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— Stróbl rajzolómüvéazi a parlament fcar-
zat iról előállították a főkapitányságra. Buda-
pestről írják: A nemzetgyűlés szombati ülése 
alatt a déli órákban a 4. ezámu karzaton olyan 
kir.oa incidens játszódott le, amelynek a főka-
pitányságon folytatása kC vetkezett. Sírobi Ist-
ván szegedi rfjzo'őmflvész, afci S'ofchotabín 
él és rrcst csak látogatóban van Magyarorszá-
gon, Tenczer Ernő névö műegyetemi haUga'6 
barátjáva! jegyet kapott a képviselőház 4. sz. 
karzatára. A jegy cssk állóhelyre szólt, a 
termőt azonban megengedte, hogy mig az 
ülőhelyei tulajdonosai meg nem érkeznek, le-
frheíneá. Valamivel béíőbb meg is érkeztek az 
ülőhely (ulsidcncssi és ekkor S roblék látíák, 
hogy sz illetők pénzt adnak ét a teremőrnek. 
Hcngcs megjegyzést 'eltek: „Ugyíáfszik, ülő-
helyet pénzéit is lehet kapni.* Kijelentésük 
után összeszólalkozás támrdí Strob!ék és a 
•ererrőr köiő.t, 2ki felszólította őket, hogy 
hagyják tl a karzEíoí. Hátra vosultsk a ruha-
tárba, ahoi ekkor már ir.egj'elenttk 3 defektivek 
is és igazoltatták őket. Igazoltatás kőiben éles f 

szóváltás következeti Tenczer, Stróbl és a de- j 
tektivek közöst. Szigeti deíekíivfő felügye:ö, mi- $ 
után állítólag Stroblék a se-rzetgyüíés tekints*. | 
lyére sértő kijelentéseket feliek, bevezette s ház- \ 
n?gyi hivctalba Desrtwffy tanácsos elé, ahol \ 
elŐ2d?áh, hegy a detektívek és s íersmőrök | 
ugy bánfsk veiök, mintha közönséges csirke- a 
ícgók voírának. A tanácsos eiőfí esek néhány | 
percig tartózkodtak zz ircídeng szereplői, aki- j 
ket szu ác Szigeti főfelügyelő egy de'efeüvvel a * 
íőfcapifáryságra kisért, ahoi Baila tsnácscsnáí | 
álli'ott? elő őket. 

— Tüzérségi gycktrítícfe. á szegedi körlet- s 
parancsnokság értesítene a várcs k&<onai i'sy- \ 
osstályát, hrgy a íílzérség Január 10-én dél- \ 
előtt fél tíztől délután három óráig é'es lőgys- \ 
korlafokst fart a rókusi íeke eíOideksn. ki. üíe- í 
geket a rókusi állomás rnelíettí fanyacscporírál f 
állítják fel, a íőiráry pedig Sándoífslva. Kéri s \ 
parancsnokság a gyakorlat idejének közhírré J 
tételét és a kocsiforgalomnak arra sz időre való 1 
beszüntetését. A veszélyeztetett területeket biz- \ 
tonsági őrökkel zárják le. 

Iparosbá l a Tiszában. A szegedi iparosok \ 
jő'ékonycéJu bálát rendeznek ma este a Tisza- \ 
szálló nagytermében. A szegedi iparosság bálja f 
iránt az egész városban nagy érdeklődés nyíl- f 
vánul meg, ami érthe!ő is, mert az iparosok \ 
mult évi nagysikerű bálja a farsangi szezon i 
egyik legsikerültebb mulatságai közé tartozott. 

Nyakkendőke t készít és javít legszebb kivi-
telben Sándor Ibolya, Mérei-utca 7., I. em. « 

Széchenyi Mozi 
Teiefon : 16-33. Igazgató: Dr. Varsányi Elemér. 

Hétfőtől csütörtökig, január 7-tő! 10-ig 
A férfiak és hölgyek filmje! 

VÉNUSZ 
Öt fejezet a női szépségről. Észak és Dél, Kelet és 
Nyugat női ideáljainak, Görögország, Róma, a 
háremek lakóinak, a lovagkor, rokokó, biedermeier-
idők hölgyeinek szépségesztétikája a mai modern 

párisi asszonyig. 

Jelige: „Szépnek lenni" 
*Szépnek maradni" 

„Szépen megjelenni*. 
Azonkivül: 

Jaj ile jó a 
A legszellemesebb párisi bohózat 5 felvonásban. 

A íösserepben: MAX SENNET. 
Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Péntektől vasárnapié 

V 

— Nem engedélyezték a fajvédők ceglédi 
gyűlését. Cegléden a fajvédők népgyűlés tartá-
sára kériek engedélyt, amelyen a karácsonykor 
szabadlábra helyezeít dr. Ulain Ferenc is fel-
szólalt volna. A népgyűlést a rendőrség nem 
engedélyezte. 

