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Szövetek téli és átmeneti kabátokhoz, férfi öltönyökhöz 

legolcsóbb és legjobb bevásárlási forrása Friedmann, 
— Ezer méteres ártézi kutat farit a gőz-

fürdő. A mérnöki hivatal gépészeti osztálya 
bejelentette a tanácsnak, hogy az újonnan fúrt 
ártézi kut a szivatlvuzási kisérlelek eredménye 
szerint 2000-2500 köbméter vizet ad majd 
naponta, ha megérkezik hozzá a motorszivatiyu. 
Bejeieniette a mérnöki hivatal azt is, hogy a 
gőzfürdő számára fúrandó ezer méler mély ár-
tézi kut költségeit fedezi az a hatszázmillió 
korona, amelyet a gőzfürdő erre a célra tarta-
lékolt. A veztreső azonban, amely a kut elké-
szülte után feleslegessé válik, ebből a pénzből 
nem szerezhető már be. Ki kellene bérelni egy 
kútfúró vállalattól, vagy pedig kölcsön kellene 
kérni a földmivelesügyi minisztériumtól. A ta-
nács elhatározta, hogy az utóbbi megoldást kí-
séreli meg és fölír ebben az ügyben a fOld-
mivelésügyt miniszterhez. 

— „A munkapiac helyzete igen kedvezőt-
len." A MTI jelenti: A magyar állami munka-
közvetítő hivatalnak az ipari és kereskedelmi 
munkapiacról a kereskedelmi miniszterhez tett 
jelentése szetint szeptember 9-én a budapesti is 
hit vldtkt munkapiac helyzete igen kedvezőtlen. 
Az előző héttel szemben némi javulást mutat. 
Főfoglalkozási ágak szerint tekintve a munka-
piac csak a tanoncoknál volt kedvező, a többi 
föfoglalkoiási ágaknál pedig Igen kedvezőilen. 
Intézmények szerint tekintve a munkapiac 
mindenütt, de különösen Miskolc, Szeged és 
budapesti intézeiek körzetében igen kedvezőtlen. 

D. W . Oi l f f l th nagy attrakciója Mtssislpi 
raojai péntektől a Belvárosiban. 

— öngyilkos lett — a zaklatások miatt. 
Rákosszenimihálvröl jelentik: A csehek megszál-
lasa alatt lévő Vöröskő községben négy hónappal 
ezelőtt öngyilkosságot követett el dr. Benes János 
körorvos az állandó zaklatások miatt. Halálhírére 
felesége, aki Rákosszentmihályon tanárnő, Vörös-
köre utazott és ott a csehek kémkedés elmén le-
tartóztatták. Bár semmi bizonyíték ellene fel nem 
merült, bebörtönözték és vizsgálat alá helyezték. 
Csak most, négy hónap múlva szabadult ki és ki-
toloncolva jutóit át a határon. A tanárnő a kiállott 
Izgalmak miatt betegen került haza. 

— Egy részeg ember éjjeli gyilkossága 
Dombomról Jelentik: Siombaton éjjel Cseh 
Istvánnak, a Dombovári Közigazgatási Bank 
cégvezetőjének udvarába bevetődő t egy részeg 
napszámos. Az udvaron megtámadta öt a ház 
gazdájának kutyája. A verekedés zajára és a 
kutyaugatásra Cseh István is fölébred». Kiment 
az udvarra és a részeg embert, miután kutyáját 
félreparancsolta, ki akarta tuszkolni az udvar-
ból. A napszámos még mindig tántorogva kist 
húzott elő is Cseh Istvánt, akt pedig barátságosan 
báni vele, szlvenszurta. A cégvezető azonnal 
összeesett és meghalt. A csendőrség a gyilkos 
napszámost vasárnap reggel letartóztatta, ő 
azonban részegségére hivatkozik és azt állítja, 
hogy semmire sem emlikezlk. 

