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— Decemberben l ep lex ik l a a nemzeti n i f -
njhodaa emléktábláját. A nemzeti megújhodás 
emléktáblájának inlézö bizottsága szerdán dél-
clött dr. Aigner Károly főispán elnökielével 
illési tartott, amelyen dr. Gynrttza Sándor 
egészségügyi lő tat; ácsos buzámolt Zala György 
szobrászművésznél tetl látogatásiról. A monu-
mentális emlékmű, amely a Ctonka-torony ol-
dalában kap helyit, agyagbői kimintásva telje 
sin elkészüli, ugy, bogy már ciak as ércbeön-
tés munkája kCvalkizik. As emlékmű márvány-
keretét Foerk Ernő tervezte éi as egéiz mű 
felállítása ötazázmillió koronába kerfll, amely-
hez azonban a várói adománya még hiányzik, 
Az emléktábla lelepleztsét decimbtr bavábart 
tervszik. Addig Zala György teljesen elkéizfl 
az ércbeöntéi munkájával i i . 

x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dii-
magyarorszdg Ingyenhirdetési szelvényéi. 

— A miniszterelnökség á l a Vágl-párS 
lakálpöre. Badipntről Jelentik: Erdekei lasás 
pör targyalását kezdte meg a budapesti járás-
biróság. A felpircs a miniiztanlnökiég, az al-
peres pedig a Vági-pirf, aaely a miniszter-
elnökség kezeiéle alatt álló Gömb-ucca 26. 
száma házban bérel egyesöleti helyiséget. A 
miniszterelnökség azon a címen kéri a Vág:-
párt kilakoltassál, hogy s munkásegyesület 
kommunista agitáció! folytat. A biróság a keddi 
tárgyaláson elrendelte a bizoayiiáif. 

— Az adótörvények ismertetése. A Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara kiadásában egy az 
általános kereseti-, jövedelem- és vagyonadó meg-
állapítására és a jogorvoslati eljárásra vonatkoió 
törvényeket és rendeleteket tartalmazó füzet jelent 
meg. A kamara ez ismertető füzet összeállításával 
hasznos szolgálatot vélt teljesiteai érdekeltségének, 
mivel a ma ervényben lévő adótörvények és ren-
deletek labirintusában még szakértő egyének is 
nehezen tudnak tájékozódni, mig e füzet kellő és 
alapos felvilágosításokat nyújt még a legegysze-
rűbb adózó részére is. A füzet ára 10000 korona 
és a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamaránál ren-
delhető meg. 

Dr. Baranyl á l l . eng. zene isko lá jában 
a pő beiratások szep'ember 17-ig délelőtt 11— 
12 és délu án 4—6-ig Szent Mihály-ucca 7„ 
I. em. Tandij 12 pengőtől. Rendes tsnitás már 
megkezdődött. 62 

— Küriák a pályáxatol a varosnál meg-
üresedett kistisztviselői állásokra, á váróinál 
megüresedni, részben most i i üresedésben 
lévő, részben pedig behelyettesítéssel ideiglene-
sen betöltött egy eliöosztályu adőtiszti, tűz-
oltótiszti, esetleg megüresedő II. osztályú adá-
liszti, két irodcsegédtiszti é i egy végrehajtói 
állásra izerdán hivatalosan i i kiírták a pályá-
zatokat. A megüresedett állásokat a törvény-
hatósági bizottság a szeptemberi közgyűlésen 
válisstás utján tölti be. A pályázni óhajtók 
kérvényeiket szeptember 25-ig a főispáni hiva-
talban nyújthatják be. 

Fájdalomtól megtörten, de Isten akaratában 
megnyugodva jelentjük, hogy férj, apa, nagyapa 

I d . K a l m á r I s t v á n 

életének 58 ik évében folyó hú 15 én, délelőtt 
9 órakor váratlanul elhunyt. 

Kalmár-család. 

Ottománok, matracok, kárpitosmunkák, 
uriszobák, mokett és bőrgarnitúrák 

Mülhoffer Albert kárpitosnál 
Szeged, Biatya ucca 9, Kass-kávéházza) 

szemben . Telefon 10—14. 367 

Készpénzárban részletfizetésre is. 

