simkó
a mai járásbirósági tárgyaláson ittassásával véde- Szélpál Imre — Rékáéi Franciska, Rácz JáElemér 8, Ablaka György 5, Bauer József 5, dr. kezett, kijelentette, hogy nem emlékszik semmire.
nos
Móra Julianna. Retiter József — BáBecker Vendel 5, Bruckner Dezső 5, Csobanov DáHatósági közeg elleni erőszak vétségében mon- nyai Hona, Siposs Sámuel — Saroka Tautfraniel 5. Fagler Ede 5, Fonciere Alt. Bizt. Intézet 5,
dotta ki bíinö-'ie'c a biróság ós egyhónapi fogház- F.lhaltak: T>'mpauar Gyula 9 hónapos, özvGergely Jenő 5, Hazai Biztosító Intézet 5, JuránoBerkoviits Miihályné 83. özv- Vörös fámo-smé 75,
ra ítélte.
vics-család 5, Lorántfy Zsuzsána Egyesület 5, MaCsókást Istvánné 59- Papp István,né 37, SzekeLegjobb
keztyiik
Klein
Imrénél.
gyar-Francia Biztosító Intézet 5, Párisi Nagy Árures Vilma 43, Rácz Jenő 35. loó Mihály 42ingatlanforgalom Makón. Kiss Miklós megvette
ház rt. 5, Schvan János 5, Szegedi Népbank 5, Szent
özv- Tóth Kása Antalné 71. Tassi László 21
István-Társulat 5, Tömörkény László 5, Trischler Martonosi János Buza-ucca 37. számú házát 2500
Rárdóczki
András 46. Húsz4® Ferenc 86. őzv
pengőért,
Zsugya
József
Galambos
Istvánné
1
hold
Antal 5, vitéz Zsiday Imre 5, Csikós Jenő 4. HanVarga
Ferennné
45, Papp Julianna 2 hónapos
gya-Szövetkezet 4. Lendvai Sándor 4. dr. Mihálvfy 600 négyszögöl habtatói földjét 1820 pengőért, Vig
Sarnyai István 52, özv- Czézmer Andrásné 61
István özv. Vig Bálintné 1289 négyszögöl kákási
István 4, Huszti Jenő 3, Hoffmann Ferenc 3, NyiZsíros Józsefné 61. Ábrahám Andirás 72. Kor
lassv Ágoston 3. dr. Renkev János 3, Szegedi Vá- földjét 1000 pengőért, Riesz Józsefné Adók Antalné
mámyos Ferencné 53. Sparnea Miklós 63. Lem
és társai Miklós-ucca 1. sz. házát 850 pengőért. K.
rosi nyomda rt. 3, dr. Falcione Kálmán 2, Fehér
sryal István 55. Farkas Rozália 7 hómapos, özv
Mátyás 2, Krier Péter 2, vitéz Lengyel Endre 2, Se- Kiss Sándor Borka Ferenc 2 hold 1326 négyszögöl
Szüos Józsefné 86. Megyeri János 49 éves
rákosi ugarját 3500 pengőért, Szántó László özv
gesvárv Dezső 2. Wirth és Rengey 2, Csury Ferenc
1, dr. Eromics János 1. Kolumbia cipőgyári lera- Erdei Antalné 150 négyszögöl Aradi-uccai telkét 'karábankat 1, Kotányi-paprikaüzlet 1, Meteor csillárgyár 200 pengőért, Nacsa István özv. Vajda János né 759
rt. 1, Nemecz Dezső 1, Rosmanm Dávid 1, Till Fri- négyszögöl ingói földjét 630 pengőért, Kocsis Lagyes 1. Tóth István 1 pengő és Altorjay Emil 1.20 jos Varjú Sándor 314 négyszögöl szuszogói földjét
800 pengőért, Kurucz Etel kk. Döme Mihály 89»i
bélyegben.
négyszögöl mezőhegyest uti földjét 400 pengőért.
Korzkás Sándor Börcsök István 1 hold 520 négyfíarrm'á't m?"ő-égfl zornánvredény:
szögöl rákosi járandóját 2600 pengőért. Szalma
László Nacsa János Szekfü-ucoa 80. sz. házát 1150 lábas és fazék:
*/».' 1,
2,
3 lit,
O l C « Ó DEZSBŐK
pengőért, Igaz György Gyenge András 1 hold 600
L I t ő OK
1
drb
ára:
—.43,
—.65,
1
.
,
1.22
LJ.
négyszögöl igási járandóját 2400 pengőért, Szabó
B0"»0"<
so^KAK
János özv. Király Pálné 400 négyszögöl tomposi
zsirbödön:
10
15
20 literes.
SAJTKCLÖNLECESSÉCEK
földjét 400 pengőért, Csávás Ferenc Kocsis Imre és
ára:
3.70 5.—,
6.70 P .
társai Szekfü-ucoa 15. sz. házát 1900 pengőért. Do1 drb 3-as számú salgótarjáni szénvasaló P —
mokos József megvette Bugyi Imre Vásárhelyi-u.
1 drb 5 kg-os konyhamá.'eg
P 4.8a
56. sz. házát 11 000 pengőért"
JRVJTASOKjilÜtíón
/'10
I drb zse : 'Y:T;-!Ő
P 3.2a
Nem jegyzik a pulyka árát. A külkereskedelmi
9
la.
berndorfi
rozsdamentes
aJpacca
evőeszköz.
hivatal
közlése
szerint
az
angliai
piac
bizonytalan
,
1TÖRI X m M
helyzetére való tekintettől a pulyka minimális áráIa. garantált acélkorcsolyák.
QRflWY. EZÜST BEVHLTflS
nak jegyzését egyelőre felfüggesztik
Leqszebb ú j é v i
afándékok!
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Csarkés« á r ú k

