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Oröt Apponyl Albert ('«Vnlal ucca 23. »zAm. 

A Szegedi Zsidó Nőegylet 
elnökválaszáó közgyűlése 

(A Dé 1 m a g y o r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A Szegedi Zsidó Nőegylet az özvegy Holtzer ja-
kabné elhalálozásával megüresedett elnöki tiszt-
ségét vasárnap délután rendkívüli közgyűlésén töl-
tötte be. Az elnökválasztást élénk korteskedés 
előzte meg és a nőegylet tagjai nagy izgalommal 
várták a választás eredményét A tagok egyik 
része dr. Pap Róbertné, az egylet eddigi alelnök-
nője köré csoportosult, aki az utóbbi években 
elismerésre méltóan helyettesitette a beteg elnök-
nőt, mig a tagok másik része dr. Cserő Edéné mel-
lett foglalt állást, aki ugyancsak már hosszú idők 
óta tevékenyen működött az egylet jótékonycéljai 
érdekében. Körlevelek, szavazócédulák, sikertelen 
kompromisszumos tárgyalások előzték meg a vá-
lasztást A közgyűlésen azután szokatlanul nagy 
számban jelentek meg a nőegylet tagjai és zsúfo-
lásig megtöltötték a zsidó hitközség közgyűlési 
termét 

A közgyűlést dr. Pap Róbertné alelnőknfl nyi-
totta meg, majd néhány kisebb ügy elintézése után 
dr. Barta Dezső, az egylet ügyésze, lelkes hangú 
beszédben hivta fel a hölgyek figyelmét arra, 
hogy a választásnál minden személyes érdeket 
félretéve, csakis az egylet jótékonycéljait tartsák 
szem előtt Majd előterjesztette a választmány ja-
vaslatát, hogy a nőegylet! tagok nagy számára és a 
megszaporodott jótékonysági teendőkre való te-
kintettel, az alapszabályokat akként módosítsák, 
hogy az elnök mellé társelnököt is válasszanak, 
aki az elnököt minden teendőiben helyeltesiti és 
támogatja. Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta, majd az elnöki tisztségre elrendel-
ték a titkos szavazást Az urnának előléptetett 
asztalfiók alig győzte befogadni a szavazócédulá-
kat, csaknem egy óráig tartott, amig az összes 
hölgyek leadhatták voksaikat. A választás azt az 
eredményt hozta, hogy dr. Cserő Edéné 135, dr. 
Pap Róbertné 121 szavazatot kapott és Így 12 szó-
többséggel dr. Cserő Edéné lett a nőegylet elnök, 
nője. 

Az elnökválasztás után a közgyűlés egyhangúlag 
közfelkiáltással dr. Pao Róbertnél társelnökké vá-
lasztotta meg. 

Az üresedésben volt árvaalapi ellenőri állásra 
Ugyancsak közfelkiáltással Vértes Miksánét válasz-
tották meg Az uj elnöknőt küldöttség hivta meg 
a közgyűlésre, ahol lelkes fogadtatás után ugy 
őt, mint a társelnőknőt, dr. Barta Dezső üdvözölte, 
kérve őket, hogy közős és harmonikus együtt-
működéssel vezessék az egyletet és mozditsák elő 
az egyesület nemes céljait 

Az uj etnöknő hosszabb beszédben vázolta Jövő 
működésének programját. Dr. Pap Róbertné társ-
elnőknő pedig meghatottan köszönte meg a köz-
gyűlésnek iránta megnyilvánult bizalmát. 

A választások után beszélgettünk az uj elnök-
nővel. Dr. Cserő Edéné a következőket mondta: 

— Más programot nem adhatok, mint amit a 
közgyűlésen röviden kifejtettem. A jótékonyság te-
rén jótékony működés, az árvák nevelése, a sze-
gények gyámoütása fogja képezni a főfeladatainkat 
Nagyobb arányokban ezt a működést körvonalazni 
most nem lehet, mert ehez megfelelő előkészületek 
szükségesek. Nem szeretem a sok beszédet, — 
tőlem telhetőleg produkálni fogok, hogy mennyit, 
az majd attól függ, hogy miijen tábort tudok 
magam köré gyűjteni. 

