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VŐLEGÉNY MENYASSZONY 
KELENGYEK, 

gyermek és baby fehérnemüek, kötények stb. készen és rendelésre is. Gyönyörű á$fykészletel£ olcsó Szabott árakon. 

Ö 5 B V . IŐWY JÓZSEFNÉ kelengyeüzlete " ^ r S " 1 5 -

A gencs-kérdéshez. 
(Levél a szerkesztőséghez.) Engedtessék meg 

„ekem, hegy hozzájáruljak a gencs-kérdés Híz-
á s á h o z , amely érzékenykedísbe keverte Tápé 
derék népét és majdnem bajba Magyar Lászlót, 
forintén megvallva, eddig nem sokat tűnődtem 

a gencs szű jelentőségén, mint ahogy Tápét 

g e m ismerem. Te'szik tudni, szegedi bennszü ött 
v a g y o k , aki ritkán jár küiföldre, de ha már 
rászánta magá!, ekkor is Szatymazt részesiti 
előnyben. 

Visszaérve Tápéra, a község eredete, illetve 
múltja, rendkívül messzire nyúlik. Tudunk róla, 
hogy 1241 ben, mikor a tatárok Szegedet is 
kirabolták, majd felgyújtották, ugyanakkor gyil-
kolták meg Tápé földesurának, a Csupor-
nemzelséín k tagjait is. Hat évvel később, 
1247-ben pedig IV. Bé a király, az uj honalapi ó, 
a csongrádi várhoz tartozó Tápé nevü néptelen 
fSldet, úgyszintén a tatárok által legyilkolt 
Csupor-nemzetség birtokát képező Vártó nevü 
halas'avat a szegedi hospiteseknek adományozta. 

Ez alatt vendégeket, jövevényeket értettek, 
akiket Béla király édesgetett be az elnéptelene-
dett Szeged>e. Hunfalvi Pál szerint ez esetben 
Szeged ős népét jövevény sz'ávok, vagy németek 
váltották volna fel. Igy vol -e, vagy másképen, 
azon vitázhat a töriénelem sokáig, ugy se kap 
kétségtelen bizonyítékot, mert a feltétlen vilá-
gosságot derítő adatok hijján minden csak 
elmélet, feltevés, következtetés marad. Épp ugy 
elmélet az is, hogy a tápéiak avar származásuk, 
annyi azonban kétségtelen, hogy különös és 
érdekes nép, amely szokásaiban, viseletében 
egészen egyedülálló, egyéni tudott maradni. 

Már moat ami a gencset illeti, alig hiszem, 
hogy az a gólyával hozható összefüggésbe M. 
L. barátunk szerint a szó nem lelhető fel lexi-
konokban és szóíárakban, — ha ő mondja, bi-
zonyára tudja is, hogy igy van, mert u'ána nízett. 
De megtalálható másutt, teszem azt a keresz-
tény középkorból ránk maradt négysoros vers-
töredékben, »melynek 1484 a származati éve. 
Cime: „Ének a szent Jobbkézhez" s az egész 
terjedelme ennyi: 

ü dicsőséges szent jobb kéz, 
Melyet magyar óhajtvi néz, 
Drága gencse népönknek. 
Nagy öröme szivünknek! 

Szent Istvánt bizonyára nem csufondáros-
kodásból nevezi az ősi vers gencsnek, viszont 
a nyelvtörténeti fejlődés szabályait tekintve 
aligha ké'séges, hogy i!t a sző kincset jelent. 
Nem lehetetlen tehát, hogy a tápai népei is 
kincsnek tekintették, annak nevezték s mig 
másfelé nyelvésreiileg á'alafeult a gencs szó, 
náluk megmaradt eredeti formájában, amin hogy 
sok mindenben még ma is a régi erkölcsök, 
szokások meg hem változott példáját mutatják. 
Állapodjunk mtg hát abban, hogy a gencs kin-
cset jelent s használjak gúnyolódás helyett ők 
is igy a szót. 