— Esztergályosok és cserepezők általános 
forgalmi adóatalányozási ügye. Az alábbi 
kezmüiparosok a kivetesszerü átaianyozásukhoz a 
pénzügyigazgatóság épületében jelenjenek meg az 
alábbi sorrendben, mely alkalommal forgalmi adó-
könyvüket és vidéki vásárokon kapott nyugtáikat 
is vigyék magukkal. II. számú bizottság, II. eme-
let 24. sz. ajtó. Esztergályosok. 1925. évi szep-
tember hó 16 án délelőtt 9 órára: Solymosi And 
rás, Pénzes Mihály, Horváth Mihály, Korda László, 
Lipthai István és Fia, Kelsch János; délelőtt 10 
órára: Noel Antal, Csáki József, Lévay György, 
Csókási Antal, Gáspár Márton, Geisz Antal; dél-
előtt 11 órára cserepezők: Németh András és 
Társa, Urbán Mihály, Rózsa István, Daka József, 
Valpek Mihály, Németh Lajos István, Kovács K. 
Kálmán cserépkészitő. 

— A románisi csendőrparancsnok súlyos 
antóbatasztrófája. Bukarestből je'entik: A 
pluesii és Mizil országúton súlyos autókatasz-
trófa történt. Egy au'óban, amelyben a soffőrön 
kívül Margilednu lábjrnok csendőrparancsnok, 
Pevetz egyeemi tanár és két egyetemi ha lkad 
ült, nekiment egy hid karfájának és az árokba 
fordult. A motor tüzet fjgolt és csak az egyik 
egyetemi hallgató lélekjelenlétének köazönhe ő, 
hogy robbanás nem örtént, mert hirtelen ei 
zárta a benzinvezetéket. A tábornok súlyosan, 
a többiek könnyebben sebesültek meg. A bal 
ese.et az okozta, hogy az autóko.mány hirte-
len felmondta a szolgálatot. 

Télikabát- ős rag'ánszövetek elsőrendű 
minőségben Biharinál, Püspök- bazár, Mikszá h 
Kálmán ucca. 97 

Szeged, Korzó Mozi-ház» 

Széchenyi tér. 997 

— Eljegyzés lövöldözéssel. Budapestről 
jelentik: Szombaton éjszaka az Orömvölgy nccs 
44. számú házban, ahol eljegyzési lakomát 
tartottak, Vandruska Rudolf és Vandraska Fe 
renc napszámosok italos állapotban megtámad-
ták Bögösy János házmester feleségét, majd 
behatoltak a názmester lakásába, a házmester 
fiát sőröspohdrral halántikon ütöttik. A vere-
kedés torán Bögösy Jinos házmester revolvert 
rántott is kit revolverlövissel leterítette Vandruska 
Rudolfot, aki a helyszínen meghalt. A halálos 
végű eljegvzésből kifolyólag a rendőrségre elő-
állították Vandruska Ferencet és Bögösy János 
házmestert. Miszáros István rendőtfogalmazó 
ma részletesen kihallgatta nemcsak az előálli 
tolt két embert, banem az eljegyzési lakomán 
résitvett 24 szereplöt is. Vandruska Ferencet, 
aki fivérével együtt behatolt a házmesterlakásba 
és ott verekedést rendezett, előzetes letartózta-
tásba helyeztik. Ellenben, minthogy a kihall-
gatott fanuk valamennyien igrzolták, hogy a 
házmester önvidelemből volt kinytelen revolve-
rét használni, Bögösyt ma délelőtt elbocsátották. 
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Révész Béla tánotanlntézete Tlsaa szál ló 
I . em. Ritmikus torna-tánckutzus gyermekek 
résiére. Szalontánc anfolyamok. Diák, bakfis és 
felnöít csoporto'. M gánórák. Jelentkezés na-
ponta d. e. 10—12 óra között Tisza-szálló, I em. 