Dr. Pap Róbertné társelnöknőt is megkérdez-
tük programjáról, aki a következőket mondta: 

— Ugyanazt a munkát akarom folytatni, amit 
eddig is végeztem. Természetesen a mai viszo-
nyok között fokozottabb tevékenységre van szük-
ség, minthogy a segélyre szorulók száma folyton 
gyarapodik. Különös gondot kell azonban fordí-
tani szerintem az úgynevezett szemérmes szegé-
nyekre, akik nehezen tudják rászánni magukat 
arra, hogy segélyért hangosan kopogtassanak. 
Ezeknek a támogatását a jövőben még erőtel-
jesebben kell kiterjeszteni. Nem kell bevárni, amig 
jelentkeznek ezek, hanem minden, az egyesületnek 
tudomására jutó esetben támogató kezet kell 
nyújtani. 

INGYEN KAP I 
Széchenyi lllafszerfárban (Kék csillag mellett) 

1 doboz 

FEMCOMPACT-PUDERT, 
ha Január 81-éig vásárol V« liter 

eredeti elsőrendű K i R n i v i z e l 6 pengőért. 

Statérlálls tárgyalást tart a szegedi 
törvényszék 

Egy vásárhelyi gazda fia felgyújtotta apja házát 
Hódmezővásárhely, január 27. Szombat éjjel nagy 

tüz pusztított Nagy Ádám tanyáján Csicsatéren. 
Karró Pál tanyás névnapját ülte és a vacsorán 
mintegy husz vendég volt hivatalos. Éjféltájban 
a tanya porig égett Nagy János, a gazda fia 
bevallotta, hogy ö gyújtotta fel a házat. Már rég-
óta igyekezett rábeszélni apját, hogy uj cse-

réptetőt húzzanak a házra, de apja nem enge-
dett és ezért határozta el magát arra, hogy fel-
gyújtja a zsuptetőt Nagy Jánost letartóztatták 
és beszállították a szegedi ügyészség fogházába. 
A szegedi tőrvényszék, mint statáriális biróság 
vonja Nagy Jánost felelősségre. 

Betixlroai Moxl Január 20. ÜU én, kedden, sze dán a.or-0 Moxl 

WINGS a szárnyas ember szimfóniája 
CLBRfl BO'.V és Cl ARLES ROGERS 

főszereplésével és a k i t é r ő m l l s o f 
(¡'«adások kezdete 5, 7, 8. vasíi- és flnr.emiao 3, 5, 7, W érakor 

Január 28-án, kedden 

Reginaid DennvI'S,.Denny és a kecske 
Azonkívül: A másfél sheriff Hool Glbton-na'. 
Ei'adárnk ketrt-te 5, 7, 9, vasár- és flnnepnm 3 5, 7, 0 6raknT 

A vetélytársnők bicskával 
éf konyhakéssel rontottak egymásra 

Kél automobil szerencsétlenség a vasárnapi rendőri krónikában 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 

elmúlt vasárnap ismét gazdag volt rendőri 

eseményekbei}. 

Szerencsés kimenetelű karambol történt a 
Kárász-ucca és a Dugonics-tér sarkán. A 12-es 
számú villamos 'délután 5 órakor a belvá-
rosi temetőbe igyekezve összeütközött a Ká-
rász-r.ccából nagy sebességgel kirohanó S. 
56—Mi. rendszámú autótaxival. Az összeüt-
közés következtében a villamos az autót a jár-
dára dobta, ahol az felborult, karosszériája 
összetörött. Szerencsés véletlen folytán a ka-
rambolnak egyetlen sebesültje sem volt. AzJ 
autót vezető soffőr sem sebesült meg. 

A rendőrség vizsgálatot indított abban az 
irányban, hogy. kit terhel az összeütközésért 
felelősség. 

• 

A szombatról vasárnapra virradó 'éjjel kü-
lönös dolgok történtek az ujszegedi Busch-
vendéglőben. Éjfél körül hangos segélykiál-
tások hangzottak a konyha íel#í. A vendégek a 
konyhába siettek, ahol a szögletben remegve 
állott a vendéglős Csikós Antalné nevü alkal-
mazottja, előtte pedig Busch Miklós vendég-
lős egy nagy konyhakéssel hadonászott. Mi-
után a kocsmáros meglehetős illuminált álla-
potban volt, rendőrt hivtak, aki Buscht be-
kísérte az ügyeletre. Amikor kihallgatták, azt 
felelte, hogy Csikós nét tréfából meg akarta 
ijeszteni. Csikósnét is kihallgatta a rendőr-
ség, aki azonban megtagadta a vallomást. 
Buscht elengedték a rendőrségről, a nyomo-
zás folyik. 

Yiczki Hugó budapesti autógyáros autója 
vasárnap délután a Kossuth Lajos-sugáruton 
elütötte Pozsegovicz Ferencnét, aki kétéves 
kisfiát kézenfogva egy temetési menetben ha-
ladt az uton. Pozsegovíczné nem vette észre 
a közeledő autót és már nem tudott kitérni. 
Szerencsére a soffőr erősen fékezett és igy 
csak fellökte Pozsegovicznét és kétéves kis-
fiát, akik mindketten csak könnyű sérülést • 
szenvedtek. 