— Képkiállítás s Kaséban. Kisjenöi Klein 
Ernő festőművész kiállítása csütörtökön, folyó 
hó 18-án délelőtt 11 órakor nyilik meg a Kass 
halljában. Nyílva naponta délelőtt 10-iőI dél-
után 6-ig. 

Havi 20.000 K.-ért a legjobb könyveket 
olvishatja Lázár Lajo3 kölcsönkönyvtárában 
Feketesas- uíca 10. oee 

irada?258- B e l v á r O S l M O Z I p é n l t l ^ : 

December 16, 17-én, kedden, szerdán 

Zoro és Huru urakkal a legpazarabb burleszk 
Szerelem a fagypont alatt 
5 felvonásban. Azonkívül: 

Ketten egy n a d r á g b a n 

Falrengető bohózat 6 felv. FIX-FOX-xal a főszerepben. 

Előadások 5, 7 és 9 órakor. Leszállított helyárakkal. 

P E T R O V I C H S Z V E T I S Z L Á V nagy "filmje : 

S C o e n i g s m a r k 
(Királyasszony szeretője) a Belvárosiban esütörtőktől. 

Szeged közbiz tonsága novemberben. 
Szeged, december 15. (Saját tudósítónktól.) A 

közigazgatási bizottság hétfői ülésén dr. Bottka 
Sándor rendőrfőtanácsos jelentést tett a város köz-
rendészeti és közbiztonsági állapotáról. Eszerint 
említésre méltó változást november nem hozott. A 
piacrendészetné! uj beosztást kaptak az árusok s 
a cipő-, papucs , csizmaiparosokat, továbbá a 
köteleseket, a szíjgyártókat és az asztalosokat he-
lyezték el oly módon, hogy nagyobb helyet ne 
foglalhassanak el, mintamekkorát a szabályrende-
let megenged. Most már minden árus kiirja a ne-
vét és kifüggeszti az árjelző táblát. A piaci áru-
uzsora letörésére a bünügyi osztály rendszeres 
razziákat tartott. 

Mutatványokra, hangversenyekre, sportverse-
nyekre 86 engedélyt adott ki a rendőrség. A zár-
órát 25 esetben hosszabbították meg. Ezen a ci-
men 3,930.000 korona folyt be az országos diák-
nyomorenyhitő mozgalom javára. 

A reridőrbirósághoz 511 feljelentés érkezett kü-
lönféle kihágás miatt. Közveszélyü munkakerülés 
miatt tiz embert állítottak a büntetőbiró elé. (Ez a 
statisztikai adat azonban nem meríti ki az összes 
szegedi munkakerülők számát. Szerk.) 

A bünügyi osztályhoz 326 följelentés érkezett 
különféle bűncselekmények miatt, hatóságok pe-
dig 38@ esetben kértek nyomozást. A város ide-
genforgalmát 2609 belföldi bejelentés mellett 2488 
kijelentés, továbbá 312 külföldi bejelentés és 212 
kijelentés reprezentálja. 

A tömegbüncselekménvek közül novemberben 
két eset emelkedik ki. Dobsa Ferenc román szö-
kött katonát üldözés közben agyonlőtte a munka-
adója, Battancs József, aki lopáson érte. Nagy 
Antal pedig agyonszúrta egy végrehajtáson Lajos 
Sándort, akivel pörös viszonyban állt. Egyik eset-
ben sem lehet a cselekmények inditó okából a 
közbiztonsági állapotok romlására következtetni. 

Érdekesek a bűncselekmények számszerű ada-
tai. Az ember élete és testi épsége ellen 14 bűn-
cselekmény irányult. A vagyon elleni bűncselek-
mények száma 184, ebből lopás 127. Volt 4 ön-
gyilkosság. Az eltűntek száma 8, a baleseteké 27, 
köztük egy halálos kimenetelű. Tüzeset 6. A fel-
jelentett tettesek száma 265, a kinyomozottaké 236. 
A bejelentett kár összege közéi 225 millió, a nyo-
mozás során megtérült 157 és félmillió. 

