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— A talefoncanzura a tclefonlítok meg«ér-
lése a Kart« döntése szerint. Budapestről 
Jelentik: A bíróság több esetben foglalkozott 
már a telefoncenzura ügyével. Ezekben az ügyek-
ben arról volt szó, bogy a telefon-hivatalnak 
stábod é elárulnia a telefon-titkokat. A Kú r i a 
most egy konkrét esetben elvi Jelentőségű hatá-
rozatot nozott, amelyben kimondja, hogy a táv-
beszélő üzletszabályzat tiltja a telefonon hallott 
beszélgetésnek mással való közlését. A .más " 
alatt a hivatalos személyzet tagjai is értendők. 
Ha valaki egy [kihallgatott telefonbeszélgetést 
tovább ad és ennek revén a közlés az állam-
nak, vagy akár magánosoknak érdekeit sértheti, 
ez esetben megállaplttandó a telefon-titok meg-
sértése, amelyre a büntetőtörvénykönyv 47. §-a 
alapján egy évig terjedhető államfogházbüntetés 
szabható ki. 

— Elmaradt a Somogyi-telepi kereszt-
azenteléa. Vasárnap délelőttre nagy ünnepsé-
get terveztek a Somogyi-telepen. A program 
szerint a szentmisével kezdődő ünnepély után 
dr. Glaltfelder Gyula püspök fölszentelte volna 
a közadakozásból készült emlékkeresztet. A va-
sárnap délelőtti erős időjárásra való tekintettel 
azonban az ünnepély rendezősége elhalasztotta 
a keresztszentelést, amit most már csak ta-
vasszal fognak megtartani. 

— Házasság. Epstein József (Budapest) és 
Winternitz Ilus házasságot kötöttek. M i 

— A Sárkány uccában egyetlen lámpa sem 
ég. Kaptuk a következő levelet: Tekintetes Szer-
kesztőségi A Sárkány uccai adófizető polgárok ké-
rik a t. Szerkesztő urat, szíveskedjék alant be-
küldött sorainknak b. lapjában helyt adni. A sze-
gedi légszeszgyár nem tudni mi okból nem en-
gedi, vagy talán a lámpagyujtogató hanyagsága, 
hogy a Sárkány uccában egyetlen egy gázlámpa 
sem ég. A lakosság kénytelen a nyaktörő sötét-
ségben botorkálni. Az ucca lakossága szeretné, ha 
a gázgyár igazgatója kijönne és megnézné ezt a 
fényes, pazar belvárosi világítást. Holdvilágkor 
azonban minden láng ég. Azt hisszük, hogy a 
Földmives uccai lakosok sem fizetnek több adót, 
mint a Sárkány uccaiak és a Vadkert-tériek I Kér-
jük a tisztelt szerkesztő Urat sziveskedjék b. lap-
jában a Sárkány uccaiak és a Vadkert-tériek testi 
épségét megvédeni, mert ugvlátszik a belvárosban 
nem Ismerik az alsóvárosi Vadkert-tériek nyomo-
rúságos helyzetét. Tisztelettel 30 előfizető. A Sár-
kány uccaiak panasza ügyében felvilágosítást kér-
tünk Pongrácz Albert gázgyárigazgatólól, aki a 
kővetkezőket mondotta: „A gázgyarnak a közvi-
lágítási lámpák mikénti elosztására semmi befo-
lyása nincs; A város mérnöki hivatala állapítja 
meg, hogy a felgyújtandó közvilágítási lámpákat 
mely uccákban kivánja tényleg felgyújtatni. Ilyen 
értelmű reklamációkkal tehát nem a gázgyárhoz, 
hanem a tanácshoz, illetve a mérnöki hivatalhoz 
kell fordulni. Ha a mérnöki hivatal elrendeli a 
kérdéses lángok felgyujtását, ugy a gázgyár a 
lámpák rendbehozása után azonnal fel is gyújtja 
azokat." Elmondotta még Pongrácz Albert, hogy 
a város területén 2020 felgyújtható gázlámpa van, 
ebből azonban eddig mindössze 801 láng felgyuj-
tását rendelte el a város hatósága. 