— EayiiiteUik a szénszállítás! .korláto-
zás?. A kereskedelemügyi miniszter a hideg 
időjárásra való tekintettel, a szénszáílításí kor-
látozásokat feloldja és részben szabaddá teszi 
a szénbányáknak a szén szállítását. így már 
csütörtöktől kezdődően abbén az esetben, ha a 
bánya a saját területén termelt szenet a bánya-
állomáson adja fel, vagy pedig a gázgyár 
részére történik a szállítás, nem kell — amint 
eddig megkövetelték — szénszáílításí engedély, 
he nem minden további nélkül el kell fogsdniok 
a szénszállítmányok továbbítását a vasu'nak. 
További vonatkozásokban, így a magánosok 
szénszáílításí küldeményei is, szénszállítási en-
gedélytől vannak függővé téve. 

— Válasz egy nyílt levélre. A Szeged egyik 
munkatársa újév után interjút közölt dr. Bottka 
Sándor rendőrfőtanácsosíói, aki a város közbizton-
sági viszonyairól volt szíves nyilatkozni. Nyilatko-
zatában a főtanácsos ur megemlítette, hogy a 
közbiztonság érdekében több egyéni volt kénytelen 
eltávolítani a városból, akik itt politika® jelszavak-
kal társadalmi rendbontásra izgattak. Megemlítette 
Kelemen Andor volt szegedi szerkesztő nevét is, 
aki jelenleg a Szózat munkatársa. Kelemen Andor 
most lapjában egy nyílt levélben hosszabb nyilat-
kozatot közül és durva, piszkolódó hangon szól a 
Szeged-ről, amelyben az újévi interjú megjelent 
és Bottka főtanácsosról, aki a Szeged munka-
társának nyilatkozott. A magunk részéről válaszra 
sem érdemesítettük volna Kelement, akiről éppen 
a Szeged irta meg egyszer azt a nem éppen ritka 
kuriózumot, hogy „pálinkát reggelizik* és bort 
vacsorázik" és beszámíthatóság tekintetében ezért 
normális embereknél sokkal enyhébb elbírálás alá 
esik. Dr. Bottka főtanácsos ur ellenben hívaíalbeií 
ember s noha nem igen hisszük, hogy Kelemen 
Andor ostoba rágalmai az ő, Szegeden kivétel 
nélkül minden társadalmi osztálytól hálásan tisztelt 
személyéhez fölérnének, állásánál fogva megteszi a 
megtorló lépéseket. Ugy értesülünk, hogy dr. 
Bottka Sándor áttette Kelemen nyílt levelét a ke-
rületi főkapitánysághoz, hogy mint közvetlen fel-
sőbbsége adja meg az engedélyt a följelentés 
megtételére. Dr. Szalay József kerületi főkapitány 
minden valószínűség szerint azonnal meg fogja 
adni az engedélyt. Dr. Bottka Sándor főtanácsos 
csak annyit mondott a Szeged munkatársának, 
hogy a főtárgyalás megtartásáig nem nyilatkozik 
erről az ügyről. A nyílt levélre csak a független 
biróság adhatja meg a választ, amely előtt azután 
mindent el fog mondani, amit Kelemen Andorról 
tud. 

Óráját javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. 33 
ElaSrendQ febérnemQek, kalapok, nyakkendők leg-

olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. 655 
A „ N a p s u g á r " muzeá l i s v á s á r j a . Január 

6-án nyiiik meg a „Napsugár" első muzeális 
vásárja Toldi-utca 4. szám alatt. Alkalmunk 
volt a berendezés ideje alatt megtekinteni a 
„Napsugár* első ilyfajta, Szegeden eddig isme-
retlen kiállítását, mely valóban megadja a vásár 
muzeális jellegét. A „Napsugár" ma már fogalom 
Szegeden és környékén és vezetőtulajdonosát, 
Lipihay Árpád rendőrfőfelügyelő nejét minden 
dicséret megilleti fáradhatatlan tevékenységéért, 
elsőrangú Ízléséért. Az a rengeteg tárgy, ami 
a .Napsugárban felhalmozódott és a vevők 
nagy száma igazolja azt a szeretetet és bizal-
mat, amellyel a közönség megtiszíeli a „Nap-
sugár!", mely intézmény minden intrika dacára 
mind jobban fejlődik és virul. A vásár január 
24-ig marad nyitva. 161 

Koplrozott modelijelm jutányos kiárusí-
tását megkezdtem. Reich Erzsi női divatterem 
Somogyi-utca 22. S05 

Szegedi Szlnészlskola matinéja január 
hó 6-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Korzó 
Moziban. Jegyelővétel a pénztárnál. 733 

Felkérjük előfizetőinket, szíveskedjenek a 
késedelmes, vagy rendetlen lapkézbesitésről a 
kiadóhivatalt telefonon (Telefonszám 13-33) 
értesíteni, hogy a pontos kézbesítés iránt hala-
déktalanul intézkedhessünk. 