Ingatlanforgalom
Szeged területén december 21-^51 28-ig a következő 'ngatlanok cseréjek gazdát:
Ördög MMiály eladta Ördög Jánosnak a Barát dűlőben lévő 1 hold rétiét 400 pengőértKirály Antal ós társai eladták Masa András
Cs nejének a Belső Csórva dűlőben lévő 1 hold
100 négyszögöl földjüket 400 pengőértFodor Lajos eladta Molnár Imre ós nejének a
Tan dűlőben lévő 1 hold 100 négyszögöl szántóját íioo pengőért.
Tóth József és társa eladták Nagyi János és
nejéinek a Delelő dűlőben lévő 1221 négyszögöl
szállítójukat 1200 pengőértDaka V'ncéné eladta Tandari György és nejének a Papok dűlőben lévő I hold 26 négyszögöl szántóját 500 pengőértDicső József eladta Katona Istvánnak a Külső Csórva dűlőben lévő 2 hold 727 négyszögöl
fft'djét 900 pengőértMaróti Jánosné eladta Szakái Alajos és nejének a Domaszék dűlőben lévő 1453 négyszögöl földjét 300 pengőértSzarka Fiilöpné
eladta özv- Temesvári Jófisefnénak a Balástya dűlőben lévő 1052 négyszögöl földiét 240 pengőértKatona Feroncné eladja Szélpál Mihály és
nejének a Jámborka dűlőben 1 hold 1434 négyszögöl földjét 1300 pengőértIngatlan és Áruforgalmi Rt- eladta Cservik
József és nejének a Festő-u- 4- sz- házát 11 000
pengőértVas Vince és neje eladták a Szegedi MávSzolgas/emélyzetének önsegélyző és Temetkezési Egyesületének a Szenttáromság-u- 45sz- házukat 19- négyszögöles telekkel 25 250
nengőórtCsáka Ferenc és neje eladiták Heirczog Sándornénak az Ustökös-ucca 12a sz- házukat 103
négyszögöles telekkel 7600 pengőért.
Szög! Jánosné eladta Tóth Istvánnénak a
ftallagitó dűlőben 'évő 48 négyszögöl szőlőjét
45 pengőértPapp Dezső és társa eladták Manbcim Gáspáménak a Ballagitó dűlőben lévő 161 négyszögöl kertjüket 155 pengőértKiss Józsefné eladta Széli István és társainaik
a Gajgonyadülőben lévő 1 hold 964 négyszögöl
földjét 900 pengőértÁbrahám István eladta Dobóczky lózsef és
nejének a Röszke 579- sz- házát 273 négyszögöles telekkel 3000 pengőértDobóczky József és neje eladták Vőneki
András és nejének a Csizikhalom dűlőben lévő
1202 négyszögöl szántójukat 1322-20 pengőért-
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Vasárnap délután: Kontusowka. Gombaszögi
Ella felléptével. Rendes helyárak.
Vasárnap este: Kontusowka. Gombaszögi Ella
felléptével. Bérletszünet.
Hétfőn estp: Sonja. Mérsékelt helyárak. Bérletszünet.
Kedden délután: Sonja. Mérsékelt belyárak.
Kedden
este 8; Szilveszteri kabaré. Rendes helyárak Bérietszünet.
Kedden este l t : Szilveszteri kabaré. Rendes
helyárak. Bérletszünet.
Szerdán délután: Sonja. Mérsékelt helyárak.
Délutáni bérlet.
Szerdán este: Én és a két papám. Operellbemutató. Páratlan bérlet 17.
Csütörtökön délután; A táneolö város. Filléres
helvárak.
Csütörtökön este: Én és a két papám. Páros
bérlet 17.
Pénteken este: Én és a két papám. Bérietszünet.
Szombaton délután; Sonja. Mérsékelt helyárak.
Szombaton este: Én ¿9 a két papám. Bérletszünet.

P 19. -töl
P 11.- „
Pizsama

„Én és a két papám". Eredeti operettbemutatc
szerdán aste. Szellemes, eredeti librettó, kitűnt
muzsika, nagyszerű szereposztás.
Szilveszter este csak ugy lesz vig és hangula
tos, ha megnézzük a szinház pompás kabarémüso
rát.
A „Sonja" jövő héten mérsékelt helyáru előadá
sokban kerül szinre.

GYEK
a

valamennyi
szinházi
előadásra
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Rádió

Vasárn%j
VIDÉKI SZÍNHAZAK. T o l na y Andor színBudapest I. 10: Szentbeszéd a terézvárosi plétársulata Székesfehérváron játszik, legutóbb bemu- bánia templomból. 1115: Unitárius istentisztelet.
tatta a . Budapest—Wien" cimü operettet. Mészáros
12 20: Pontos időjelzés. 12.30; Az Operaház tagÁgi. Széesi Hédi, Perényi Sári, Gyarmathy Rózsa i jaiból alakult zenekar. 13.45; Világhiradó. Máthé
és Sötét Balázis szerepeltek sikerrel. — Kecskemé- Elek dr. előadása. 14: Hanglemezek. 15: A földmiten a Miklóssy-társulat arat sikereket. Az elmúlt
velésügyi minsztérium rádióelőadtássorozata. 15
héten szép zsúfolt ház előtt játszották a „Mont- óra 50; Berend Endre szalonzenekara. 16.30: Közmartrei ibolyát". — Kaposvárott a „Három ember
Közművelődési előadássorozat. 17; Reschofsky
a hóban" cimü játékot mutatja be a Tolnav-társulat Sándor zongorázik. 17.40: Dr. Tóth László cseSzíveszterkor és Újév napján.
vegése. 18.10: Karácsonyi melódiák. Kamarazene
18.50: Góthné Kertész Ella és Góth Sándor előadóestje. 19.50; Cselényi József magyar nótákat
énekel, kisér Farkas Béla és cigányzenekara. 21
óra 10; Hirek, sport és ügetőversenyeredmények.
Ma, vasárnap délután és este
21.30: A Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekora. Vezényel Figedy Sándor. 23: Közvetítés a
Dunapalota szállóból Guttmberg György jazz zenekarának műsora. 0.05: Hirek.
Kontusowka.
Budapest TT. 15: Horváth Rezső és cigányzeneNEVETŐ ESTÉK.
kara 10 35. Bcrtnd Endre szalonzenekara. 1 ~ i0Rendes helyárak!
Rendes helyárak!
Az állatok beszéde. Soós Lajos dr előadása IS
óra 15: Is-i.érjük meg a magyar 'alul Malcomrs
Albert báró előadása 20: Hirek, sporteredméA „Sonja" első mérsékelt helyáru előadása hétnyek.
főn este lesz.
«
Kblföld. Leipzig. 18: Wagner: Istenek alkonya,
opera Varsó 20.10; Moniuszko: A rejtelmes kaságynemütartóval országszerte elismerten j\ mert fekvésnél a
tély. opera. Belgrád. 21: Gounod: Faust, opera lefotel karjai a lábná' takarófoerók és n derék alá kényelmetlen
mezeken. Róma." 20.30; Verdi: Ernnni, opera. Beroeuklórész nem esik. Modern rekamié, modern föle eH stb. v. D Ó C Z Y I M R E , Hid u. 1. fsarok)
lin 20; Mozart: Figaro házassága, opera Wien.
20 20: Pataky Kálmán dalestje.
nétfő;
4 világ«
Budapest I. 12: Déli harangszó. 12.05; Markó
Eta és Thessler Tivadar énekel zongorakísérettel. 13.30: Országos Postászenekar. Vezényel Ru
rádióknak Idén megjeleni leqr % A M f i A á p l kanbányi Vilmos. 16.10: A rádió diákfélórája. 16.45;
ujabb 2x1 lipusa r é s z l e t r e
| J t S l l ü W * 5 l » haló
Pontos időjelzés. 17; Dr. Pintér Jenő egyetemi tanár előadása. 17.20: Az ember tragédiája. Madách
n C I I T C ^ U
f t l D C n T
rádió és villamossá«; vállalatánál
Imre drámai költeménye. Rádiószinpadra alkalU C U
I J V V ^
A L t S C K I
K á r á s z u c c a 7. Teíefon 18 -71.
mazta és rendezi Németh Antal dr. (1035 decemD i j f a l n n b e m u t a t á s — C s n h l s v i l á g m á r » ' á s rftdtót v*sftrol?on
ber h. 2-i előadásunk megismétlése viaszlemezről.
20.10: Dohnánvi Ernő dr. zongorázik. 20.10: Hirek. 21: Bertha István szalonzenekara. 22; Időiárásjelentés. 22.05: Hanglemezek. 22 10; Kau=e,ué
Felák Ágota dr. francianyelvü eladása. 23: Közvetítés a Vadászkürt szállóból. Pertis Pali és cigányzenekara. 0.05; Hirek.
Buaapest II. 17:' Közvetítés a Metropol szállóé s
s z e r e z z e
b e
í é l I r u h a s x U k s é g l e í é t
ból. Ilniczky László jazz zenekarának műsora.
női, férfi és gyermek18- Német nvelvoktatás (Szentgyörgyi Ede dr.) 1S
ruhaáruh&zában
óra 35: Ilnriglemezek. 20.15: A papvrusztekeros.
Fitz József dr. előadása.
Kelemen ucca 5. sz.
Külföld. Königsberg. 20.10: Mozart; Kertésznő
szerelemből, opera. Milano. 20.30: Mascagni; Iris,
vigopera Pozsony. 17.15: Földessy-Hermann Lulu
F é r f i fekete télikabát P 2 5 . — tői
Perzsás női kabat P 4 5 . — t ő i
zongorázik. Droitwich. 21; A szimfonikusok TurB
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A színházi Iroda hirei

Gombaszögi Ella

márkás PHILIPS és TELEFUNKEN

Ifusználfo M o pénzszűkét!