— Két család egymás ellen. Budapestről je 
lentik: 1923 december 25-én, Karácsony estéjén 
Ócsa községben a Tót féle vendéglőben ifjú Viola 
János gazda agyonlőtte Mráz János kisbirtokost. 
A gyilkosság előzménye az volt, hogy a két csa-
láá már évtizedek óta ellenséges Indulattal visel-
tetett egymással szemben. Ennek az ellenségeske-
désnek volt tragikus következménye a gyilkosság. 
Vitatkozás közben Viola felkapta fegyverét és 
agyonlőtte Mráz Jádost. Az esőfoku biróság erős 
felindulásban elkövetett szándékos emberölésben 
mondta ki vélkesnek Violát és ezért öt évi fegy-
házra itélte. Felebbezés folytán hétfőn tárgyalta az 
Ítélőtábla az ügyet és megváltoztatva az elsőfokú 
biróság Ítéletét, szándékcs emberölésben mondotta 
ki bűnösnek Violát és ezért büntetését nyolc évi 
fegyházra emelte fel. 

— H«vca híre rendőri beavatkozással 12 
milliárdos örökaég miatt. Szarvasról ¡elintik: 
Szenvtdéyes harc tört ki Nád er Samu keres-
kedő hagyatéka körül. Nádler elvált felesége és 
rokonai folytatják a harco*, amely sorozatos 
incidemekkd járt, ugy hogy a rendőrs4g zár 
alá vette a hagyatékot. A detektívek a siofa 
pad.ója aiá tejive két vaskazetlát talál ak, mely 
szinüliig meg volt tölte aranypénzzel és drága 
ékszerekkel. A városban óriási a ssenzíció, 
mert a szakértők ny'latkozata szerint a kazetta 
tartalma 12 milliárd. 

„Taky" biztos hatású hajszál el ávolíió szer 
megérkezett. Kapható Hoffmanné nőifodrász 
üzletében, Hid ucca. 209 

— Reklámújságok harca. Kaptuk a következő 
sorokat: Igen tisztelt Szerkesztőség I Tisztelettel kérem 
a következő sorok közreadását kapcsolatban b. lapjuk 
szeptember 11 iki számában megjelent .Reklámújságok 
harca" cimü hirükre: Longi Istvánt, a Reklám Ujsőg 
tulajdonosát a rendőri biróság «578/920. M. E. számú 
rendelet 10. § a alapján emelt kihágás vádja alól fel-
mentette, az ezt hatályon kívül helyező 5730 922. M. E. 
számú rendelet alnpján A felmentés nem azért történt, 
mert a Reklám Újság tulajdonosa iparengedéllyel bír. 
Ebben az ügyben különben pedig a döntő szót a folya-
matban lévő birói eljárás fogja kimondani. Tisztelettel 
Mák József. 

— ötvenegy fokos hőség Ntwyorkban. 

Newyoriból jelentik: Newyorkban tegnap olyan 
hőség uralkodott, amelyhez hasonló az utóobi 
tíz év alatt nem volt. A hőmérő délután 2 óra-
kor 51 fokot mutatott. 

D. W . Grlff ith nagy attrakciója Mtssislpi 
rabjai péntektől a Belvárosiban. 

— Oidösés közben magölták a rablóvezérL 
Bukarestből jelenlik: Galaci jelenlés szerint 
Anlipov Mihály, a hírhedt Terente rablóvezér 
egyik társa a fogházból megszökött. A szökést 
észrevették és Antipovot a csendőrök vették 
üldözőbe. Miután többszöri felszólításra sem 
adta meg magát, a csendörök sortüzet adtak 
le. Az egyik golyó An'ipovot szivén találta és 
megölte. 

.Ne feledd, ha a jók meghátrálnak, a világ a go-
noszok kezére jut". (Romáin Rolland: .Eljő majd az 
idő. . . ) 

A II. számú keresztrejtvény 
megfejtése. 

