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A belügyminisztériumban már dolgoznak
az országos lajstromos választásokról szóló rendeleten
Huszonnégy kerülettel kevesebb lesz. — Az ellenzék érthetetlennek tartja, hogy a
mostani belügyminiszter intézkedjék ilyen fontos kérdésben.
(Budapesti
tudósítónk telefonjelentési.) Az előmunkálatok már folyamatban vannak és
ellenzék körében meglehetősen ingerülten tárgyalják a belügyminiszternek egy rendelkezését. amely Ernszi
Sándornak azzal az indítványával áll összefüggésben, bogy a választá-

sok alkalmával országos lajstromos választást
is be kell vezetni és ennek megfelelően a kerületek számát huszonnéggyel csökkenteni. A belügyminisztériumban az indítvánnyal kapcsolatos
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j M Csütörtök.
Hóm. kai. Korz. András. Pro/
testáns Ráhel. Nap kel 7 óra 24 f értkor,
nyugszik
17 óra 5 pertkor.
SctBogyi-könyrtat nyitva d. e. 10— l-ig, d. u. 4—7-ig.
Rakovszky Iván belügyminiszter már ki is &íoscttm nyitvatí.c. 10— 52-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet)
adta a főispánoknak az erre vonatkozó rendelayitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig.
kezéseket.
A szinházi előadások délután fél 4 és este fél 8
Az ellenzék egészen érthetetlennek tartja, Arakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak köztit szolgálatot tartanak ;
hogy egy olyan fontos kérdésben, mint ez, az
Gerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő
a belügyminiszter intézkedjék, aki ma már
isossuth Lajos sugárut 31. (telefon 62), dr. Löbl Imre
távozó miniszternek számit.
•izella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11.
Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor.
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A mostoha özvegy békésen kiegyezett az elhunyt tisztiorvos árváival

— A t kinai pűapSk előadási Kínáról.
Tudvalevő, hogy Lecroart
Henrik kinai miszsziós püspök magyarországi kőrútjában Szegedre is ellátogatott. Kedden déiután a jezsuiták székházában francia nyeltü előadást tartott
Kínáról. A vetitőképekkel kisért nagyérdekességü előadás keretében a hosszú szakállú hittérítő püspök ismertette Kina földrajzi helyzetét
és az ottani katolikusság nyomorát. Felhívta
a szegedi papságot arra, hogy próbáljanak
cdahatni, hogy Kínába minél több magyar pap
menjen ki misszionáriusnak, ahol milliók és
milliók élnek a szeretet vallása nélkül. Lecroart
Henrik püspök előadását nagyérdeklődéssel
hallgatta 'égig a kis előadótermet zsufJásig
megtöltő löiönség.

Az árvaszék előtt vállalkozott az árvák eltartására.
A Délmagyarország
keddi számában beszámoltunk arról a nehéz problémáról, amely elé a város
hatósága került egyik városi tisztviselő elhunyta
következtében. A tisztviselő ugyanis özvegyei és
még ellátaüan árvákat hagyott hátra, ezek az árvák azonban az elhunyt korábbi házasságából
származnak. A hatóságok ugy értesültek, hogy as
özvegy nem vállalkozik a gyermekek eltartására,
éppen ezért az árvaszék gyámot rendelt ki az árvák mellé. Amikor azonban arra került a sor, hogy
megállapítsák a gyermekek járandóságai;, kiderült,
hogy a tanács nem talál olyan paragrafust, amelynek alapján a i özvegy járandóságainak egyrészét
visszatarthatná az árvák számára.
Az özvegy ugyanis férje halála után három hónapig az elhunyt teljes fizetését megkapja, az özvegyi nyugdijat és a gyermekek neveltetési járulékát csak a három hónap elteltével folyósítja a
város. A tanács arra nem ialáit paragrafust, hogy
ez alatt a három hónap alati is hozzájuttathassa

az árvákat ahhoz az összeghez, amelyből fedezhetik életszükségleteiket. A tanács — mint ismeretes — az iratokat visszaküldte
az
árvaszékhez,
azzal,
hogy keressen és találjon
az árvaszék
módot a kiskorú
árvák
jogainak
biztosítására.
Az
árvaszék soronkivül
elintézte ezt a kínos
ügyet.