Blau Ignatz
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MÄGYARORSZSP

ZONGORÁK

SjtOTÎ
Vasárnap *
ifjúsági egyéni blrkozóbajnoki
verseny
Az utánpótlás szempontjából nagy jelentőséggel bir az a birkozóverseny, amelyet a Toldi rendez meg vasárnap Szegeden. Vasárnap kerül eldöntésre Szegeden a déli ifjúsági egyéni
birkozóbajnoki verseny, amelyen a kerület legjobb erői
vesznek részt. Hogy melyik egyesület birkózói kerülnek ki győztesen ebből a küzdelemből, azt nehéz volna megjósolni, mert valamennyi klubban
nagy súlyt helyeznek az ifjúsági birkózók nevelésére. Annyi bizonyos, hogy a vasárnapi versenyen
sok u j tehetséggel fogunk találkozni.

négyszáz

pengőtől

20 pengős részietekben Is.
O P E R A
ZONGORATEREM
Budapest, Erzsébet körút 1.
BT

Uj vezetők a Móravárosban
Sportkörökben sokat beszélnek arról, hogy a
Móravárosi TE vezetésében jelentős változások várhatók. Egyesek azt hitték, hogy & változások az
egyenetlenkedések miatt következnek be, ellentétekről azonban szó sincsen; a klub vezetői a legteljesebb egyetértésben intézik az egyesület
ügyeit.
A változásoknak sportpolitikai
jelentőségük van,
több agilis sportembernek akarnak helyet biztosítani a klub vezetőségében. A kedvező légkört az
biztosítja a legjobban, egyesek kisebb funkcióval is megelégednek azért, hogy uj erőket nyerjen a klub.
Az egyesület legutóbbi választmányi ülésén megállapították a közgyűlés terminusát; január
12-én
frissíti fel a Móraváros
tisztikarát.

A Kispest „lelőtte" a főiskolások téli taráját.
Jelentettük, hogy F á b i á n József, az MFSE
kapitánya téli túrát igért a főiskolai válogatottnak, amelynek törzsét a KEAC-játékosok alkották volna. A szegedi játékosok már hozzá is láttak a készülődéshez, a nagy sietség azonban felesleges volt, mert a téli tura — elmarad. Fábián József szerint a főiskolai válogatott túráját a Kispest — „lelőtte".

A Vasutas vízipólózok a MUE és a VAC ellen.
A Vasutas úszószakosztálya, amely a SzAK és a
SzUE versenyzőivel jelentősen megerősödött, a
téli szünet alatt is intenziven dolgozik, az ideinél sokkal jobb eredmény elérésére törekedik
A Vasutas vezetőségének különösen a vizipólócsapattal vannak tervei; be akar kerülni jövőrt
az első B. osztályba, ahonnan az idén is csak
balszerencsével maradt ki. Arról nem lehet szó,
A bajnokságokat a felsővárosi fculturház nagyhogy szegedi versenyek és mérkőzések révén ketermében rendezik meg. A verseny délelőtt fél 10
rüljön fel a küzdelmekre, mert itt arra alkalma?
SzTK—Törekvés boxmeccg Békéscsabán. Az hely nincsen. A vezetőség összeköttetésbe léórakor kezdődik, a döntő küzdelmekre délután
kerül sor. A versenyt a jelek szerint már q órá- SzTK ökölvívócsapata vasárnap Békéscsabáin ven- pett a budapesti egyesületekkel, amelyek közül
dégszerepel, ahol a Törekvés együttesével mérkő- többen hajlandók a szegedieket vendégül látni.
ra be is fejezik.
zik a déli kerületi csapatbajnoki meccsek során. A A Vasutas vezetősége a legjobb ajánlatot a
mérkőzés favoritja a szegedi csapat, amely győze- MUE-tól és a VAC-tól kapta, ennek a meghílem esetén bebiztosíthatja második helyét, sőt az vásnak eleget is tesz. A Vasutas mérkőzése a
első helyre is pályázhat még.
két budapesti klubbal januárban kerül eldönA szővetsgi kapitány és nyolc szegedi futballista. tésre.
Dr. Dietz Károly szövetségi kapitány az egyik erHa eddig
«"mulasztotta
A Szeged FC turacsapata tegnap este ideges délyi lapban a jövő válogatott csapatára vonatkohangulatban folytatta útját Budapestről Spanyol- zólag nyilatkozott A szövetségi kapitány kijelenorrszág felé. Az idegességre az adott okot, hogy tései nagy feltűnést keltettek, mert terveiről ittPOI, ./A ólu e J r s T e r ajándékát
Gyurcsó, aki már korábban elutazott Budapestre, hon senkinek sem nyilatkozott. A lap Dietz nyilata Déli pályaudvaron nem csatlakozott a csapat- kozata alapján kőzüi azoknak a játékosoknak a nehoz. Kékibb kiderült, Gyurcsó azt hitte, hogy a veit. akiket jövőre a válogatósnál figyelembe vesz.
Dásá'Oiic.
Széchenyi tár 9
csapat szombaton este érkezik Budapestre. A ké- A játékosak között több szegedi futballista szerepel- Páliiraikás, Biesz, Gyurcsó, Somogyi, Bertók,
Legjobb minőségi
Legszebb kiöltél 1
sésnek szerencsére komolyabb Jiövetkezményei nem
Bognár, Baróti (SzAK) és Bukoveczky (KEAC).
Olcsó árak/
Kedvező
részletfizetés.
lettek, mert Tibor Géza a csapat után küldte GyurJanuár 19. lesz a Szeged FC szinielőadása. Amíg
Arany, drágakő, zálog/egy beváltás magas árban I
osót, aki San Remóban éri utol játékostársait.
A Szeged FC hétfőn reggel érkezik Madridba, a Szeged FC játékosai külföldön igyekeznek megszerezni a tavaszi zavartalan működést biztosító
ahol szerdán játsza le első turameccsét.
anyagiakat, addig a vezetőség itthon nem tölti tétlenül az időt; megbízta a klub vigalmi bizottságát,
állapodjon meg Sziklai Jenővel, a városi színház
igazgatójával az általa felajánlott színielőadás
terminusában. A megegyezés eredménye, hogy n
A Szegedi Sakk Kör által megrendezett körSzeged FC előadása január lft-én délelőtt les® a bajnokság utolsó fordulójához érkezett, amelyei
¡•zinházhan. Az előadás jövedelmét a klub fenntar- a Szilveszter estére való tekintettel hétfőn, 30-án
tására fogják fordítani
este 8 órakor tartanak meg. A bajnokság jelenA vasárnap! lurameccsek'. Páris: az FC Pans legi állása: Soóky 14, Konrád, Mák, 12—12, VasPotyák József, a Szeged FC volt futballistája,
tomáia a Ferencváros részvételével. Nimes: tagh 11, Osvár 10.5, Sandberg 9.5 (1), Neumann
aki már hosszú idő óta Franciaországban szere- Hungária—Libertás, Cherhourg: Bas Norman- 8.5, dr. Taroay 8, Bessenvei 6.5 (f), Rosenberg
pel, váratlanul visszatért Szegedre. Polyák leg- dil—Kispest, Istanbul: Újpest—Feuer
Bache, 6.5, Tóbiás 6, Csáki 5.5, Boros, Kristő, Ocskay
4.5- 4.5, Tóth 2. Nagv 1.5 pont.
utóbb az őszi szezon elején utazott el Szegedről Dieppe: Soroksár—Városi válogatott
külföldre. Leszerződött a Füleki TC-hez, ettől
a csapattól azonban néhány nap múlva eltávoHAL
v á s * r o M o n
zott, mert jó szerződést kapott Franciaországban,
Antibesben. Polyáknak ez a franciaországi kirándulása azonban nem volt szerencsés; mindössze
néhány meccsen játszhatott, súlyosan megsérült a
bokáján. Mostanáig a sérültek listáján szerepelt,
végül is, hogy ne legyen terhére egyesületének,
szerződésbontást
ajánlott fel, amit a klub el is
fogadott. Polyák erre a lépésre azért határozta el
magát, mert sérült lábát itthon jobban tudja kezeltetni. Polyák most orvosi kezelés alatt áll és
a francia frankokból szerzett újszeged! háza kö- Megérkeztek a legújabb CSILLÁROK, mielőtt vásárol, nézze meg raktáramat
rül foglalatoskodik, reméli, hogy rövidesen ke- Használt és u j Írógépek nagy választékban.
Kedvező részletfizetés.
zébe veheti — a vándor!,-.j,.