— A zákányi Gazdakör kiállítása. A zákányi 
Gazdakör vasárnap szépen sikerült mezőgazdasági 
kiállítást rendezett Alsótanyán. A kiállításon a vá-
ros hatóságát Bokor Pál polgármesterhelyettes 
képviselte. A Gazdakör számos dijat osztott ki a 
legszebb csikók és anyakancák, valamint a leg-
jobb borokat és gyümölcsöt bemutató gazdák kö-
zölt. 

— mikor a lakás értékké válik. A békeidők vissza-
térését jelentik azok a tények, bogy megindullak a 
részletfizetésre való vásárlások és ma minden lix-
fizetéfles alkalmazott nemcsak ruházkodni tud részlet-
fizetéses alapon, hanem lakását is teljesen modernül 
be tudja rendezni. A lakást mindig elegánssá és érté-
kessé teszik a képek. Természetesen a vásárlónak min-
dig luduia kelf, hogy hol kap a pénzéért ismert már-
kát. legjelesebb festő vásznát, mert csak akkor képvi-
selnek a képek értéket, ha a festőművészet reprezen-
tánsainak ecsetjei alól kerülnek ki. Szegeden erre 
nézve a legbiztosabb bevárárlási forrás a Takaréktár 
ucca 8. szám alatt lévó Freimann-féle képkiállítás, ahol 
mindenkor a leghíresebb festők képei elégítik ki a 
műértő közönség igényeit. Süle Péter, Hermann Lipót, 
Heyer, Visky, Juszkó Béla, Glatter. Olgyay Ferenc, 
Kárpáthy Jenő, Kézdy Kovács, Kacziány, Nyilassy, 
Deák Ébner, Kaszkól Jenő, Hódy Oéza, Komáromi 
Katz, Pólya Celesztin, Pörge Gergely vásznai képvi-
selik az ízléses teremben a művészetet és a vásznak a 
mai viszonyoknak is megfelelően rendkivlll mérsékelt 
árúak. A Freimann-féle képek mindenki részére hozzá-
férhetőek és értesülésünk szerint 'részletre is kaphatók. 
A képek, mint befektetett töke mindig értéket képvi-
selnek és a Freimann-féle képkereskedésben mindenki 
által vételkényszer és belépődíj nélkül megtekint-
hetők. ( - ) 

Révész Béla, a budapesti Pallay-iáncaka-
démia v. tanára gyermekek részére ritmikus 
torna-tánckurzust keid november 3 án a Tisza-
szálló kistermében, jelentkezni lehet naponta 
délután 6—7 óráig a Tisza kistermében (I. em.) 
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— Karrikatura album a fogadalmi templom 
épitőiről. A szegedi egyetemnek egyik törekvő 
hallgatója igen nehéz körülmények közt folytatva 
tanulmányait a fogadalmi templomnál is dolgozott 
egyideig s ott való élményeiből talpraesett, tréfás 
sirdalokat irt építőkről és épittetőkről. E könnyed 
persziflázsokat karrikatura album formájában adta 
ki s bár a kis fűzetke inkább móka, mint irodalom 
(amit előszavában Írója maga is jelez), alkalmas 
egy-két derűs pillanat élvezésére s szerzőjénél 
15.000 koronáért kapható... 

Dinnyéé Ferenc képkiftllitáaa a kultúr-
palotában november 2-ig. Megtekinthető naponta 
délelőtt 10-IŐ1 délután l-ig. 

— A rablógyilkosok lemészárolták egy ga-
ramszentkareszti korcsmáros családját. Besz-
tercebányáról jelentik: Borzalmas rablógyilkos-
ságot követtek el a Garamszentkereszt melletti 
Nova-Lehotán épült fűrésztelep korcsmájában. 
Késő éjszaka öt felfegyverzett ember hatolt a 
házba, amely Dalaekt Lipót tula/dena és fej-
szével rohanták meg az alvó házbelieket és az 
egész lakás kifosztása után elmenekültek. Dal-
noklné és nővére rövidesen meghaltak, hárman 
pedig súlyos sérülésükkel élet és halál között 
lebegnek. A csendörök hamarosan elfogták a 
tetteseket, öt russzin munkást, akik a fűrész-
gyár alkalmazottai voltak és bevallották, hogy 
a rablógyilkosságot előre elkészített terv szerint 
követték el, mert éheztek. 

A legn jabb clpOdlvatkreáolőkat a Ha-Ha 
cipőáruház (Kelemen ucca 12) kirakataiban te-
kintse meg. Tg, 
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novemberre előfizet. 