• ' 

'A' Csongrádi-sugáruton vasárnap délután 
egy kisfiú játék közben ugy vágta fejbe paj-
tását egy téglával, hogy az véres fejjel esett 
össze. A mentők a kisfiút a kőzkórházba szál-
lították. 

Holló Veron 5s Szekeres Margit alsótanyai 
leányoknak közős udvarlójuk volt. Sánta 
György vasárnap meglátogatta Holló Veront, 
amit Szekeres Margit nem jó szemmel nézett. 
A látogatás után . felkereste Holló Veront és 
rövid szóváltás után bicskát rántott és vállon-
szúrta vetélytársnőjét. Holló Veron erre feh 
kapott egy konyhakést és azt Szekeres Margii 
mellébe döfte, akit súlyos sérüléssel a sebé' 
szeti klinikára szállítottak. A rendőrség meg-
indította az eljárást a szurkáló leányok ellen. 

!*laggar íesfSmüvfózek 
állandó kiállítása 
Klauzá l- té r . vo l t Pielni-ieze he lg l seg . 

Az összes legkiválbób mesterek leg-

jobb munkái hallatlanul olcsó árban. 

Kedvező fizetési feltételek 

Megtekinlés vásérkényszer nélkül. 40 

A „DEFHE" maünéja 
(A Délmagyarország munkatársától.) A Délvi-

déki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete 
vasárnap délelőtt jól sikerült matinét rendezett 
az egyetem aulájában. A matiné során Marschall 
Ferenc országgyűlési képviselő előadást tartott »A 
revizió a reálpolitika tükrében« cimmel. 

A Himnusz eléneklése után Vidákovich Kamill 
egyetemi tanár, az egyesület társelnöke nyitotta 
meg a matinét Hangsúlyozta, hogy a revízió már 
egész közel vaö, Magyarország a revizió eszméjé-
hez nagy barátokat talált Mussolini és lord Rother-
mere személyében. 

Marschall Ferenc képviselő a kővetkezőket mon-
dotta többek kőzött a revízióról: 

— A revíziónak megvannak' a maga belföldi (« 
külföldi előfeltételei. Ami a belföldi előfeltételeket 
illeti, erős gazdasági, szociális előfeltételek nélkül 
sikerrel a revizió nem valósitható meg, mert csak 
szilárd gazdasági alapon lehet nemzeti kultúr-
politikát, nemzeti szociálpolitikát, sőt nemzeti hon-
védelmi politikát kifejteni. Ami pedig a külföldi 
előfeltételeket illeti, ameddig a külföldi vezető 
politikusok csak a zsebükre néznek és nem kizáró-
lag az igazság szavára hallgatnak, addig nem 
várhatunk részükről megértést 

— Ma a helyzet az, hogy a lövészárkok helyett 
gazdasági kinai falak emelkednek, melyekkel egy-
más gazdasági megsemmisítésére tőrekednek. Min-
den állam önmagát akarja minden vonatkozásban 
ellátni és a természet erőszakos felforgatásával, 
így az iparos Németország mindenáron mező-
gazdasági ország akar lenni, hogy az acélos ma-
gyar búzát kizárja. Ezzel az államok egymás élet-
feltételeit nehezítik meg. Kell jönni egy korszak-
nak, mikor a realitás felülemelkedik a vak gyü-
lölségen és alkalmasabb légkör köszönt be a re-
víziónak megvalósítására, melynek hivatása lesz 
Európa gazdasági válságát megszüntetni, mely ma 
már azzal fenyeget bennünket, hogy Amerika gaz-
dasági vazallusai leszünk. 

Beszéde végeztével fokozott munkára és kitar-
tásra buzditotta a diákságot Az előadás után dr. 
Belle Ferenc, Kertészné Kain Kató zongorakisé-
rete mellett Fichtner, Hubay Schubert, König mü-
veit hegedülte sikerrel, Devich Andor bölcsészei-
tanhallgató erős átérzéssel szavalta el Végvári 
»Átok* cimü versét A matinét az egyetemi ének-
kar a tCsak magyarok legyünk« cimü dala és 
Vidákovich Kamill zárószavai fejezték be. 
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B I L L I E D O V E 
C O L L E E N M O O R 

L U C Y B O R A T E és ANTONIu MORENÓ 
a tOnvegl&i a Korzó MjrJ izetda és csfl Brtflki műsorának 


