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kér az érdekes terv megvalósítására A terv 
általánosságban az, hogy a tanyai vasút vég-
állomása mellett egyelőre ötven egy holdas 
villátelket hasit ki a város és ezzel az uj nya-
ralóteleppel pótolja az elveszett Kamarás-er-
dőt és Palics-fürdöt. A békekötés óta a város 
közelében ugyanis nincs megfelelő nyaraló-
telep. A tanácsülésen felmerült az a terv is, 
hogy a város szállót és vendéglőt épittet erre 
az uj nyaralótelepre a kirándulók számára, 
valamint ártézi fürdőt is létesít az erdőben. 

Értesülésünk szerint a nyaraló-telepet a vá-
ros »Szendrey-erdő«-nek, vagy »Szendrey-vil-
la-telep«-nek kereszteli el. 

A versengés természetesen nagy erővel meg-
kezdődött már dr. Szendrey Jenő tanácsnoki 
állásáért. A jelöltek és önjelöltek egész so-

rát emlegetik már a városházán. Értesülésünk 
szerint a következők pályáznak a díszes állá-
sért: dr. Csonka Miklós tb. tanácsnok, He-
gedűs Antal tb. tanácsnok, dr. Korpássy Ele-
mér árvaszéki ülnök, dr. ördögh Lajos tb. ta-
nácsnok, dr. Pávó Ferenc tb tanácsnok 
és dr. Rack Kálmán árvaszéki ülnök 
a városi tisztviselők közül, kívülről pedig dr. 
Bottka Sándor rendőrfőtanácsos, Bár Jenő 
volt szolgabíró, Fluck Endre banktisztviselő, 
dr. Pálffy József ipartestületi főtitkár, dr. 
Papp Menyhért rendőrkapitány és dr. Polgár 
Péter ügyvéd. 

A polgármester érdeklődésünkre kijelentette 
hogy a megüresedett tanácsnoki állásra a pá-
lyázatot rövidesen kiírja, ugy, hogy a de-
cemberi közgyűlés már megválaszthatja majd 
dr. Szendrey Jenő utódát. 

Ö z v . H o l t e e r J a k a b u é ü n n e p l é s e . 
(A Délmagyarország munkatársától.') Igazi, 

bensőséges ünneplésben részesítette a Szegedi 
Zsidó Jótékony Nőeegylet érdemes elnöknőjét, 
özv. Holtzer Jakabnét születésének 80 eves év-
fordulója alkalmából. Holtzerné husz év óta 
áll ennek az önzetlenül munkálkodó egyesü-
letnek az élén és mindenkor legfontosabb hi-
vatásának tekintette a jótékonyság és az 
emberszeretet gyakorlását. 

A zsidó nőegylet vezetősége vasárnap dél-
előtt kereste fel elnöknőjét özv. Biedl Adolf-
né alelnöknő vesetésével. Özv. Biedl Adolfné 
mutatott rá Holtzer Jakabné érdemes mun 
kásságára, Isten áldását és segítését kérte a 
jövőre is az elnöknőre. Majd dr. Barta Dezső 
egyesületi ügyész tartott emelkedett hangú 

| beszédet, üdvözölvén az elnöknőt az egye-
sület nevében, aki két évtizedes munkálko-
dásával előrevitte az egyesületet és a legvál-
ságosabb időkben gondoskodott arról, hogy 
minden szegény megkapja a legszükségeseb-
bet és enyhítse a nélkülözést. Holtzer Jakab-
né meghatottan köszönte meg a kedves emlé-
kezést. Legnagyobb örömét, lelki szükségét 
találja abban, ha az, akinek az Isten adott 
földi javakat, azokat is részesiti ebben, akik 
ehhez nem juthatnak. További önzetlen mun-
kásságát nem vonja meg az egyesülettől. 

tAz üdvözlők serege kereste fel a nap folya-
mán özv. Hollzer Jakabnét, elhalmozván jó-
kívánságaikkal. 

(A Délmagyarország hódmezővásárhelyi 
munkatársától.) Lassan-lassan kibontakozik 
Vásárhelyen is a választási küzdelem képe. A 
jelölések szenzációja mindenesetre az, hogy 
— a beavatottak szerint — Bethlen István mi 
niszterelnök nem lép fel Vásárhelyen, hanem 
helyette Mayer János földmüvelésügyi minisz-
ter nevét emlegetik. Arról is van szó, hogy a 
kormánypárt második jelöltje Lázár Dezső 
gazdasági főtanácsos lenne, ámde az ő jelölte-
tése esetén biztos bukását jósolják a kormány 
párlnak, teehát igen komolyan számolnak az-
zal, hogy Lázár Dezsőt elejtik és helyette mást 
jelölnek. 

Ám az már tisztán látható, hogy a vásárhe-
lyi választáson igen nagy küzdelem lesz a 
kormánypárt és Kun Béla pártja között, aki 
tegnap élesztette fel a 48-as függetlenségi 
Kossuth-párlot, amelynek programjával veszi 

Kiss Mór a maga, valamint fia Kiss Dávid és felesége Singer 
Margit nevében megtört szivvel jelenfi, hogy a legodaadóbb feleség, anya, 
nagyanya, testvér és rokon 

JOss Mórné SXÜI. Heller Uegina 
áldásos életének 6ö-ik, boldog házasságának 40-ik évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványát e hó 16-ikán délután 3 órakor 
kísérjük a gyászházból (Klauzál fér 3) örök nyugalomra. 

Gyászolják: 
Vollner Gusztávné Heller Hermina 
Sipos Béláné Heller Hona 

testvérei 
Kiss Károly 
Glatter Ármin 

Sipos "Béla 
sógorai UnoVahugai és unokaöccsét 
Szeged, 1926 november 15. 