— Herczer Ferenc képe* Irodalmi hetilapja, az 
Uj Idők, amely most 120 milliót sorsol ki olvasói 
között, legújabb számábau folytatja Surányi Miklós és 
Phillipp Oppenheim regényeit. Közli a lap azonkivül 
Falu Tamás, Pálffyné uulácsy Irén és Francois Coppée 
elbeszéléseit, Rikosi Jenő és Illgnerné Benedek Irén 
cikkeit, Ernőd Tamás és Varságh János verseit, számos 
mUvészi és időszerű képet és a lap rendkívül nép-
szerű rovatait, a szerkesztői, üzeneteket, a divatrovatot 
és a szépségápolást. Az Uj Idők előfizetési ára negyed-
évre 80.< Ott korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI„ Andrássy ut 16. 

— Halálos azerencsetlenaeg egy budapesti 
ház tatarozásánál. Budapestről jelentik: Bor-
zalmas szerencsétlenség történt hétfő délelőtt 
Budipesten a Király ucca 69. számú ház ta-
tarozásánál. Az a függő híd, amelyen a mun-
kások dolgoztak, leszakadt és kétemeletnyi ma-
gasból a kövezetre zuhant. A függő hidon dol-
gozó három munkás kőiül egy, Berger József 
negyvenöt éves kőműves szörnyethalt, kettő pe-
dig, Lang Géza és Prosztó Imre életveszélyes 
siiütéseket szenvedett. A rendőri vizsgálat azon-
nal megindult és az eddigi adatok azt a föl-
tevést támogatják, hogy a halálos szerencsétlen-
séget gondatlanság okozta. A függő hidat lartó 
gerenda ugyanis korhadt volt és valahogy ki-
csúszott a tető kapcsai közül. 

— A váltóhamlsitó strandgavallér. Debrecen-
ből jelentik: A rendőrség váltóhamisítás miatt le-
tartóztatta Balogh Ferenc fakereskedőt, aki a nyáron 
az ismeretes strand-botrány főszereplője volt, ami-
kor egy uri lányt a kabinjába csalt, hogy ott 
cigarettázzanak. Kiderült, hogy 500 millió koronát 
szerzett hamisított váltók alapján. Balogh a váltó-
hamisítást már évek óta űzte. Az ügyészség fog-
házába szállították. 

Tánc. A modern táncokból egyeseknek és 
csoportoknak órákat, kurzusokat ad Révész Béla 
tánctanár. Jelentkezni lehet naponta délután 
6 órától a Tisza-szálló kistermében (I. em ) 

— Tizennégy nap a rendőrség megrágal-
m a z á s a m i a t r . Puskás Lukács gazdálkodó egy 
lopási Ugy kapcsán azt a kijelentést telte, hogy 
ebben az ügyben a röszkei rendőrség azért 
nem nyomoz egy bizonyos személy ellen, mert 
megvesztegették. A szegedi törvényszéken ezért 
felhatalmazásra üldözendő rágalmazás miatt 
indult meg az eljárás és ma Puskást tizennégy 
napi fogházra és 300.000 korona pénzbüntetésre 
Ítélték. 

B o t o r Jud l th cello művésznő világsikerei 
közepette nov. 4 én látogat Szegedre. Műsorán 
Boccherini versenymű, Grieg szonáta és számos 
előadási darab. Jegyek, valamint a Harmónia 6 
bérleli hangverseny jegyei a Mozinál. 

— A biciklista elgázolt egy kis fiut. Az el-
múlt napokban a Csekonics uccában egy vigyá-
zatlan biciklista elgázolta Eráélyi Károly hét esz-
tendős kis fiut s mintha mi sem történt volna, to-
vább biciklizett ismeretlen utján, nem törődve a 
sebesült fiucskával. A gyermeket a mentők a köz-
kórházba szállították. A megindult rendőri nyomo-
zás csak napok multán tudta a tettest előkeríteni 
egy felsőbb osztályú tanuló személyében, aki ellen 
megindult a büntető eljárá*. 