Bonyodalom
Gyurcsó elutazása körül

liíévre
Miilhoffevnél

SZEGEDI SAKKÉLET

Polyák József
flntibesböl sérülten jött vissza
Szegedre

SZERENCSE PONTYOT
SZILVESZTERRE
T

R A D I O K

ANTALFFY

utál

Telefimken, Standard, Philips
Orion öffzes typ. nagy válaszokban

H á l ó z a t i r á d i ó t a d o k 40 P. k e z d v e

Kelemen Máríon

Kelemen ucca 11

Régi rádióját becserélem.
145
Előléptetett déli futballbirák. Jelentette a Dél- Régi rádióját becserélem.
magyarország, hogy a Biró Testület déli kerületének vezetősége több játékvezet« kinevezésére tett javaslatot a központnak. A Biró Testület
országos vezetősége akceptálta a szegedi javaslatot és tizenkét déli játékvezetőt léptetett elő.
III. fokú biró lett Lapu Jenő, II. fokú Faragó
A főváros egyik elsőrangú családi szállodájával, a csendes és központi fekvésű
Gyula, Lefkovics Lajos, Lupták László, dr.
Molnár Sándor, Mácsav Antal. Beményffy Gyula, Rátfay László. SzMiártó Tnnos és Wertheiin
János. I. foku biróvá Ikrkovjcs Jenőt és Lflwinger Bt lát nevezte ki a központ. A kinevezésről szóló okmányt a közgyűlésen adják át a já%
tékvezetőknek.
igazgatóságával sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy olvasóink 2 0 százalékos
Back Pál betegség«. Báck Pál, a Szeged FC fő
kedvezménnyel kaphatják a szálló minden modern komforttal (hideg-meleg folyóvíz, köztitkára négyheti betegszabadságra Budapestre táponti fűtés, telefon, lift stb.) berendezett ragyogó tiszta szobáit. — A százalékos kedvozott. Távolléte alatt a főtitkári teendőket Villávezmény igazolvány alapján vehető igénybe, melyet a Délmapvarorszáe kiadóhivatala
nyi Ármin, a klub ügyvezető-elnöke látia el.
állit ki a jelentkező olvasók részére.

páratlan Kedvezmény a Dölmaoiiarorszag oiuasűinah!

ISTVÁN KIRÁLY SZDLLODfl
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Teles újévi malacot legnagyobb választékban kaqhat

Budapesti értéktőzsde zárlat. Az értéktőzsde barátságos hangulata átterjedt az uj üzleti hétre is és
a mai egyórás forgalomban mozgalmas üzlet keretében tovább javultak az árfolyamok. Az elmúlt
napokhoz hasonlóan ma is a bánya piac vezető értékei állottak az érdeklődés előterében. Főleg a Rima részvény tüntet fel már az üzlet elején számottevő árjavulást. Az éwégi zárlatra való tekintettel sok olyan papirban is kötöttek üzletet, amelyben huzamosabb idő óta nem fordult elő jegyzés.
A tőzsdeidő második felében nyereségbiztositó eladásokra elgyengült az irányzat és nemcsak a napi
árnyereségek nagyrésze veszett el, hanem sok részvény tegnapi zárlati árfolyama alá esett vissza.
Mindvégig lanyha volt az Izzó részvény, amely 6.5
pengős árveszteséget szenvedett. A Gsdiwindt
részvény erős áringadozás után 6 pengővel javitotla meg árfolyamát A tőzsde egyenetlen irányzattal zárt. Nemzeti Bank 184.50, Kőszién 327.50. Ganz
vl 00. Izzó 101, Szegedi kenderfonógyár 34.60

Egészben, vagy félben kilogramonkint
Elejét kilogramonkint
Hátulját kilogramonkint

1.40 P
1.40 P

i-8o p

KOZMETIKA
4 szemkörüli ráncok

Azonkívül nagyobb mennyiségű uradalmi tejes
malac kerül eladásra élő állapotban. Bárki kaphat

Ribízs*r Gvula
lyes kiválasztása nélkül ártalmas lehet a maszszázsN- O-né Nem megfelelő, mert hamar romlik- Okvetlen szaktudás kell hozzá, mert máskép többet árt, mn'nt amennyit használFiatal asszony• Nem a púder színe a fontos,
hanem annak alapanyaga és összetétele- A
bőr természetének megfelelő púdert kell használniaKíváncsi ledny• Hormonos pakolásokkal lehet
ezen a bajon segi'eni- Ez a legújabb eljárás- _
Katóka Este ne mosakodjon- hanem tiszfitóarcv'zzel kell az arcot letörölni-