Szerdán délelőtt megidézte az özvegyet, az árvákat
es az árvák mellé kirendeli gyámot. Az árvaszéki
tárgyaláson aztán meglepő és örvendetes fordulat
következett be. Megtörtént

a békés megegyezés.

özvegy kijelentette, hogy készséggel

Az

vállalkozik

még a törvényben
megállapított
kereteken
tul is
az árvák
eltartására
és gondoskodik
nevelteié
sükről
is.

A Délmagyarország
munkatársa előtt kijelentette
ez árvaszéki tárgyalás befejeztével az özvegy jogi

— Előadás az u j Törökországról. Az uj
Törökország iránt Magyarországon mindenfelé nagy
érdeklődés nyilatkozik meg és különösen széles
körök érdeklődnek azon poiitikai és gazdasági
rekonstrukciós munka iránt, amely Kemál pasa
irányítása mellett Anatóliában folyik. Ez a körülmény a szegedi kereskedelmi és iparkamarát arra
\
indítót,tg hogy Törökország egyik legalaposabb
ismetőjét: dr. Kunos Ignác egyetemi tanárt egy
ismertető előadás tartására felkérje. Az előadást
Hamis igazolványokkal Szegeden az „árvízkárosultak fsvára* gyűjtőitek.
Kunos professzor szombaton, február 6-án este
Már t ö b b s z ö r letartóztatták őket.
félhét órakor tartja a kamara nagy üléstermében.
Az előadásra érdeklődőket szívesen lát a kereskezett
lakosság
készséggé!
adakozott
az
árviz
Nemrégiben, különösen a külvárosrészekben,
kedelmi és iparkamara elnöksége.
károsultjainik,
ahol rendőrt ritkán lehet látni, mindtöbben je— Görög katolikus mise. Vasárnap délelőtt
lentek meg könyöradoaányifüjtfik, akik az
A gyűjtés nagyiieröen sikerűit. Felsővároson féltíz órakor a Rozália- kápolnában görög szertartású
árvízkárosultak javára házaltak és gyűjtöttek
már alti volt polgár, aki nem adakozott volna katolikus szentmiséi moud dr. Torna László makói
könyöradományokat. A gyűjtök siabá'yszerüen a gyűjtőknek, amikor egyik adakozó kétségbegörög-katolikus esperes- plébános.
lebélyegzett és pecsétekkel ellátott igazolványokvonla a gyűjtők igazolványainak
hiteles voltát.
— A középfokú és elemi iskolák részére
kal vo' ak M m telve. ug» hogv « *«e*örny*Az incidens híre s rendőrség fűiébe is eljutott. tartandó kötelező oktatófilmelőadások mű3ora
már megérkezett az egyetemi Földrajzi Intézetbe.
As igazolásnál azután kitűnt, hogy a
gyűjtők
igazolványa hamis, amire mindkét
könyörado- Az elemi iskolák részére soron levő műsorra ezC I D C O l i D , POR35,
POROSOD
mánygiüjtőt
letartóztatta a szegedi
rendőrség. uion is külön felhívjuk az iskolák vezetőinek
autorizált képviselete
A letartóztatott gyűjtők, névszeriat Kovács József figyelmét. A film minden várost megelőzve, előS Z E G E D , Feketesas ucca 22. ÍZ. Telefon 14-28
ször itt kerül bemutatásra, cime: „Az ember kedés Kovács
Qéx«, beismerték, hogy vagy
másfél vencei" Közkedvelt háziállatainknak, a kutyának
éve űzik már hivatásszerűen a könyöradomány- és macskának életéből ellesett jelenetek. Az „Aladin
Ajánlunk raktárról azonnal szállítható:
gyűjtést és hogy igazoló okmányaikat
maguk
a csodalámpa" cimü mesejátékkal kiegészített
Ford- (luxus nyitott) turautót, 'hamisították, hogy ezzel a hatóságok ellenőrzé- és
műsorra mégegyszer felhívjuk az elemi i3kolák
európai karoszigazgatóinak figyelmét. Az előadás pénteken délsét félrevezessék.
szériával, legelőtt lesz. Részletes tudnivalókat az egyetemi Földújabb modell,
A szegedi rendőrség megállapította még, hogy rajzi Intézet vezetőségétől szokolt ulon kapnak
carmin, szürke
a gyűjtők nemcsak Szegeden operáltak sikerrel, az iskolák.
képviselője, hogy az özvegy sohasem
tett
olyan
bejelentést,
amely
szerint
megtagadta
volna az
árvák
eltartását.
A hatóságok
félreértették
az
egész
helyzetet.

