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A Délmagyarország minden előfizetője 
díjtalanul megkapja a 300 oldalas karácsonyi ajándékkönyvet 

Felakasztotta magát, mert elköltötte munkástársai pénzét. — Mussolini elcsapja az egyetemről Nittit. 
Budapesti tudósítónk telefonálja: Rómtból je-
lentik: Az Idea Natlonala jelentése szerint Ni ti 
volt minisz ereloőköt Mussoliniik meg téglák 
fosztani egyetemi tanári miUóságától. 

— A szegedi c»erbé»xbertllet értekezlete Békés-
csabán. Békéscsabáról jelentik: A szegedi cserkész-
kerület vezetői tegnap Békéscsabán Győrffy István 
egyetemi tanárnak, a kerület elnökének elnöklésével 
értekezletet tartottak, amelyen a folyóügyeken kivül 
tárgyalták a fővárosban létesítendő országos cserkész-
ház ügyét is. A központi cserkészházra a békéscsabai 
cserkészek 15 millió boronát gyűjtöttek össze. 

— Erkölcstelen üzelmek miatt letartóztat-
tak egy előkelő bécsi asszonyt. (Budapesti 
tadósttóak jelenti telefonon.) Bécsből jelenlik: 
A rendőrség ma erkölcstelen üzelmek miatt le* 
tartóztatta Kerner Franciska 38 éves elvált 
asszonyt, akinek Bécs legelőkelőbb villanegye-
dében volt testápoló intézete. E* az intését 
isonban csak flrQgyQI szolgált Keraer Fran-
ciska erkölcstelen Qzelmeinek leplezésére. A 
rendőrség hónapok óta figyelte ezt a villát, 
amelyben a kozmetikii materem volt és meg-
állapította, bogy sürü egymásutánban keresik 
fel a villát föl öltözött urak, főleg Idősebb em-
berek is fiatal leányok. Ma azután, amikor a 
rendőri nyomoiás már teljesen tisztán látott 
mindent, a rendőrség emberei behatoltak a 
villábi, ahol Kerner Franciska fehér orvosi kö-
penyben fogadia a detektlveket. A rendőrség 
nyomozói megállapítottá*, bogy az újonnan ér-
kező vendégeket minden esetben az asszony 
fogadta, aki miután megkérdezte, bogy milyen 
kezelésre van szükségük s hogy vele, vagy pe-
dig asszisztensnőivel óhajtják magukat kezel-
tetni, megnyomott egy villanygombot, mire nlgy 
fiatal leány jelent meg a szobábin. A rendőr-
ség a nyomozásról még nem adott ki hivatalos 
jelentést, de már megállapították, aogy az ügy-
ben több bécsi előkelőség érdekelve van és több 
bécsi jómódú polgári család leánya is. A 
rendőrség azt is megáll? pl tolla, bogy Kerner 
Franciska 16 éves cselédleány át is erkölcstelen 
életre kényszeritette. A bűnös asszonyt a rend-
őrség emberei ott, a helyszínen azonnal letar-
tóztatták és beszállították a rendőrigazgató-
iágra, ahol megkezdték kihallgatását. 

A legajabb selyem- és veleur-kalapok 
megérkeztek I Bokor Antalné női kalap divat-
terme, Városi Bérház. 2ca 

— Összeötkötöu három bocsi. Kedden 
délelőtt a szabadkai vámháznál könnyen vég-
zetessé válható szerencsétlenség történt. A si 
kos nton összeütkozöti bárom hazafelé igyekvő 
tanyai kocsi. Sérülést szerencsés véletlen foly-
tán esik Nagy Imre 24 éves gazda szenvedett 
siemöldöke mellett. A mentők kötözték be. 

22 Vízvezeték javítások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárut 25. Telefon 10—72. 
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Legszebb karácsonyi ajándék! 

öngyilkossággal végződött be kedden dél-
után Garzó Mátyás gyári munkás élete, aki 
éveken keresztül igen eredményesia és becsü-
letesen dolgozott gyárának kötelékében. A sze-
rencsétlen munkásember eddig még megálla-
píthatatlan körülmények kőzött elköltötte mun-
kásiársai pénzét és anikor ennek tudatára éb-
redt, lelkiismerete nem tudta elviselni és néhány 
óra múlva felakasztotta magát. 

Garzó Mátyás hossiu éveken keresztül volt 
alkalmazva a kendetfonógyárban, ahol mindig 
józ in, megbízható munkásnak ismerték. Mun-
káitársainak bizalma is benne öiszpontosult és 
igy rábízták különböző gyüjliseik is járalikaik 
kapcsán a befolyt összegeket. Garzó mindig 
pontosan beszedte az önmagukra kirótt illeté-
keket és pontosan el is számolt velük, illetve 
rendeltetési helyére juttatta azokat. 

Nem is volt ellene semmiféle kifogás, ami-
kor egyszerre a legutolsó hetek során valami 
változási vettek észre rajta. Egyesek már azt 
hitték, bogy rossz társaságba keveredett, talán 
érintkezést tartott fent azokkal at emberekkel, 
akik a legutóbbi kendergyári lopásoknál szere-
peltek. Mindezekből azonban nem lehetett sem-
mit sem megállapítani. Most azután egyszerre 
kit nap óta minden bejelentés nélkül nem je-
lentkezett a gyárban. 