Politikai pártok 14 esetben kaptak nyilvános 
gyűlésre engedélyt. Ezek a gyűlések — mondja a 
jelentés — rendben folytak le, a közönség fegyel-
mezett volt és hatósági beavatkozásra csupán 
csak az ébredő magyarok gyűlésén volt szükség. 
A politikai gyűléseken kivül a szociáldemokrata 
párt rendezett tudományos előadásokat a közön-
ség élénk érdeklődése mellett. Az előadók ismert 
közéleti férfiak, orvosok, irók, egyetemi tanárok 
voltak. Az előadások tárgya közérdekű, politikától 
mentes volt. 

Bérharc a villamosvasút műhelyében és a Szitt-
ner- gyárban volt, de mind a kettő megegyezéssel 
végződött. 

— Rosszul állnak a kurzuspapirok. Nagyon 
eshetett az utóbbi időben a különböző kurzus-
papirok ázsiója, mert itt is, ott is felbukkan va-
lami gyenge mentőkisérlet érdekükben. Nemrégen 
egy templomi szószékről hivták fel a híveket a 
válságos helyzetbe került kurzussajtó támogatására, 
most pedig — egészen szokatlan formában — a 
gazdatársadalom köreiben akcióznak a mentők. 
Vasárnap délután például formális közgyűlésre 
hívta össze a vezetőség a felsővárosi Gazdakört. 

j Nyomtatott meghivót kapott a kör minden tagja, de 
a meghívón nem szerepelt a közgyűlés tárgya, igy 
senki sem tudta, hogy miről lészen szó. Tóni 
bácsi nagykörúti kocsmájában a Korom Mihály 
elnöklete alatt működő gazdakör hivatalos helyi-
ségében volt a közgyűlés, amelyen megjelent vagy 
harminc idősebb gazda. Idegen úriemberek tar-
tottak politikamentesnek hirdetett szónoklatokat, 
amelyeknek keretében Ítéletet mondtak a liberális 
és demokrata lapok fölött, kijelentvén, hogy jó-
érzésű keresztény embernek kezébe sem szabadna 
venni ilyen zsidószellemü újságokat, nemhogy még 
pénzt is adjanak érte. Megbotránkozva állapították 
meg, hogy mindezek dacára akadnak olyan ke-
resztény magyarok, akik „destruktív" lapra fizet-
nek elő akkor, amikor egyes kurzuspapirok nyo-
morúságos anyagi válsággal küzdenek. Minden 
keresztény magyarnak hazafias kötelessége, hogy 
előfizetésével támogassa a kurzuslapokat. Tóni 
bácsi vendéglőjének vendégei megindultság néikül 
hallgatták végig az előfizetési felhívást, már aki 
végighallgatta, mert sokan kiürítették poharukat 
és távoztak, anéikiil, hogy előfizettek volna. Azok, 
akik ottmaradtak, hasonlóképen viselkedtek. 
Hiába no, nagyon rosszul állhatnak azok a kur-
zuspapirok. 

Karácsonyi ajándéktárgyak kaphatók a 
Segesvdry-drvgériában. «5 

— Károlyi Mihály vagyonelkobzási pőrét 
holnap tárgyalja a Kúria. Budapestről jelentik: 
Károlyi Miháiy^vagyonelkobzási pőrében dr. Papp 
István kúriai tanácselnök a novemberi tárgyalás 
folytatását akkor december 20 ra tűzte ki. Szom-
baton azonban a Kúria végzésben közölte a felek-
kel, hogy a Kúria és a táblák e napon tartandó 
jubiláris ünnepségeire való tekintettel már holnap, 
kedden folytatja a Kúria a tárgyalást, amelyen 
valószínűleg ítéletre is sor kerül. 