Letartóztattak két szélhámos könyöradominygyüjtőt

Szvaton és ICucsas

vagy sötétzöld
színben, öninditóv-al, országúti éa városi
villamos világítással, tej'sen
C3ukhaió amerikai tetőzettel, 1 balloneummival,
pompás kiállításban ;
J © , 0 0 0 . 0 0 0 »
ovábbá:
_ . . ,

ForMvazat,
1 tonna teherbírással ;

K 56 ooo.ooo
és

hanem végigharcolták

a szomszédos

voltak

Ítélve s Budapesten

K e d v e z ő fizetési

feltételek!

is működlek,

de az

ottani rendőrség erélyes fellépése után a vidékre
tették át székhelyűket.
A szegedi rendőrségen a beérkezett személyi
és működési adatok után most állitják össze a
könyöradománygyfijlő szélhámosok bűnlistáját.
tfc
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UJ tánckurzuaok
2 tonna teherbírással, Rydezrugózással, Jumbokapcsolóval, előre 4, »
n
n
n n
n
n
hátra 2 sebességgel :
® Ö , 0 0 0 . 0 0 0 .
mindkét fajta alváz öninditóval, országúti és városi villamos világítással. A Ford-alvázak mindennemű szállítási célra szolgáló karosszériával szerelhetők fel. Ideális gyorsteherautó csak Ford-alvázzal képzelhetők ell

falvakat és

a városokat
is. A budapesti rendőrség távirata
szerint Kovács József és Kovács Géza hasonló
bűncaeiekményeiért jogerőien már többször el

H .i s

kezdődnek

Révész

tánciskolájában (Tisza-szálló I. em.). Diákok
rósiéte' délután 6 órakor, felnőtteknek este 8
órakor. A legújabb táncokból
magánórák.
Egyeteknek és csoportoknak egész nap tanilás.
Jelentkezés délután 6 órától.
Telefonon megrendelt színházjegyeket (telefonszám 306) • kívánatra hazaküldi a DÉLMAGYARORSZÁG jegyirodája.

Lampel és Hegyi cégnél (Püspökbazár épület) harisnyák szenzációs olcsó árakon. 296
— Nyilvános köszönet- A Stefánia Szövetség hálásan köszöni az anya- és csecsemővédelemre küldött
következő adományokat: Szegedi Bank Rt. igazgatósága 2C0.C00, Kuruc8ev Sándor 50.C0Í\ Varga Mihály
SO.COP, Körmendv Mályásné gyüjtőivén: Wimmer Fülöp
lOQ.OOö, Tonelli Sándor 50.00?, Kaufroann Sándor 50.0)0,
propagandafilm mozi perselybevétele 1,149.850 korona,
mely utóbbi összegből a kiadások részben megtérülnek. A Széchenyi Mozi mérsékelt árban állt rendelkezésűnkre.

— Kereskedelmi iskolások táncestélye. A
felsőkereskedelmi iskola ifjúsága kedden este tartotta kiválóan jól sikerült bálját, amely hangulat
tekintetében a legelsők közt foglal helyet. A táncot
színi előadás előzte meg, melyet Baróthy József,
a városi szinház főrendezője rendezett. Kivált a
műsorból a kitűnően betanitott zene- és énekkar,
amelynek vezetője Eckert Elek intézeti tanár volt.
Apró bohózatok és táncszámok állandóan jókedvre
derítették a közönséget. Az előadáson
Csonka
Elemér IV. o. t. konferált.
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Február 4-én, csütörtökön

M O Z I

^ r ^ s ,

Csak 16 éven felülieknek!

Lélekrombolók.
Főszerepben :

Azonkívül:

Társadalmi dráma 7 felvonásban.
^
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Fogyókura és foghúzás
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Február 4-én, csütörtökön
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2 felvouásos
• amerikai burleszk,

Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és' 9 órakor,
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B u r 1 e s z k 2 felvonásban.

Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor,
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