(1 
I Igényeinek megfelelő diszkrét és konkrét házas-
I sági ajánlatot teszünk. Utólagos dijazás. Válasz-

bélyeget kélünk. L . M E T E O R u vállalat Budapesti Vilmos 
császár ut <0. 950 

— Egy beregszászi betörőt elfogott a vá-
sárhelyi rendőrség. Hódmezővásárhelytől Jelenti 
tudósítónk: Más szeptember elején történt, hogy 
Qoldsteln József, beregszászi vendéglős megjelent 
a debreceni rendörségen s bejelentette, hogy be-
törtek a lakására s kilencmillió értékű férfirnhát 
loptak el föle Kérte a rendőrséget, hogy nyomoz 
zon as ismeretlen tettesek után, mert as a gya-
núja, hogy a tolvajok Magyarországra szöktek. A 
meglopott vendéglős szeptember 9 én meglepetten 
látta a munkácsi ócskapiacon, hogy az ő egyik 
öltözet ruháját egy asszony a piacon árulja. Jelen 
tésére a rendőrség az asszonyt előállította, akiről 
kiderült, hogy Szilágyi Béláné Babják Júliának 
hivják. Hamarosan bevallotta, hogy a betörést ket-
ten követték el s a társa Lakatos Zsigmondné 
Babják Margit volt, aki időközben a lopott holmi 
egyrésaével Vásárhelyre szökött. Minthogy a tolvaj 
asszony már lakolt Vásárhelyen, a rendőrségnek 
nem volt nehéz dolga. A Juhász Mihály uccában 
elfogta s letartóztatta. De mivei Lakatosné nem 
magyar honos, itt nem inditbatnak ellene eljá-
rást, a rendőrség átadta öt a szegedi ügyész-
ségnek. 

Knrbos l l ly tánctanárnő tánctaniatézetében 
Toldi ucca 4. szám, a Dalcrose-tanfolyamok 
folyó évi szeptember hő 16-án, a szalontánc-
tanfolyamok szeptember 19 én kezdődnek meg. 
Beiratkozás naponta 5—7 ig. 579 

A . P i r o s bugyel lár is" hallható ma rádión 
egynegyed 9 órai kezdettel a Magy őrházban, 590 

— Rejtélyes gyilkossági kísérlet. Kolozs 
várról Jelentik: Pintekről szombatra virradó 
éjjel Kispaiota község közelében lévő Velee 
Rlscacalat falucskában Oligdn Tódor négy 
fe|iz«ciapással megölte alvó édesanyját. Oligánt 
régen láblájfs gyötörte. A kérdéses éjjel is 
annyira gyötörték a fájdalmak, hogy felkelt és 
kiment a ház elé, abol belebotlott a fejizébe. 
Erre vallomása szerint eddig még soha nem 
tapasztalt érzése támadt, megragadta a fejszét, 
berohant a szobába és az ágyban fekvő édes-
anyját a fejszével ütötte, áz asszony segély-
kiáltására a falubeli parasztok berohantak s 
izobába, ahol az őrjöngőt megfékezték. O igánt 
megfigyelés alá vették. 

x Bárhol bármit vásárol, kirje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét, 

— Arculfl ötte, hogy lefordult a székről ás 
knlcscconttö'ést szenvedett. A szegedi Ítélő-
tábla Orosz Pál-tanácsa szerdán tárgyalta Kószó 
György deizki bíró ügyé'. A deszki birót a 
szegedi törvényszék annakidején Horváth János 
sértett feljelentésére súlyos testisértis vétsége 
miatt tiznapi fogházra itilte. Mult év augusz-
tus tizenkilencedikén Horváth János Lávái 
Sándorné korcsmájában egy asztalnál boroz-
gatott Török Józief községi esküdttel. Az 
esküdt már alaposan a pohár fenekére nézett, 
amikor feldöntött egy borospoharat. Horváth 
emiatt rendreutaii'olta Törököt é i figyelmeztette, 
hogy ne igyék töbtie'. Tőrök kikérte magának 
a leckézietéat, majd elkezdte izidni az idege-
neket, akik közé Horváthot i l odaiorozta, Hor-
váth János erre megmondotta magyarul a vé-
leményét minden ittai esküdtről és ezzel föl-
kelve Török Józtef mellől, átment egy máiik 
izobiba. Alig telepedett le az egyik aiztalbor, 
amikor rövid idő mulva nyilt az ajtó és be-
lépett sz siküdt öccie, ifj. Török Antal K'szó 
György kiséretében. A két ember odaállt Hor-
váth mellé és ifj. Török Antal felelősségre 
vonta bátyjának sértegetéséért. A három ember 
között parázs veszekedés fejlődőit, amelynek 
hevében először ilj. Török Antal ütötte arcul 
Horváíbot, mejd amikor az föl akart ugrani, 
hogy védekezzen, Kószó György ugrott melíé 
i s ngy arcai vágta, hogy Horváth.Jínos le-
fordult • székről és oly szerencsétlenül esett, 
hojy hasz napon belül gyógyuló kulcscsont 
tőrist szenvedett. A főtárgyalás során a vádlott 
nagyfokú iiUssigávsl védekezel!. Az enyhiiő 
körülmények figyelembevételével a törvényszék 
Kószó Györgyöt bűnösnek mondotta ki súlyos 
testiséttéi vétségében, amiért vádlottat tizen 
négy napi börtönbüntetésre ítélte. Felebbezés 
folytán az ügy as ítélőtábla elé került. A tábla 
helybenhagyta az elsőfokú biróság Ítéletét. As 
ítéletet a vádlóit ismét megfelebbezte. 

aj éa kétajtós J*|tzakrények I-rendfigkivitelben 
góbkan Feketénél, Szeged Kossntb L. sugárut 25. 

