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— Halálozás. Kohn Ignácné szfll. Haaser 
Emma régi szecedi kereskedő özvegye 76 éves 
korában kedden délután elhunyt. A nemes-
Rzivflségéről széles körökben ismert mairóna 
halála városszerte mély részvétet kelleti. Az 
elhunytban Kelen Hugó édesanyját gyászolja. 
A család a temetés idejéről még nem intéz-
kedett. 

— Adományok a kisrongyosoknak. A „kis" 
rongyos" akció javára mai napon a következő ado-
mányok folytak be: Dr. Ziffer Alfréd loo.ooo, 
Glöckner József és Fia loo,ooo, Szegedi Jótékony 
Pincér Asztaltársaság 5oo,ooo, Völgyessy János 
5o,ooo, Csányi Pál loo,ooo, Jager József 5o,ooo, 
Jedlicska Boris 25,ooo. dr. Glattfelder Gyula 
5.000,000, Közvágóhid Igazgatóságának gyűjtése 
29o,ooo, dr. Hajnal István 2oo,ooo, Hajnal István 
100,000, Franki Antal 100^000, Landesberg Mór 
loo.ooo, dr. Cserő Ede 2oo,coo, Vass Jenő 
100,000 K.-t, Gál Erzsi 2 pár cipőt, Lampel és 
Hegyi 12 drb kötött sapkát, Grósz és Gyéres cég 
2 drb tűzött kalapot, Szegedi Hus- és .Vásár-
pénztár R.-T. 120 drb mosdó szappant, özv. ifj. 
Tóth Ferencné 2oo,ooo, Breinich Ignác 5o,ooo, 
Sandberg Henrik 5o,ooo, Schütz litván 15o,ooo, 
Balázs Jenő 5o,ooo, dr. Becker Vendel 2cio,ooo, 
Bruckner Ede 5oo,ooo K t, Scheinberger és Pop-
per 5- pár cipőanyagot, Frank Aladár 1 pár cipő-
myagot, Grűnberger Márton 1 pár kész cipőt, 
Benedek Pál és Fia cég 2 pár cipőanyagot. Róka 
Gyula 2 pár cioőanyagot, Weisz Zoltán 1 pár 
cipőanyagot, Csetneky Testvérek 2 pár cipő-
anyagot, Oragodán Pál loo.ooo K-t, id. Ligeti 
Béla 2oo,ooo. Első Szegedi Szabóipari Szövetke-
zet 2oo,ooo, Rózsa Béla loo.ooo, Nyilassy Sán-
dor loo.ooo K t. 

Legjobb szalámi, sajtok, vaj Mihályinál. 

— Hazug friter — hatalmas pofon. Salz-
burgból jelentik: A községi tanács tegnapi ülé-
sén viharos jelenetekre került sor. A község-
tanács épp azt a sürgős inditványt tárgyalta, 
amelyet a szociáldemokraták a lakásigénylési 
törvény érvényének meghosszabbítása tárgyában 
nyultottik be. Közben egy nsgynémet tanácsos 1 

az egyik szociáldemokrata tanácsost hazug frá-
ternek mondotta. Az utóbbi erre olyan hatalmas 
pofont adott a nogynémet községi tanácsosnak, 
hogy a földre zuhant. Átalános kavarodás 
támadt s a rendet csak nagynehezen lehetett 
ismét helyreállítani. 

Legszebb liszteket kapja Mihályinál. 

K A R A C S O N Y F A 
villamos szines lámpák '86 

egy teljes garnitúra foglalatokkal együtt 
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Fonyó Soma ffi^tS 

Belvárosi 
Illatszertár 
Széchenyi téren,a Kék Csillag mellett 

Telefon 7 — 0 6 

Legszebb karácsonyi aján-
dék egy üveg parfüm: Coty, 
Hoabigant vagy Guerlain-
féle gyönyörű manikűr- és 

fésükészletek. 230 
Legolcsóbb árak! 