Mühlsnzéski Állítás Szegeden. A Sláger 
varrógép rt. szegedi uj fióküzletének meenyitása 
alkalmából október 5-től kezdve helyiségeiben 
Kárász ucca 1. (Kék csillag mellet) moderti 
mühimzéskiállitást rendez, amelynek látogatására 
ezúton is tisztelettel meghivja az érdeklődő 
közönségeL <« 

VI. számú bajnoki keresztrejt-
vény megfejtése. 

Vízszintes sorok: 1. Rip, 3. sas, 6. Mór, 8. ép, 10. 
piláf, 12. ki, 13- vidra, 16. pap. 17. sün, 19. Tarpa, 21. 
szomorú, 23. Rákóczi, 25. If, 26. Balalajka, 30. ka, 31. 
ép, 3). bal, 34. pi, 35. ütik, 36. fodor, 37. óláb, 39. 
ugar, 41. rom, 43. Asta, 49. Egy, 46. odol, 48. Bois,50. 
cet, 52. ir, 53. Móra Ferenc, S4. te, 55. nál, 57. amit, 
58. most, 59. Ana, 60. Leon, 62. cső, 64. ikra. 65. alig, 
66. eszme, b7. ikes, 68. da, 70. ika, 72. al, 73. ma, 74. 
Leányfalu, 78. eb. 80. pelikán, 82. Ottovay, 85. Milánt 

86. lil, 88. Ima, 89. bérraa, 91. ás, 92. sárga, 94. zs, 
95. rák, 96. Bia, 97. itt. 

Függőleges sorok: 1. rév, 2. pedzi, 3. síp, 4. al, 5. 
sás, 6. Mirza, 7. Cia, 9. próféta, 10. Paul, I I . fürj, 12. 
kackiás, 14. is, 15. am, 16. Prág, 18. Nákó, 19. tó, 20. 
pi, 22. ob, 24. ka, 27. A bor, 28. Ladomerszky, 29. 
alom, 32. pirománia, 34. plasztika, 35. ügy, 38. BTC, 
39. ugrál. 40. Boris, 42. Monok, 44. Aetna, 45. ein, 47. 
lat, 48. Bem, 49. ics, 51. tea, 56. Lea, Í9. Ars, 61. ol-
dalas, 62. csin, 63. ö. m. a. f., 69. reál, 71. elta, 73. 
melák, 74. 1. k., 75. ánis, 76. aoma, 77. ut, 79. Barsi, 
80. pi, 81. In, 83. ob, 84. im, 85. Mór, 87. láb, 88. iga, 
90. alt, 93. rí. 

VI. számú bajnoki keresztrejtvény megfejtői. 
Kaufmann Lajos, Rózsa Imre, Tschapek Jenő, Gut-

freund Nelli, Holló Elemér, Pataki János, Szabó 
Béláné, Klein Olga, Fekete Nándorné, Dietrich 
Jenő, Faludi László, Dr. Gál Zsigmond, Plohn Ibi, Blum 
Adél, Gaizer Ferenc, Rosenstock Lenke, Holló Lilly, 
Adler Erzsi, Gyárfás Zoltán, Regös Borbála, Csányi 
András, Erdélyi Katalin, Auspitz Hermin, Bálint Piroska, 
Bauer Pirosba, Bloch János, Bencsók Jánosné, Diet-
rich Oszkár, Wolf József, Ekker Rigus, Ábrahám Anna, 
Vozárik Géza, Lung Lajos, Kertész Magda, Szekeres* 
Heddy és Magda, Salzer István, Braun &ándor, 
Kreiner Eta, CBonka Mihály, Detári Margit, Kálmán 
Ferenc, Katona Miksáné, Hirth Kornél, Szabó Aranka, 
Dietrich Emil, Rózsa József, Leszi Irma, Perimutter 
Eszter, Lengyel Jenő, Kemény Magda, Grosz Endre, 
Trebisch Andor, Török László, Somogyi Ilonka, 
Aszódi Margit és Olga, Kovács Szilárd Budapest, 
Somogyi Veronka, Tóth Irén, Stein Ilona, Bálint Fe-
renc, Tóbiás István, Kiss Ferenc, Bernáth Gyula, Ko-
ezor Béla, Vida Imre, Keller Márta Benjámin Istvánné, 
Glüek Ha, Hauer Magda és Borcsa. 

Részletfizetésre B ruhákat 
felöltőt, átmeneti kabátokat, mindenféle szőrmé-
ket, bundákat raktárról és mérték után is szállít 

- H n » - y - m - a -wr j í Szeged , Kelemen ucca 5 . 

Angol uri szabóság. 