Telefon tl-72, sss 

Vásárhelyi hirek. 
A városi közkönyvtár vezetősége e'őterjesi' 

félt lett a tanácsnak, hogy az olvasók részére 
szobát rendezzenek be. Valamint u t Is kéris 
hogy az olvasási idő beíenkint négyszer legyes, 
délután 5 - 8 óráig, hogv a könyviarat a mun-
kások is látogathassák. Uj tervével a munkás-
ság érdikét akarja a vezetőiég szolgálni, mert 
a munkásságnak nem ált módjában havi száz-
ezer korona óvadékot lefizetni, hogy a könyv-
tárból könyvet kapjon ki olvaaáira. A szoba,, 
melyet az olvaiók réizére berendeznek, hatvan 
személy befogadásira alkalmas. 

A tisztviselők szolgálati pótlikára vonatkozó 
iratokat a miniszter a tanácsnak pótlás végett 
visszaküldte. A tanács az iratokat a kivánt pót-
lással már elküldte a miniszternek. 

Andor Zsigmond színigazgató kérelmére a 
tanács megengedte, feoiy a színtársulat ax elő-
adásokat szeptember 20-án befejethesse, mert a 
közönség gyéren látogatja a sznházat. Egyben 
azt i i tudomáiul vette a tanács, hogy a tár-
sulat 14 én, 15-én és 16-án technikai akadályok 
miatt nem tart előadás?. 

A vásárhelyi elemi iskolák első osztályában 
az idén örvendetesen tobb tanuló lesz, mint 
az elmúlt évbsn volt. Tavaly ugyanis aiig volt 
568 tanköteles gyermek, az idén van 1147, 
ami több mint ketszerese a tavalyi számnak. 
Tavaly az első osztályba 10—11 gyermek ju-
tott, az idén 20-25 Jut. 

A parlament elnöke ma levélben köszönte 
meg azt a ké>miltió koronát, amelyet a váror 
közönsége a parlamenti muzeum Kossuth-szo-
bája javára adományozott. 

Az országos didknyomorenyhitő akcii veze-
tősége (áiKogatást kér a tanács ót s egy mü 
vészi kivitelű emléklapot küldött meg a vá-
rosnak. 

Az államvasutak osztálymérnöksége értesítette 
a tanácsot, bogy a szegedi, mak i és oroi-
bázi vonalon, huszonkilenc ájárónál megszün-
teti a sorompót. A sorompó helyett figyel 
tető táblát állítanak fal, szzel a fótirásial r 
Állj, ha vonat jönl 

Csanád megye állategéiziégügyi hatásága ér-
tesítette a tanacsot, bogy Földeákon eb?essstt-
séget állapítottak meg, Makón ellenben a beteg-
ség megszűnt. 

A Czá/a-féle cirkusz elöidások tartására tiz 
nipra szóló engedétyt kapott a városi tanácstál. 

— Elragadták a lovak ás kiesett a kocák-
ból. Szerdán reggel nyolc órasor a Sárkány-
ucca 14. számú ház előtt Hódi Mihály hatvan-
hét éves földmives kocsiját elragadták s meg-
bokrosodott lovak. Az öreg gazdálkodó a ko-
csibál oly szerencsétlenül esett ki, hogy a Jobb-
oldalán in lyoi üuzódásokat szenvedett. A sé-
rültet a mentők a közkórhizba szállították. 

x Poloskát, svábot, molyt kiirtani házilag 
csakis a Löcherer Clmexinnel lehet, mert nemcsak 
az élő rovarokat, de azok petéit is nyomban elpusz-
itja. Mindenütt kapható. BÜK 

E R T E S I T E S I 
Bejelentjük, hogy hosszas utánjárás és tár-

gyalások eredményeként sikerült lekötnünk az 
országban elsö bemutatásra, Budapest megelő-
zésével, az uj szezon kimagasló filmalkotását, a 

FEHÉR TIGRIS 
cimü 12 felvonásos Warner Brothers-attrakciót, 

melynek főszerepét 

JOHN B A R R Y M O R E 
a legnagyobb angol jellemszinész alakítja. 
Barrymore nevét jól ismerjük, ki a mult sze-
zonban a „Casanova Londonban" cimü világ-
film címszereplője volt s filmjével nálunk is 
óriási sikert ért el 

A .Fehér tigris" cimü filmjét péntektől mu-
tatjuk be, mely Barrymore tavalyi filmjét mére-
teiben, kiállításában, megjátszásában és rend-
kívül érdekes szüzséjébsn egyaránt felülmúlja. 

A Belvárosi Mozi Igazgatósága. 

Az ösii idény ~ G O N D A hódmező-
vásárhelyi 

. . g r „ . a | , » Szives látogatást kér: 

divataru uzletebe GONDA MÓR 