Külön villamoskocsi indul a Dugonics térről. Minden Tcölön éríeslíés fielyett. 

Kiss Ancika 
Kiss Jánoska 
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B e í g l e u mini&scterelnöte n e m lép fel 
V á s á r h e l y e n . 

/1 híresztelések szerint Vásárhely egy polgári és egy szociálista 
képviselőt íog választani. 

I 
föl a harcot. Második helyre Bodrogi Sándor- > 
nak, egy kisgazdának nevét hozzák kombiná- j 
cióba. Dr. Vekerdi Béla ugyanis nem vállal je-
löltséget Az valószínűnek látszik, hogy Kun 
Béla és a kormánypárt fog küzdeni egyik 
mandátumért, mert határozottan állítják Vá-
sárhelyen, hogy két képviselő közül az egyik 
szociáldemokrata lesz. A szociálisfák csönd-
ben, de lázasan dolgoznak. Sokan tudni vélik, 
hogy Szeder Ferenc lesz a listavezető, akit 
egyszer már megválasztottak Vásárhelyen. 

Második helyen emlegetik dr. László Jenő 
ügyvéd nevét, mint aki egyik értékes tagja a 
vásárhelyi szociáldemokrata pártnak. László 
Jenő határozottan cáfolja ezt a kombinációt. 
MB^mammma&^sBmsmamMMazsmwatBKamaBaaBmmmasmm 

Pritna porosz szén és bécsi 
diókoksz. Kelenbank. Telefon 66. 590 

Tízezrek kisérték el utolsó útjára 
dr. Szendrey Jenőt. 

(A Déimagyarorszdg munkatársától.) Dr. 
Szendrey Jenőt vasárnap délután kisérték el 
utolsó útjára a Gizella-térről a belvárosi 
temetőbe. A tragikusan é s fiatalon elhunyt 
tanácsnok végtisztességén tizezrek vettek részt 
Eljöttek mindazok, akik Szendrey Jenőt ismer« 
ték é s megszerették. Tizezrek álltak némán 
és^ meghatva a koszorúval boritoit ravatal 
előtt é s szem nem maradt könny nélkül. 
^ A Gizella-téren felravatalozott koporsót már 

jóval három óra előtt ezrek szorongták körül. 
A fekete drapériával bevont koporsó körül 
magas kandeláberekben gyertyák lobogtak és 
az ősz virágainak pompás remekei körös-
körül szegélyezték a koporsót. Félnégy óra-
kor érkezeti meg Várhelyi József pápai prelá-
tus é s fényes papi segédlettel megkezdődött 
a temetési szertartás. 

A temetésen hivatalosan képviseltették ma-
gukat a város é s az összes hatóságok. A 
mély gyászba borult család mellett megjelent 
a város egész tanácsa é s tisztviselő kara, 
é lén omogyi Szilveszter polgármesterrel. OH 
volt Aigner Károly főispán, gróf Teleki Pál, a 
főügyészség részéről dr. tfoross Dezső fő-
ügyész, az ügyészség részéről dr. Zobiy Fe-
renc elnök. Megjelentek azonkivül az áliami 
hivatalok vezetői é s ezrével azok, akik valaha 
is köz eljutottak a tragikus sorsú fiatalon el-
hunyt tanácsnokhoz. 

Az egyházi szertartás alatt a belváros; 
templom énekkara gyászdalokat énekelt, majd 
annak belejezése után Somogyi Szilvesztei 
polgármester lépett elő é s megható hangon, 
könnyes szemekkel búcsúztatta el a város 
halottját 

Utána dr. Belle Ferenc, a filharmonikus 
egyesület főtitkára vett bucsut Szendrey Jenő-
től. Megható búcsúja után a koporsót elhe-
lyezték a halottas kocsiban, majd megindult 
a menet a Tisza Lajos-körufon é s Kálvária-
uccán át a belvárosi temetőbe. Útközben a 
végeláthatatlan tömeg nőttön-nőtt. Az utvona-
lak mentén a villany- é s gázlámpákat fekete 
tüll-fátyol borította. 

A nagykörutnál Várhelyi prelátus m é g e g y 
szer beszentelte a koporsót, a gyászoló kö-
könség autón, kocsin é s villamosokon kisérte 
ki a temetőbe Szendrey Jenőt 

A temetőben már szállóit az alkony, amikor 
a frissen hantolt sir mellett elhangzott az 
utolsó Miatyánk é s mégegyszer felhangzóit 
a kórus gyászdala. A sirnál a volt osztálytár-
sak nevében Révay József kegyesrendi tanár 
mondott megható búcsúztatót, majd előléptek 
a sírásók é s a koszorúktól roskadozó koporsó 
halotti csendben ereszkedett le a sirba. Az 
egyre jobban domboruló sir mellett még 
sokáig künn maradiak a gyászolók és min-
denki ejtett egy bucsukönnyet annak emlé-
kére, aki fiatalon távozott el munkaasztalétól 
é s akinek el lenségei nem voltak, csak barátai. 
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Teljes hét órán át tartó kacagás csfitfiríökön és 1 
pénteken a Belvárosi Moziban 

UICH/inn M C K I 
a legnagyszerűbb vigjáték-szinész kacagtató vígjátéka: J 

I Házasodjunk, az angyalát. | 
S felvonásban — Azonkívül: a 

| Glória Sivanson 

i 
legújabb 11 mjc, a 

HipacsKirálynö, 
Vígjáték 7 felvonásban. 
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Elsőrendű 880 

sár-és hócipők 
megérkeztek / 

Tartósságban, 
minőségben, árban 
felülmúlhatatlanok 

Angol harisnyáink szenzációt keltenek 