A női szépségnek egyik legkaraktemzfcikusabb kifejezője a szem. amely gyakran a legcsumyább arcot is megszépítiA szép szem
nemcsak a pupilla szépségétől vagy nagyságától függ, hameim a szemkörüli bőr szépségétől
is- A saemkörüli ráncok. az
úgynevezett
..szarkalábak" a nők legnagyobb ellensége, pedig itt egy ^ s türelemmel és fáradtsággal igen
szép eredményeiket lehet elérniRégente a szem szépsége alatt legnagyobblegolcsóbb és a pályaudvarokZürichi deviza zárlat. Páris 20.265. London 1517
részt a pupilla szépségét értették és azért a
hoz l e g k ö z e l e b b fekszik a
Háromnegyed, Newyork 307.75, Brüsszel 51.80, Madnők mindent elkövettek, hogy pupillájuk tág,
rid 42.00. Milánó 24.75, Amszterdam 208 hétnvolcad,
fényes és csillogó legyen; ezért nagyon gyakBerlin 123.75, Sdiitinlg 57.40, Prága 12.74, Varsó
57 95, Belgrád 7.01. Athén 290. Bukarest 2.50
ran ártalmas szereket, atropint csepegtettek a
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai: szembe, hogy cvsillogóbb Legyen- Azonban a
\ngoI font 1665—16.95, dán kor. 74 30 - 75.10, belga szem szépítésének ez a módja elmaradt, mert
s
5690-57.90, cseh korona 1415-14 35. dinár 7 80ma nem fontos, hogy a szemgolyó csillogó és
(VII., Dohány-ucca 44. szám)
7 95, svéd kor. 85 85-86.75, dollár 337.20-341.20,
kanadai dollár 329 00-339 00. francia frank 22 30- fényes tegyen, hanem fontos a szem körüli bór
Nyílás i reggel 3 ó r a k o r . - Oöx- és kád22 50, hollandi forint 22910-23110. lengyel zloty ránctalaircságaf ü r d ő ára P 1 . - Kiszolgálási dl» csak 10 fiit.
Különösen a dolgozó nő — akár fizikai, akár
63.90- 64 50, len 280—300, leva 400-4.15, lira
2990-30 25 (az 500 és 100 lirá* bankjegyek kivészellem' munkát végez — a megerőltetés foly5988. vb. szám. 1935
45«
telével),
német
márka
.
norvég
tán idő előtt
ráncosodik a szem körül- Nem
korona 83.70—84 60, osztrák schilling 80 00—8070. ritka látvány, hogy egészen fiatal gyakran
svájci frank 11070-11165
már húszéves leányok szeme körül szarkaláAlulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX
Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyz*«eí: bakat látni a 'megerőltető munkától- A . :emkötc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi
Bum tiszai 77 kg-os 18.10-18 45, 78 kg-os 18.25—
hogy a szegedi kir. járásbíróság 1930. évi 224.156
rüli bőr a legérzékenyebb része a kötnek,
18.75, 79 kg-os 18 50—18.35. 80 kg-os 18.75—1900,
számú végzése következtében dr. Huszár Andoi
ezért természetesem a leggondosabb
ápolást
fekötiszai 77 kg-os 18 05-18.15-, 78 kg-os 18.20—
ügyvéd által képviselt Cordatic Magyar Gumial>
igényli.
18 35, 79 kg-os 18.35—18 45, 80 kg-os 18.50-18 60
romos rt. javára 5^7.24 pengő és járulékai erejéig
Az ápolás legfontosabb és legújabb módja a
dunatiszai, fejérmegvel, dunántuli 77 kg-os 17 95—
1931. évi május hó 7-én foganatosított kielégítési
p
18.05, 78 kg-os 18.10-18.20. 79 kg-os 18 25-18.35, honmonos szemolajjail való kezelés- Ezz l az
végrehajtás utján lefoglalt és 1295 pengőre be80 kg-os 18 40—1850 Pestvidéki rozs 1615—16 25, olajjal este lefekvés előtt le kell kenni a szemcsült következő ingóságok, u. m.: bázibutorok, üzsörárpa I. 1900—20.0o, takarmányárpa I. 16.75—
héjat, az alsót, a felsőt és a szem sarkaitleti szekrény, dpftk és egyéb ingók nyilvános ár17 00, »ab I. 17.65-17.65, tengeri 1450-14.75.
Nem szabad azonban ezzel a szemolajjal tűi- verésen eladatnak. Az árverés az alóbb megnevezett foglaltatók javára is elrendeltetik, amennyiCslkácról terménytőzsde zárlat. Buza tartott.
erősen masszírozni a szem körüli bőrt, mert
ben követelésük még fenn áll.
Májusra 99 háromnyolcad—egynegyed (99.5—99),
az erős masszázs áVtal az érzékeny bőr nyúinllusra 89 ötnyolcad—fél (89—88 hétnyolcad). TenEzen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság
lik, hanem csakis simogató mozdulatokkal sza1932. évi Pik. 46264. számú végzése folytán 14804
dert szilárd. Máj. 60.25 (59 báromnyolcad), júliusra
bad az olajat a bőrbe vinni- A gyógyító és a
pengő tőíkeklvetelés, ennek 1930. évi ápril hó l í
6f háromnyolcad (60.5). Zab tartott. Máj. 28.25 (28
napjától járó 7 százalék kamatai és eddig összeegynyoload), jul. 28 ötnyolcad (28 5). Rozs tartott. saemkörüli bőrt védő olajból divatot csináltak
Máj. 53 háromnyolcad (53 egynvolead\ juliusra 53 a nők, az olajozást sokan annyira túlzásba vi- sen 18487 pengőben bíróilag már megállapított s
szik, hogy nappal az uccán csak ugy csillog
a még felmerülendő költségek erejéig H , Mikszáth
háromnegyed (53.25).
K. u. 17. sz. leendő foganatosítására 1936. évi jaszemkörüli bőr az olajtólnuár hó 3. napjának délelőtti fél 10 órája batárA szem ráncosod ását egyébként nagyon sok
időül
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
nőnél a túlságosan száraz bőr és a rövidlátás
megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett inis előidézheti- A rövidlátó nő folyton hunyorgat, góságok az 1881. LX. tc. 107., 108. g-ai értelmében
fényképeket legolcsóbban 8 I M O N Y 1
ezáltal természetes, hogy a bőr ráncosodik és
f é n v k é n f i s m é l K o r z ó M*»t«v«! s » e m b e n
készpén fizetés mellett a legtöbbet igérőrek szükelég helytelenül sok nő inkább válaszba a ránség esetén a belsárom alul is, de legfeljebb a becsna
érték. kétharmadáért el fognak adatni.
cot, mint a szemüveget. Pedig az optikusok
mindent _ eJkövetnek, hogy a szemüvegei diKeit Szeged, 1935. évi decemger bó 13. napján
Kovács kir. bir végrehajtó.
vatot osináljanak és
ezért külföldön nagyon
Modern
sok szineskeretü szemüveget készítenek- amelyU t a z ó ü g y n ö k
nek kerete egyezik a ruha színével- Szerenszaksrerti
olcsó áron,
csére nálunk még nem d'v'v w a divathóbortrutinirozott. jó megjelenésű, fiatal, nőtlen
Dr. Relter O z k á m é .
lehetőleg a füsz£rszakmiáiba,n jártas- felvéCsakis id.
tetik jutalékra, bérletieeyet adunk- Aiánlatikus. Rr. Jésik-i U- 24.
íoecialis hölyv fodrász és.
tókat eddigi működésének nv"rS"''Vés$vol
KOZMETIKAI ÜZENETEK.
..prótyirtX" tetlírArp g
\ Horthy Kni^-rum elartárra kcrü'ő

BUDAPESTEN

HUNGARIA

gőz, kádi ürdö,« vizgy ógyintézef

Erverési hirdetmény.

Arcképes

igazolványba

HÖLGYEIM!
frizurák.
hajfestés
Gottschallnál,

moslékra

pályázatot hirdet- A pályázatok 1935- évi
december 31-ig a Horthy-KoHégUtm igazgatóságához nyújtandók be- Bővebb felvilágosítás 1935 december 30-án délelőtt
9—10 között ott kapható-

Szegedi *Wlzetfi
Ártalmas, amit használhagyja azonnal abba- Ismételje meg kérdéseit
és válaszbélyeggel ellátott borítékban közölje
cimétElőfizető 24 Nem kell aggódnia- mert egykét év alatt megfelelő kezelés mellett nyomtalanul el fog múlni, ha nem kezdi el nyomkodni. pancsolni és takargatni
Makó
N- N- Lényeges, hogy milyen szert
m á s s z ' r o m k a bőrbe- mert a gyógyszer he-

Felhívás
Atvemn' szándékozom (Na.ev) Nagvszöllösi
Erzsébet tulajdonát Idéipező Rákóczi-ucoa 66
szám alatti füszerüzletét (Nagy) Nagyszöllösi
Ferencné, szül- Rácz ErzsébettőlFelhívom a /nevezett esetleges hitelezőit,
hogy követeléseiket nálam 8 nap afaitt Jelentsék be- meirt étlen esetben felelősséget nem
vá'lalok- Tóik András Szeged. Csaba-uoca 71

Nagy kedvezmény a Délntapyarország Ausztriába ó z ó olvasóinak!
1. 60 százalék kedvezmlni! az osztrák VOSUlaknál a visszautazásnál.
2. 50 százalék kedvezmttiu a vasatl klrándaáisoknál.
3. Teljes vízummentesség.