Megindultak az autótaxik Szegeden. 
Hosszas várakozás után végre Szegeden ̂  is 
megindultak az autótaxik, melyek nélkül nagy-
városi forgalmat ma már el sem lehet képzelni. 
Az uj au óváilalat vadonat uj, szép kocsikkal 
kezdte meg üzemét és értesülésünk szerint 
üzembehelyeütek egy hatüléses csukott, két hat-
üléses csukható és két ötüléses csukható ko-
csit, januárban pedig ujabb öt kocsit hoz for-
galomba. A viteldijak a fővárosi autótaxi tari-
fának felelnek meg, sőt bizonyos tekintetben 
még ennél kedvezőbbek, mert a kis kocsikra 
érvényes 4500 szoros díjszabással hatszemé-
lyes kocsikat is járat a vállalat, ho'ott Buda-
pesten ezek a nagyobb kocsik 6000-szeres tori-
fával járnak és a 4500-szoros díjszabású ko-
csikat csak két siemély használhatja. Az uj 
autótaxik állandó állomáshelye a Tisza-szálló 
előtt van, de telefonhívásra nappal épp ugy, 
mint éjjel házhoz mennek a kocsik, hivósiám 
telefonszám helyett: wAutótaxl' tesz. Örömmel i 
üdvözöljük ezt a városunk közlekedésében ' 
hiányt pótló vállalatot és biztosra vesszük, bogy 
a közönség is kellőképen támogatni fogja azt. 
Az uj, csinos autótaxik sOrü f irgalma rövide-
sen hozzá fog tartozni Szeged nagyvárosi 
képéhez. MM« 

Eleinte betegnek hitték, majd olyan híre-
ket hangoztattak, hogy talán bajok vannak a 
reá bízott pinzzel. Ezért azután a gyár vezető-
sége kedden délelőtt megkerestette Garzót. La-
kásán nem találták, banem valami úgynevezett 
búvó-helyről hozták be a gyárba. 

Garzó nem válaszolt semmit, hogy merre 
járt és miért nem jelentkezett a gyárban. 
Csupán lehajtott fejlel mondotta, hogy elköl-
tötte mankástársalnak reá bízott mintegy három-
millió koronáját. Aztán arra kérte a vezetősé-
get, bogy vegyék vissza a gyárba, szeretne 
tovább dolgozni. A gyárban erre kijelentették, 
hogy csoA akkor vehetik vissza, ha elszámol 
társaival. Erre Garzó minden szó nélkül el-
távozott az irodából. 

Félkettökor jelentették azulán a mentőknek, 
bogy Garzó a Kálvária ut 4 ik száma házban 
íivő lakásán a mestergerendára felakasztotta 
magát. Meghalt, még mielőtt segíthettek volna 
rajta. Garzo Mátyás lelkiismerete nem birta el, 
hogy a két kezükkel dolgozó társait károsítsa 
meg. Idegzete amúgy is meg volt már viselve 
a legutóbbi idők során, mert nemrigen meg-
halt felesige és két gyermekének gondozása, 
nevelése egyedül reá maradt. A léttel is küzdött 
és amikor rájött arra, bogy elköltötte társai 
pénzét, itthagyta az életet. Holttestét a törvény-
széki bonctani intézetbe vitték. 

— Vajda Jancsi állapota Ismét súlyos-
bodott. Vajda Jancsi ismert cigányprímás, aki 
sokaknak sokszor sierzett kellemes órákat he-
gedűjével, mint már megírtuk, hónapok óta sú-
lyos betegen fekszik. Külföldről betegen jött 
haza és sokáig a kózkórházban feküdt, ahol 
operációi hajtottak végre rajta, mire állapota 
annyira javult, hogy ismét kezébe vehette he-
gedűjét. Állapota azonbsn most ismét rosszra-
fordult, a gyilkos kór, az éjjeli életet élő em-
berek réme, a tuberkulózis kivette kezéből a 
hegedűt, ágynak esett és betegsége mindenét 
felemésztette. A mai nehéz világban is akad-
nak talán néhányan, akik élete megmentése ér-
dekében segítségére lesinek. Adományokat a 
kiadóhivatal továbbit. 

— Kizárták a sztrájkoló (ővároei szállitó-
munkaaokat. Budapes'röl jelentik: A munka-
adók kizárták a sztrájkoló fuvarozó munkáso-
kat. A sztrájk, ugy látszik, nem általános, mert 
tegnap is látható volt, bogy a házakhoz szállí-
tották a szenet. Kedd délelőtt 11 órakor az 
érdekeltek tárgyalást kezdtek Andrejka Károly 
főkapitány- helyettesnél. 

Szab6 Dezső Segitség című Boór B#jntról 
irt regénye kapi»tó a Tháliábin, Kárász u. 11-

F E E H I V A S I I I 
D r . A i g n e r K á r o l y főispán ur őméltósága kezdeményezése folytán a 

KIS RONGYOS 
akció javára 1925 december 18-án mozielőadást rendezünk, délután 5 órai kezdettel, a 

S z é c h e n y i M o z i b a n . — Előadásra kerülnek: 

és 
csodálatosan szép f i l m j e , a 

E z t m e g e l ő z i : 

Charlie Chaplin és J a c k i e C o o g a n 
g y ö n y ö r ű g y e r m e k f i l m j e , 

A K Ö L Y Ö K . 
Az előadás teljes bevétele minden levonás nélkül a kis rongyosok felsegiiésére fordüiatik. — Mindenki 
lartsa hazafiúi és emberi kö elességének, hogy a nemes célra való tekintettel siessen jegyének megváltá-
sával az akció sike'ét biztosítani — Jegyek: 5—20.000 ko'onaig a Belvá osi Mozi elővételi pénztáránál, 
valamint a főispáni hivatalnál válthatók. - A termet kellemesen föl foQjük füttetni. AZ INTÉZŐ BIZOTTSÁG. 
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