A Délmagyarország Szegeden és környékén 
uz egyetlen liberális lap. Fennállásának biztositéka és 
ereje a független polgárok és munkások támogatása. 

Márffffy József megrága lmazásáé r t el i télték 
Boros Lász ló szerkesztőt . 

Budapest, december 22. A budapesti tör-
vényszék SeAadí-tanácsa kedden érdekes sa|tó-
oeri tárgyalt. A vádlottak padján dr. Boros 
László, az Esli Kurír szerkesztője ült és vád-
lója Márffy József wlt, aki két szuronyos 
üörlönőr kiséretébin jelent meg a tárgyalóte-
remben. Rágalmazással vádolta Borots Lászlót, 
a Esti Kurír egyik februári cikke miatt, amely 
szerint Márffy bosszúból vádolta meg a Berky 
testvéreket az erzsébetvárosi bombamerénylet 
ilkövetésévei, mert ók Márjfyt a nyugatmagyar-
országi felkelés alkalmával felpofozták. 

Boros László kihallgatása során kije'eniette, 
íogv a Schadl-tanács ellen bejelentett elfogult• 

ahol Márffyval áll szemben, semmiféle tanács 
nem lehet vele szemben elfogult. Majd elmon-
dotta, hogy a lérdéses cikket nem ö irta, de 
mint felelős szerkesztő, vállalja érte a felelős-
séget. A valóság bizonyítását nem kívánja 
ebben a perben. Kijelenti, hogy szemében 
Márffy tettese marad a bombamerényletnek. 

Márffy jogi képviselője után dr. Grün Béla 
tartott védőbeszédet. A törvényszék rövid ta-
nácskozás u'án bűnösnek mondotta ki Boros 
Lászlót rágalmazás vétségében és kétmillió ko-
rona fő és kétszázezer korona mellékbüntetésre 
itélie. Az ítéletben Boros László is megnyugo-
dott, így az jogerőssé vált. 

sági kifogását visszavonja, mert olyan ügyben, 
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Értesítem a nagyérdemű sportoló ifjúságot, hogy 

ródl i szánkók 
•agy választékban kapható, raktáron megtekinthető 
vételkényszer nélkül. P M C l V f l R I M R B 
kovácsmester. Tábor ucca 4. szám, Rákóczi tér. 2« 

HÖLGYEK FIGYELMÉBE 
újonnan be-
rendezett ét 

lényegesen 

megnagyobbított H Ö L O Y F O D R A S Z A T I S Z A L O N J A 

GOTTSCHALLJÁNOS 
megnagyobbított H Ö L O Y F O D R A S Z A T I S Z 
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Kocmel lka 

elkülönített fülkékben. Postiche (hajmunka) mflbely 
Bublfrhurák patlai ét bécsi mintára. Elsőrendű munka és elönyOs 
trak. Előfizetőknek (ahonoma) nagy árkedvezmény. 

— Molnár Ferenc lánya — menyasszony. 
Budapesti tudósítónk jelenti telefonion: Művé-
szeti körökben igen nagyfeltűnést keltett az a 
iir, hogy Molnár Ferenc és Vészi Margit leánya 
Mártha jegybe lépett Horváth Géza vegyész-
főmérnökkel. 