4. 10 százalek kedvezmény a hotelokban és penziókban.

5 23-30 százalek kedvezmény a színház- es honcertleüueKnél.
6. 25 SZáZOiek eDgedmény az autóbusz körsétáknál, Stb.
A kedvezmények 1935 december 1-től 1836 május l-ig érvényesek. A fenti kedvezményeket nyújtó „télis ezonkártya" 7 pengőért kapható

lapunk kiadóhivatalában!
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1935 der ember 29.

Bélmaayar^rsstög

MÁRIA

regénye

Irta "Berezeli A.

fillérért

olvashat

naponta

•a

KÖNYVET
az irodalom legújabb
termékeiből, ha előfizetője a

Később aztán intézetbe került s a serdülő
fruskák közt komoly haroot kellett vivnie
eredeti mivoltáért. A kislányok szerették,
mert nem sokat törődött velük s bujkáló érzéki ségük mohóságával csókolgatták, majszolták, mintha csak fiu került volna közéjük. S Mária e sok csitri között már-már
szinte tényleg fiúnak kezdte magát érezni.
Szerencse, hogy ez az intézeti élei nem tar
tott sokáig, mert a sok lány határozottan veszélyeztette Mária pirulós, lányos magatartását.
Gimnáziumba is jár, hogy ne legyen otthon, de a nyolc esztendőből alig maradt meg
benne valami.
Néhány emlék:
A latin tanár kificamította jobb karját. Néhány órája elmaradt.
A magyar tanár állandó idézgetéseivel
hívta föl rrvűveletlenségére tanítványai figyelmét. Jókat mulattak rajta.
A matematikus egyszer cigarettával nyitott be az osztályba s csak akkor tért észre,
mikor a lányok köhögtek.
— Ó , — hebegte zavartan —, föl se tünt,
hogy már itt vagyok. — S nagyon boldog
volft, hogy szórakozottságával is sikerült
fémjeleznie tudományát.
Néhány mondat:
— A nő hivatása mégis csak az, hogy
anya legyen — hirdette az egyik tanárnő,
aki vénlány maradt.
— A férfiak elnyomják a nőket, — hadakozott a másik, aki kétszer akkora volt, mint
a férje.
A nők szellemi tekintetben sem maradnak
a férfiak mögött —, jegyezte meg szerényen
a harmadik, akinek versei a „Szív" újságban
jelentek meg.
— A háború szükséges, — jelentette ki a
történész.
— A szeretet üdvözít, — prédikálta a hitoktató.
— F ő a modern nyelvek ismerete, — hivalkodott a francia tanár.
— Klasszikus műveltség nélkül az ember
értéktelen, — dörmögte a latin apostol.
Mária sosem tudta, hogy melyikhez tartsa magát a sok közül. Eleinte habozott és
komoly lelkiismeretfurdalásai
voltak. Az
érettségiig azonban sikerűit kiábrándulnia a
tantárgyakból is, meg a tanárokból is. Anynyira nem érdekelte az, amit tanult, hogy
mindennap pontosan elkészült s csak akaratlanul is fölcsillámló értelmének köszönhette,
hogy nem maturázott jelesen.

I
I
DFLMA6 YARO R S Z\
! 0
hölcsonköníjvfárának

SuTányf Miklós: Egyedül vagyunk
Harsányi Zsolt: Magyar rapszódia III, IV. köt.
Csiky Mária: Koppány Erzsébet lázadása
Elisabeth Rüssel: Papa
Kolozsvári G. Emil: Dr. Csibráky szeielmei
Zilahy Lajos: Fehér hajó
Bibó Lajos: Nincs irgalom
Francois Mauriac: A tűzfolyam
Tutsek Anna: Az én utam
Albert Schweitzer: Orvos az őserdőben
Körmendy Ferenc: Bűnösök
Szombathy Viktor: Zöld hegyek balladája
Fóthy János: A csodálatos völgy
Szlovenszkói magyar elbeszélők
Alfred Neumann: Uf Cézár
Nigel Morland: A gyilkos hold
F. L. Packard: A kék banda
Prinzessin Stephanie von Belgien Fürstin von
Lónyay: Ich sollte Kaiserin werden
Somerset Maugham: Einzahl — erste Person
Szomorf Dezső: Emberi kis képeskönyv

De ezen már régen tűi volt.
Amit a tartós neveléssel bárki is elérhet,
arra Mária is ráébredt. Elfelejtette, amit tanult s nem tudott mihez kezdeni. Csak őgyelgett, lézengett s ha nagyon üresnek érezte
életét, végighevert a díványon, hogy majdnem pityeregve suttoghassa megint:
— Legyen okos és erős, szép és elegáns...
— Dbe a végére sosem ért, mert szülei odaadó éberséggel gondoskodtak róla, hogy
mindig kizökkentsék érzelmes hangulataiból.
Most isi
A szomszédszobából apja rekedtes hangja
rázkódott át a réseken:
— Mariskai
Erre az anya is megszólalt és csattogott,
mint a légycsapó— Ezerszer megmondtam már, hogy az én
lányomat Marikának hivják. Látszik rajtad,
hogy cselédek között nőttél föl. — Azután
begömbölyödött az ajtón teljes terjedelmében s olvadt szavak csöpögtek belőle:
— Gyere ki bogárkám, jönnek a vendégek : . .

PRÓFÉTA
Károly

Mária tehát sóhajtott egyet
ment át a másik szobába . ! .