— A Kóburg-család visszatérhet Bulgá-
riába. A római Seco'o jelentése szerint a 
Czankov-ksbirei megengedte a Kóburg királyi 
családnak a visszatérést Bulgáriába. Ciril her-
cegen kívül a királyi család többi t sgp is 
vissssmegy Szófiába. Ugy láíszík, hogy Craíiko 
miniszterelnök a visszatérési engedelmet anélkül 
adta meg, hogy s többi haialommal érmtkeiágf 
keresett vclna. Jugoszláviái rsegfepeíásfcént árfc 
sz SRgidéJy megadás 8 s jugoszláv kormány 
a m h kormánnyal ír ár r-s érintkezésbe lépet? 
ebben az ügyben. 

— L'Alberí zongoraestje 16-án. (Harmónia). 
Kállay dr. jogiszemínáriuma Pallavicini-atca 

3 alatt fogad egész nap. Telefon 89. x 

Olcsó fürdőkádak, gyermek- és ülőkádak < 
Fegrt Edénél, Takaréktár utca 8. 43 

— A csoagrádi bombamerénylet válságba 
s e d e r t egy ttzln'áieuHío';. Újév utáni napok-
ban ke: lett volna bevonulnia dr. Farkas Ferenc 
színtársulatának Csongrádra, ahol az előadások 
színhelye éppen a Magyar Király-szálló nagy-
terme szokott lenni. A bomba azonban betörte 
a terem ablakait és beszakította a padlózatot és 
ílyképen lehetetlenné tette zz e-őzdézek meg-
tartását, amelyet a rendőrség be is tiltott. A 
társulat nem tud uj állomást szerezni és sürgős 
segítségért fordult az Országos Szinészsgyesfi-
leihez. 

MeMi G ^ u t e Klauzál* tén fióküzletében állan-
dóan friss minőségben legolcsóbb napi árak 
mellett kaphatók a cég kiváló minőségű indiai 
és kínai íeskeverékei. Győződjék meg egy próba-
vásárlással azok utolérhetetlen jóságáról.* m 

Legújabb kész női és leány m o d e l l fe!« 
ö l tők , valamint modell utáni rendelésre első-
rangú kivitelben, legolcsóbb árban! Reményiné 
divatáruháza Szeged, Széchenyi-tér 2. Ugyanott 
fésfl és női gyapjúszövetek méter szerint gj 

— Adomány a siketnémáknak. A Szegedi 
Jótékony Magyar Asztaltársaság, mint Egyesület 
100.000 koronát adományozott a siketnémák sze-
gedi intézete növendékeinek segélyezésére, mely 
nemesszivü adományért lapunk utján is őszinte 
köszönetet mond az intézet vezetősége. 

Egere t , p a t k á n y t biztosan kiirt a világhírű 
szabadalmazott Radikál irtóanyaggal. Egy adag 
3500 korona. Standard Laboratórium, Budapest 
Kossuth Lajos-utca 14. Telefon 82—74. 301 

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a 
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) 
és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi 
Sándor-sugárut 1). 

Köszvény, csűz, reuma, c s ^ d a
s , « 

K ^ l t i ^ R ^ R B P 4 R Á T Ö R . 
Vérszegénység, idegesség ellen a világhírű 

520 Tokaji Chlna Vasbor! 
Kapható minden gyógyszertárban. Egyedali készítő: 
KRIEGNER gyógyszertár Budapeit,c&ivin-tér 

. .SSCW7? -

Gummi és Bőripar 
Széchenyi-tér 9. 787 

Telefon: 16-94. 

Leltári árban ajánl: 

Férfi sárcipőt 
45.000 K-ért. 

Kiss Emánuel ugy a saját, mint alulírottak és az 
összes rokonok nevében megtört szívvel tudatja, hogy 
imádott neje, a legjobb anya, nagyanya, anyós és rokon 

K I S S E l á M U E L N É 
szül. Kiss Regina 

élete 74-ik, boldog házassága 53-ik évében f. hó 4-én 
hosszas szenvedés után elhunyt. 
. A megboldogultat f. hó 6-án délelőtt 9 órakor fog-
juk a Zrinyi-utca 2. sz.a. gyászházból örök nyugaiomra 
kísérni. 
Emlékét soka nem mnlő szeretettel é* begyelettel 

fogjnk megőrizni. 
Michael Béla Kiss Lili 

veje Kiss László 
Kiss Béla 
Kiss Lajos 
Michael Béláné 

Kiss Gizella 
gyermekei. 

Kiss Lajosné unokái, 
sz. Ehrenreich Leona 

menye. 