— Egy nyugalmazott kapitány kiirtotta a család-
ját- Grácból jeientik : Megrendítő tragédia játszódott 
le vasárnap délután egy Grác melletti faluban, Retzben. 
Danners Pél nyugalmazó;t lovaskapitány agyonlőtte 
feleségét és két gyermekét, azután m gmérgezte magát. 
Mind a négyen meghaltak, csupán harmadik gyermeke, 
a három éves Péter maradt a családból életben. A 
környékbeli lakosság csak jót tud Dannersékről, akik 
nagyon szerény viszonyok kőzött éltek, de nem szen-
vedtek Ínséget. Azt mondják, hogy a kapitány rajongva 
szerette feleségét és gyermekeit, tehát kétségtelen, 
hogy az évek óta idegbajban szenvedő ember elme-
zavarában követte el a Családirtást. 

— A valutacsempászési bünpör. Budapest-
től jeientik: Az év tavaszán fölfedezett milliár-
dos valuta- és ékszercsempészéni ügyben a 
büntetőtörvényszék hétfőn kezdte meg a tár-
gyaiéit. Harminckét vádlott van, de az. egyik 
főieitcs, V/eisz Miksa ékszerész, akit nagy óva-
dék ellenében szabadlábra helyeztek, meg-
szökött. A vádlottak, akik között kereskedők, 
detektivek, vámőrök vannak s egyikük rendőr-
felügyelő, többnyire tagadnak s a már bevált 
recept szerint azt állítják, hogy a rendőrségen 
presszió hatása alatt tettek beismerő vallomást. 
A tárgyalást kedden folytatják. 

Összes fémek, gépalkatrészek hege sü-
tését, alumínium, vas, réz stb. legújabb rend-
szerű készülékemmel Havas mérnök Fodor-u. 2. 

— Visszavonták a BÁGER ellen tett fel-
jelentéseket. Budapestről jelentik: A főkapitány-
ságon Mikla rendőrtanácsosnál ma megjelentek a 
Budapesti Általános Gabonakereskedelmi Rész-
vénytársaság hitelezőinek képviselői és vissza-
vonták a részénytársaság ellen tett feljelentéseket. A 
rendőrség ma már meg is szüntette a Molnár 
Sámuel vezérigazgató ellen elrendelt háziőrizetet. 
A hitelezők és a BAGER közölt folyt egyezkedési 
tárgyalásokat eredményesen befejezték, a hitelezők 
követeléseik teljes kiegyenlítéséül ötven százalékot 
kapnak. 

Dr. Czertorisfey összes készi'ményei kap-
hatók Vajd i Imre és Társa drogériában Szeged, 
Kárász-utc*. HU 

Gázvezetékét, gázfőzőjét liszti tassa Havas-
nál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79. m 

O.esőbb lett a férlicipő. A Ha-Ha cipő-
áruház tudatja vevőközönsé«ével, hogy a gyenge 
téli szezon folytán a férficipők árát nagymér-
tékben leszállította. Szegezett talpú férficipő 260 
ezer korona, külföldi príma duplatalpu Godayer-
cip5k 340 ezer korona. Nyomatékosan felhívjuk 
a Ha-Ha cég mai számunkban megjelenő hir-
detésire a figyelmet. 83 

» EL»ITE"kézimunkaház 
Budapest, VII., Erzsébet-körűt 23. szám. 

(Bejárat a Wesselényi-utcából.) 

Filggöny anyagok: 

Tusor 22o cm. széles . . . . métere löo.ooo K 
Dupla széles Cristalin . . . . „ 7o.ooo K 

„ „ Prima O p á l . . . „ 45.000 K 
„ „ Cérna grenadin . „ 45.ooo K 

Iparművészeti függönyök olcsó árban. 
Előrajzol, tervez és hozott anyagból is készit. 

Pontos postai szállítás. HSI 