s gépiesen

3.
HARMÓN1KUS

UNALOM

íme a vendégek.
Eltelt talán egy óra is, amíg valamennyien
I s lhelyezkedtek az asztal körül. Ott volt e
j Káplán, aki pocakján kívül —, mint mondottuk — az anya rokonszenvét is élvezte, aztán oz orvos, aki szívesen szolgált elfogulatlan tanácsokkal, minthogy már csak pápa
szemmel tudott különbséget tenni férfi és ní
között, azonkívül a Helfer-pár. Tiszteskori!
rosszfülű hivatalnok, a nyugdíjas apa rég
kollégája s mozgékony asszonykája, dekoltál-t blúzzal s boltozatos keblekkel. Mária t
pap mellé került, szintén anyai önzetlenségből.
Mikor Julis, a ragyavert, öreg cseléd, be
hozta a vajat, a dzsemet, a kávét és a tarkfi
süteményeket, a káplán derült megjegyzéssel feledkezett meg a szentek sanyarú életé
ről.
— Baloghékhoz igazán érdemes eljönni —
s őszin/te elragadtatásából a mellette ülő Máriára is juttatott egy kávéra valót.
— Hát Baloghné bizony szereti is a vendégeit — fogadta sietve az anya a bókot,
hogy férje el ne halássza előle. — Baloghné
mindent elkövet, hogy vendégei jól érezzék
m a g u k a t . . . Ejnye Julis — szőlt rá kegyes
önuralommal a cselédre — mondtam, hogy
vékonyabbra szeletelje a kalácsot.:. Jaf, de
buta m a g a . . . — s nevető izmai
szelíden
harmonikáztak. — Csak tessék, tessék, igazán ne kéressék magukat. Helfer ur, doktor
ur, tessék . . . A tisztelendő úrról majd Marika gondoskodik...
Halk csámcsogás és szürcsölgetés közben
indult meg a barátságos terefere. Helfer olyan
rosszul hallott, hogy zavartalanul adhatta
át magát a kávé langyosságának. Vörös arcán öklömnyi porusok tátongtak s bajusszá
kinevezett néhány szál szőre kéjesen borzolódott föl a hangos evés gyönyörűségétől.
Ha szóltak hozzá, szórakozottan bólintott,
mert megszokta, hogy csak udvariasságból
i foglalkoznak vele. Bedagadt szürke szemei
j egykedvűen pislogtak s látszott rajta, hogy
egyáltalán nem nélkülözi a füleit.
Felesége szívesen nyilatkozott róla társaságban, mert mindenkit szórakoztat, hogy az
öregúr nem hall ja, amit róla mondanak Kuncogtak, vihogtak, s minél csípősebb volt n
bátor véleménynyilvánítás, annál jobb számnak bizonyult.
Egyél csak öregem, — kezdte Helferné
férje felé fordulva a műsort. — Ne fordít?
ide azí a csúnya vörös képedet..:
Helfer abban a hiszemben, hogy hivatali
szorgalmát dicsérik, zavart mosollyal nyelt
le egy egész süteményt.
Erre aztán nevettek, mégpedig olyan kitartóan, hogy Helfer kénytelen volt megismételni mutatványát.
— Csak edd tele magad — próbálkozotl
újra Helferné — a saját pénzedből úgy sem
futja ilyesmire:.. De ha futná is, akkor is
sajnálnád magadtól, ugye öreg sváb?
Helfemé, hogy enyelgése élét tompitsa,
kedélyesen paskolta meg az öreg tarkóját:
— Na, nincs semmi b a j : . .
(Folyt, köv.)

Pezsgő «2*60p
Danner Mihály
Síéchenvi-tér 7. se&m.

Dfl
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Apróhirdetések
rrm
Diszkrét külömbejtáratu
bútorozott szobát keresek
elsejére
„Kapukulccsal'' jelifjére a kiadóba.
Bútorozott különbejáratu tiszta szoba azonnal is kiadó. Hétvezér
u. 27.
Bútorozott szoba üresen kiadó. Drótszőrű ga
rantált pookos
fokszi
eladó. Csemegi u. 7.
Csinos, jól fűlő bútorozott szoba kiadó. Kálvária ucca 24. I.
Külön bejáratú
"szoba
nov. 15-re azonnal kiadó. Cim Deáik F. ucca
25a, I.
Különbejátnatu bútorozott szoba fürdőszobahasználattal kiadó. Béke u. 1, földszint bal.
KtKlömbejánaíiu bútorozott szoba knpukulcosal
kiadó. Korona noca 9.
Elegánsan
bútorozott
szoba fürdőszoba használattal kiadó.
Petőfi
Sándor sugárút 37a. I.
em. jobbra.
Szép különbejáratu hntozorott szoba
fürdőszobával, esetleg ellátással olcsón kiadó. Kelemen u. 9.

Lakás - Üzlet

2 és 3
szobás

modern uri lakás, előszoba és fürdőszobával
1936 május 1-ére kiadó.
Berzsenyi ucca l b Bővebbet Mihályi Adolfnál, Tisza Lajos körút
55, I. emelet.
80

A DeimatfoarorszAg

Bejárónő szobalányi teendőkre éves bizonyitvánnval rendes ellátással biró
jelentkezzék
3-5 között. Kölcsey ucca 9.

Han Ignác*. Kelem m-a. í
ILLATSZERTAR:

kifutófiut
felveszünk

Gáspár illatszertár, ««échard-ttr *,
IRODARERENDEZÉS:
\Virtb és Rengey, SnédwnyMÉt l

HA-HA cipőárnháí, Kelemen a. IS.
468

Oktatás 1

Fischer „Kézimunkaház'*. Káriisz-n. 11
KÖTÖTT- és SZftVöTI ARU:
Jiujiji és Hegyi, Pöspok jazár
Lnszt^ Imre Széchenyi-tér 1

Érettségizett urileány
harmadik' gimnazista léámyom mellé korrepetáláshoz felvétetik. —
Ajánlatokat „Korrepetálás" jeligére kiadóhivatalba.

ANU C
interziás diófa sublót,
háromrészes vitrin és
egy szalonaszitial jutánvosan eladó, antik javítást szakszerűen vállalok. Jámbor asztalos.
Gyertyámos u. 2.

Házat Í

! 1 dobkályha, gye rmokvas ágy, majolika függő
. petróleumlámpa eladó,
j IIobiért u. 25a.
Olcsón eladók zongora
és szép fiatal fikuszok.
Fodor ucca 17, I.
Egy uj szörmebunda eladó. Köves. Mars tér
17. sz.

GERGELY-féle-

Egy szabógép eladó —
Somogyitelep 89. szám,
III. ucca.

Jól főznitudó szakácsnő
január elsejére felvétetik. Horthy Miklós ucca 12, első emelet 2.

szopogasson. Ize kitűnő hatása biztos A készítőnél. G E R G E L Y
gvógv«zerésznét kapható,
Kossuth l.ajos sugárut és Nagykörút sarok.

liay erős fiút kifutónak
felvesz Lázár
János,
Szabadság tér 11a.

Jobb állapotban
lévő
körgallért vemnék, magas alakra, kháki színben. Felhő u. 2, I. Szalma.
Eladók alig
használt
gvapju kézikótöttt ruhák, blúzok, privátnak.
Mérei u. 6c, III. e. 7. a.

0 ^ 9 hócipSte UÍ lesz.
ha megjavítja

2 drb. 120 kg-os zsirsertfts eladó. Pulc u. 13.

Güiiiiis TesiuereK

Olcsón eladó egy 3+1
lámpás hálózati ,,Standard" rádió.
Pacsirta
u 9.

Használt

m o t o r o k
kaphatók Frischmann
gépműhely.

KAIvAilA u c c a

Műszerész segédet felveszek, kimerítő ajánlat küldendő Fried Róbert Budapest. IX. Mester u. 13.
10 éves perlekt szakácsnő gazdasszonynak —
ajánlkozik. Levelet ,,Jó
gazdaszony" jeligére a
kiadóba.
Főznitudó mindenest jó
bizonyitváinnyal elsejéid felveszek. Mikszáth
Ivói mán ucca 6.
Kgy mindenes bejáróné
felvétetik Szent Istvántér 11a, II em. 2. ajtó
Megbízható, ügyes, fiatal bejárónő felvétetik
délelőttre. Bokor ucca
8. magasföldszint 1. —
Jelentkezés: hétfőn
9
órától.
Lakatos tanulót fizetéssel, vagy kifutót felveszek.
Steiner. Kállay
AlheH n X

kakukfücukorkát

ummijavitó üzeme! —
Kossuth Lajos-sugárut
és Rákóczi-tér s>arok.
Olcsó, jó munka, pontos kiszolgálás. Próbálja meg
Figyelem! Elsőrendű
mangalica
ZSIR-SERTÉSEK
legolcsóbb napi árban
kaphatók
Vácinál!, —
Szatymazi-ucca 55 0 o.
sertésvágást,
géppörzsölést
és füstölést
vállalok szakszerűen
HÖLGYEK

FIGYELME GE!
KézimunVnsztórok, 12
pengőtől, ágyteri tök 30
pengőtől, terítők
5
pengőtől,
azonikiviiil
nagy \»ál%sztékban vilrinkendőfc, csipkék ol
csón kaphatók dr. Kálmán nénál. Polgár u. 8.

o.

l

VILLAMOSSAG:
Oeutsch Albert. Kárás»«. t.
Rosner

József.