Helyesen fejtették meg: Maituszki Endre, Sebes Ila, 
Lengyel Jenő, Gergely György, Pélfy György, Dietricb 
Oszkár, Solzer Sándor, Vozárik Géza, Koreck Elike, 
Fekete Néndorné, Szenes Emiiné, Hogy a i Vilmos, Win-
ter Piriké, Pataki János, Weisz Ella, Alberthy Mária, 
Ábrahám Anna, Köhler Ernőné, Bauer Piroska, Wolf 
József, ifj. Pfeifer Róbertné, Regős Borbála, Auspitz 
Hermin, Erdélyi Katalin, Grosz Endre, Tóth Irén, Szabó 
Jolán, Róna György, Rózsa Imre, Holló Elemér, Kele-
men Dezső, Trebitsch Vilmos. A nyeruménytárgyat, 
egy üveg kölni vizet Weisz Ella (Polgár ucca 16.) 
nyerte meg, aki a nyereménytárgyat átveheti a Dél•> 
magyarország kiadóhivatalában. 

A helyes megfejtés a következő : Vízszintes sorok: 
1. Gőz. 3. Madár. 4. Dér. 7. Ara. 10. Ad. 12. Amo, 
13. Grado. 14. Ilya. 15. Mór. 16. Korán. 17. Asz. 18. 
Iga. 22. Dl. 23. Bey. 25. Ősz. 28. Ki. 29.-Rag.3J. Kér. 
31. Gaz. 32. Tar. 3J. Erdő. 34. Ara. 35. Leli 36. Lé. 
37. Vas. 38. Kép. 39. Gép. 4'.,Pi. 49. öl. 54. Hősi. 
55. Kefe. 56. Tét. 57. Tej. 59. Ag. 61. Tál. 6 ?. Láp. 63. 
Bem. 64. Tej. 65. Mely. 66. Zug. 

Függőleges sorok: 2. Őz. 5. Ad. 6. Ar. 8 Ro. 9. 
Ady. 11. Délmagyarország. 12. Arai. 15. Moá. 19. Od-
vas. 20. Ráz. 21. Idő. 24 Le. 26. Ős. 27. Eke. 29. Réz. 
30. Kardal. 31. Gar. 32. Te. 41. Kar. 42. Él. 43. Év-
44. Öregség. 45. Alj. 46. Pép. 47. Pi. 48. Ila. 50. BáL 
51. Láb. 52. Petőfi. 53. Mese. 54. Helyzet. 55. Kex. 56-
Tü. 57. Tét. 58. UJ. 59. Ág. 60. Eg. 

A rovatverető üzenetet: Révész M. és Gróf E. az 
első bajnoki ker. rejtvényt nem küldték be. A bajnok-
ságban csak az vehet részt, aki az első bajnoki ker. 
rejtvénytől kezdve beküldi a megfejtéseket. Tiz baj-
noki rejtvény lesz. 

A III. számú"keresztrejtvény megfejtését és megfej-
tőit a vasárnapi számunkban fogjuk közölni. 

Közlésre csak oly rejtvényeket fogadhalunk el, 
amelyeknek sorai fekete kockákkal nincsenek töbtr 
különálló rejtvényre bontva. 

| ö n világlátott lesz, mert a | 

| „Világkörüli hajszában' ( 
| részt vesz szerdán és csütörtökön. |j 

Minden külön értesítés helyett. 

Marer lózsefnó sz. Dózsa Sárika ugy 
a magi, mint gyermekei Juliska, Klárika 
és Lacika nevében fájdalomtól lesújtva 
tudatja, hogf a nagyon szeretett férj, 
apa, fiu és teslvír 

MARER JÓZSEF 
ny. reáliskolai tanár 

f. hó 13 án d. u. 4 órakor életének 48-ik 
é 'ében rövid, de sulyoB szenvedés után 
csendesen meghalt. 

Temetése f. hó 15 én d. u. 3 órakor 
lesz a Kölcsey ucca 11. sz. alaiti gyász-
házból a belvárosi zsidó lemetőben. 

Szeged, 1925 szeptember 14. 

Béke drága, sekat szenvedett poraira I 
Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Dugonics térről 15-én 3 órakor villamoskocsi 
indul. 
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