— Sorsjáték a — szegedi mentők javára. 
Szeged város mentőállomásán még 1922 ben a 
mentőszolgálatot az orvostanhallgatókból alakult 
önkéntes memőegyesület vette át. De mindeddig 
még kevés fejlődést mutathatott fel e minden tekin-
tetben humánus egyesület. Kezdetben egyáltalán 
semmi anyagi támogatást nem kapott sehonnan; 
később a város tanácsa 12 órai egyfolytában való 
szolgálatért egy aranykoronát szavazott meg. Ez 
oedig, tekintetbe véve, hogy az ott szolgálatot tel-
jesítő orvostanhallgatók csaknem kivétel nélkül 
szegény, anyagi segélyre rászorult, részben mene-
kült fiatalemberek, oly csekély, hogy szinte számba 
sem jöhet. És mindennek dacára ejjel-nappal már 
oly regen állnak őrt a mentők Szeged város köz-
biztonsága felelt. Most végre itt az alkalom, hogy 
Szeged város közönsége megmutassa, mennyire 
tud le!kesedni ily nemes célt szolgáló egyesület 
érdekében. A „Közérdekű Liga", a „Szegedi Önk. 
Mentőegyesület" felszerelésének fejlesztése és tag-
jainak segélyezése javára egv nagyszabású tárgy-
sorsjátékot rendezett, melynek sorsjegyeit a Sze-
gedi önk. Meniőegyesülei tagjai hozzák forgalomba; 
ugy náluk, mint bármely trafikban kaphatók, 
helyben és vidéken. A nagy munkát végző men-
tők arra kérik Szeged város közönségét, hogy e 
minden tekintetben emberbaráti és nemest célt 
szolgáló sorsjátékot mindenki tehetségéhez képest 
pártfogolja. / 

Disznóöléshez legjobban vásárol Mihályinál. 

— Ltvclkőziatett meggyilkolt női holttest 
a Vsgban. Nyitrárói jelentik: A Nyitramegye 
területén fekvő Mogyar-Soók község határában 
a Vág folyóban borzalmas leletre bukkantak. 
Korán reggel a községből több szekérrel mun-
kások mentek ki a folyóhoz, hogy jeget vágja-
nak és beszállítsák a városba. Vigan haladt a 
munka, amikor az egyik fiatal munkásnak 
a csákánya valami satyos tárgyba akadt. Eről-
ködve huzla kifelé a csákányt, amely azonban 
nehezen engedett Társai segítségére síeltek és 
most közös erővel rántották ki a csákányt, 
amelybe egy holttest akadt. Kivonszolták a 
partra: egy ismeretlen fiatal nő holtteste volt. 
A munkások a vágsellyeí járásbíróságon jelen-
tést tettek a borzalmas leletről. A vizsgálóbíró 
az oivosszakértökkel megállapította, hogy a 
holttest erőteljes, magas, 25 év körflU nőé, 
homlokán friss sebhely, nyakán fojtogató» nyo-
mai. A nőnek dus gesztenyeszínű baja volt, 
amely teljesen kibontva borította felső testét. 
A lábán szürke harisnyát és uj félcipőt viselt, 
a cipő orrán pedig lakkboritás van. A holttes-
tet egyébként teljesen ruhátlan állapotban 
találták. Az orvosi vélemény szerint a holttest 
december elején kerülhetett a Vágba. A hom-
lokán lévő seb és a nyakán a fojtogatás nyomai 
kétségtelenül arra vallanak, hogy az ismeretlen 
nő gyilkosság áldozata lett és már meggyil-
kolva dobták be a Vágba. Még a személy-
azonosságát sem állapították meg, ami rend-
kívül megnehezíti a tettes vagy tettesek kézre-
kerítését. 

Erdélyi dió kilója 13.ooo kor. Mihályinál. 
íTVIsvazetik javítások és átalakítások Feketé-
nél Kossuth Lajos sugárat 25. Telefon 10—72. 

— Hetvennégy öngyilkosság agy hét alatt. 
Berlinből je'entik: A berlini rendőrség iratai 
szerint a december 13-19 közti héten 74 
öngyilkosságot követtek el. Az öngyilkosság a 
legtöbb esetbe 1 munkanélküliség, vagy táplál-
kozási sondo'i miatt történt. 

— öngyilkos lett az elsó némát pilótanó. 
Berlinből jelentik: Beese Nelly asszony, az 
eiső német pilótanó a Berliner Zeitung am 
Mittag jelentése szerint tegnap este egy ön-
kívületi rohamában az egyik berlini nyugati 
városrészben fekvő penzióban öngyilkosságot 
követett el. 

Béc.i diókoksz. Ktlenbank. Telefon 66. 

OIcsö fürdőkádak, gyermek és ülőkádak 
Fogel Edénél, Takaréktár ucca 8. «7 
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J /nrdetóinéf vásáréinak. 