Tisza

Lalos-körnt

M

VIZ V EZETÉKSZERELÖ:
F e k e t e Nándor. Kossntl) Lajos-sngárnt IS.

Szegeden szerezzük be minden sziiksé<ile«inket!

Motorkerékpár eladó és
20 H. P. szivógázmotort
veszek. Kisteleki ucca
3. Bisohof.

rekedt,
meghűlt

SZŐNYEG:
Oomán Mihály éa Fia. Kárász-e. 1 1

SZOCS:
!\osmflnn Dávid. Káráswt 1
OVEG ÉS PORCELLAN:
Seb ül inger K á h n í n , O r f r o n i c ^

KÉPKERETEZÉS:
Freimann Miksa. Kftriswi t t
KÉZIMUNKA:

o. 1. Tel. 28—41).

iporosokrö

|
OLAJ- ÉS MŰSZAKI CIKKEK:
f Rtih Vilmos. Mikszáth R. a. ».
R A D I 6 ÉS GRAMOFON:
Deutscb Albert K&rász-neea ?.
Kelemen Márton. Kelemen-e. U
SELYEMARUK:
Holtzer 8. és Fiai, a »postával szemben

KALYHARAKTAR:
Léderer János, Somogvi-neca

SoffOrképzéa
lel el Osseg mellen, » legjotinjoaftbb Áron Morll* «• Tárta
vit«j»Tltó mflhelyébea, Vsdinr

. OélmaByamrszág
[ aprthlrdetéaei köaött

h l s c í m t á r a s z e g e d i k e r e s k e d ő k r ő l es

ANTIQÜARIUM:
-fnngárla könyvek«* t m l elad és OMKrél
FÉRFIRUHA:

Értelmes, ttgyes

I lartttBayebbM «1| adhat vagy vehet.
ba meghirdeti a

T935 december 29

Hol vásfirolliinh fz no! dolozfassnnk

Egy jobb különvált aszszony állást keres 1-ére
vagy 15-re egy
magányos urnái, vagy kéttagú családhoz. „Elvált"
jeligére.
" •

Varrúianloiyam
urileánvok részére Gál
Anna női divattermében
Kölcsey u. 9. sz„ ahol
délutáni és estélyi ruháik legszebben készülnek.
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MAGYARORSZÁG

Zongorát vagy pianinót
bérbe keresek. Ajánlatok „Ármegjelöléssel"
jeligére.
N. S. U. segédmotorom
kerékpár jókarban eladó. Deák Ferenc ucca
18, emelet 4.
Fűszeráru áron alul eladó. Remény ucca 41.
Ugyanott használt ujtipusu gyermekkocsit —
vennék.
Gudlin féle kisebb takaréktűzhely, majdnem uj
lI eladó. Szél ucca 31.
I Legmagasabb árat fize' 'ék használt tárgvakért
i és ruhákért. Csehó, Atlila u. 8.
Mély, angol gyermekkocsit keresek megvételre.
..Gyermekkocsi" ieliae.

Szürke téli kosztüm és
háromnegyedes kabát el
adó. Valéria tér 11, j
földszint 1.

Cipészmühely berendezés elköltözés miatt olcsón eladó. Megtekintbetft Margit ucca 31. sz.

Nagy karácsonyi ki áru 1 Alig használt francia
sitás olcsó árban hasz szmokingöitöny olcsón
nált áruk: Varrógép, ke eladó. Komáromi szabó,
rékpár, alpaoca evőesz- . Attila ucca 3.
köz készlet, fehérnemű, ! Tanyát felszereléssel —
ruhanemű, férfi és női bérletben, vagy felestélikabátok, frakk és I ben keresek 30—50 hold
szmoking öltönyök, kü- i között. Kálmán Ferenc,
lönféle bútorok, hálóKálvária ucca 21.
szobák legolcsóbb árban eladok
Szénber- Ébenfa sétaibot, Brausger, Mikszáth K. u. 11, wetter ezüstóra, 50 éves
ugyanott legmagasabb hegedű eladó. Horthy M.
árban veszek zálogcédu u. 8, üzletben.
lát, mindenféle tárgyak
rók

Tánc és egyéb szórakozást kedvelő 30-35 év
körüli független úriember ismeretségét keresi
csinos leány. „1936 Szo
lid" jeligére.
Egy csinos,
kedélyei
úrilány komoly, kedé
lyes úriembert partnernek keres. Jelige Unalmas egyedül.
SZALAY

MttaMii

ma d. u. 4-től, este 8-tól
Szilveszterkor reggel 6-1
TANC. — Szilveszterkor reggel M g
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Jól főző, ügyes mindenes szakácsnő
hosszú
bizonyítvánnyal jelentkezzék hétfőn 9-10 óra
között Holtzer, Rudolftér 5, I. 4.

37 éves jójövedelmű hivatalnok csinos leány,
vagy asszony ismeretségét keresi. „Állandó
barátság" jeligére.
Eladó egy 10 ki Jós mér- Szimpatikus urileány —
ismeretségét
leg és egyebek is. Ér- diszkrét
keresem. „Irodai elhedeklődni lehet Kálmán
lyezés."
u. 5. Trafikban.
Jó állásban lévő 30 éves
Keresek megvételre —
diplomás
fiatalember
márkás, jóhangu zongo- i intelligens fiatal nő barát. Ajánlatokat ármeg- ; rátságát keresi. „Diplojelöléssel kérek. „Zon- j más" jeligére.
gora'' jeligéire.

Utl©"velel*re
szerb, román, cseh stb
vizumot I P 5 0 f-ért. 24
óra alatt garancia mellett megszerzem, vidékit
is vállalok. L A Z A R
iroda. Attila u. 5. 52
Riieumösok!
Decemberben
minden
gőzvendég Ingyen használhatja a

Kakasszéki

iszapmedencét
a
Tiszaparti ¡rőzffirdőben.

Budapesti
étkezdéhez
Felelős szerkesztő; PÁSZTOR JÓZSÉÍ
társat keresek, közremü
ködés esetén egyedül- i Vvomatott a kiadótulajdonos Délmagyarorszár
álló egyén legyen. 500—
Hiriap- és Nyomdavállalat R t könyvnyomdájában
600 pengő jeligére.
Felelős üzemvezető: Klein Sándor
Vastag és vékony
S Z A B Ó
L A J O S
r a j z o l ó
dorongból
bükk,
gyertyán, tölgy
mindennemű kézlmonkar&jsot, eablónok&t,
v á g o t t f a 3.40
99
« l a * • lebéraemn «• kéztmnnlK elönyomdika
v u r c i i u e z • Bzakmornen. Fillére. elBnyomda.
Berlini-körűt 33, FaTisza Lalos Kürut 32.
telep, Csekonics nco.-i
3., FAspince. Telefon

Készít:

2800.

Friss
LIBAAPRÓLÉK
comb és mell kapható
Blaunénál, Kelemen-ucca 1. sz
Elegáns
BALI RUHÁK és CIPŐ
olcsón eladó Tachauer,
Kálvária ucca 36.
ÚJÉVI MALAC
kilogramja 1 P. Kapható Keresztesnél, Kölcsey-ucca 2.

Tűzifa

száraz, házhoz szállítva.
Nagy karika száraz A A
gyújtós
. . . O C

fillér.

Iüwii M<f«f felársai
Víszeaed.

Teiefon

10-45.
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