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Mellbelőtte ma®M 
a Westend-kávéház tulajdonosa, 

mert a végrehajtó három asztalt el akart vinni 
Budapest, február 12. Koch Tivadar, a 

Westend-kávéház 29 éves tulajdonosa ma dél-
előtt öngyilkossági kisérletet követett el. A 
Westend-kávéházat a fiatal tulajdonos nagy 
ambicióval vezette, de a nehéz anyagi viszo-
nyok következtében az üzlet nem vált be min-
den tekintetben. Ma délelőtt egy 75 pengős » 

adótartozás miatt a végrehajtó három kávé-
házi asztalt akart elvinni, közben éles szóvál-
tás támadt a kávés és a végrehajtó között. 
Koch szóváltás közben hirtelen megfordult, 
belépett egy ká'éázi oldal páholyba és mellbe-
lőtte magái. A fiatalembert súlyos sérülések-
kel szállították a kórházba. 

KosmeliJcai inié&eiem 
az egyént kezelést biztosítja. 

Estélyi kikészítés m ű v é s z i e s e n és az egyéniségnek megfelelően. 
Halszál távolítás. Fagykezelés. Szemölcslrtás. Helyi fogyasztás. 

H. Cenqyel Grete, Vár ucca 7. 

A kirakatverseny xsllrlle 
szerdán este meghozta elöntését 
Hetvenhárom kiállító közül 33 elismerő oklevelet, 17 kirakatrendező dijat kap 

(A Dé lm a g y o r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Tegnapi számunkban beszámoltunk a Szegedi Ke-
reskedelmi és Iparkamara által rendezett kirakat-
versenyen részlvett kirakatok bírálatáról, amelyet 
három bizottság végzett. A bizottságok szerdán 
este ültek össze a kamara kistermében és előbb 
feljegyzéseik nyomán osztályozták a csoportjuk-
ba tartozó üzletek kirakatait, majd pedig Pong-
rác* Albert elnöklete alatt részletezték, illetőleg 
összegezték az eredményt. Mindenekelőtt megálla-
pították, hogy 73 kereskedő 153 klrakaual veti 
résií a versenyen. Kimondották, hogy csupán két-
féleképpen osztályozzák a megszemlélt kirakato-
kat. Az egyik csoportba kerülnek azok, amelyek 
kitüntetésre alkalmasak: ezek elismerő oklevelet 
kapnak, mig a többiek jószándékát oklevéllel ho-
norálja a kamara. 

A* első bizottság, amely 28 

női- és férfidivatán], 

konfekció-üzlet kirakatait vizsgálta meg, a kővet-
kező 14 céget ajánlja elismerő oklevéllel való 
kitüntetésre: Kurucsev Sándor, dr. salgó és Társa, 
Ketting Lajos, Fiscbe' és pártos, Lampel és Hegyi, 
Steln Péter, BIau László, Kék csillag, Nemzeti 
A ruház, Szabó L. és Társa, Boros Miksa, Kovács 
Káioly, Vajda Ernő és Boros Antal. Ebben a cso-
portban az alábbi kirakatok rendezői egyenként 
30 pengő jntalomdijat nyernek: Ketting Lajos, Ku-
rucsev Sándor, Fischer és Pártos, dr. Salgó és 
Társa, Stein Péter, Kék csillag és Boros Antal. 

A második bizottság az élelmiszerüzleteken kívül 

a többi üzletet, 

száraszerint harminckettő kirakatait nézte meg és 
az alábbi tizennégyet javasolta elismerő okle-
vélre: Knlitel Konrád, Del-Ka, Orincsák Miklós, 
Segesváry Dezső, Szántó József, Városi nyomda, 
Bartos Lipót, Kertész Sándor, Gábor szőnyegszövő-
üzem, Deutsch Albert, Kellner Márton! Hrlch 
Mór és Fia rt., Htller Józsefné, Traub B. és Társa. 
Ezen üzletek közül a hat első kirakatrendezője 
egyenként 30 pengő jutalomban részesül. 

A harmadik csoportba 13 fűszer-, 

élelmiszer. 

és hcntesáruüzlet került, amelyek közül a bizott-
ság hét részére javasolt elismerő oklevelet Esek 
a következők: Kocsis Ferenc, Schlesingrr Mór 
(Kigyó- és Szentgyőrgy-uccai üzletének), Keresztes 
Péter, Nagy Károly, Kecskeméti Emil, Hlrschl 
Testvérek és Llndenfeld Bertalan. A 30 pengős 
julalomdijat Kocsis Ferenc, Hirschl Testvérek, 
Schlesinger Mór (mindkét üzlet) és Kecskeméti 
Emil kirakatrendezői kapják. 

Hangsúlyozta a bizottság, hogy ahol az üzlet-
tulajdonos maga, fia, esetleg más hozzátartozója 
rendezte a kirakatot, ott a kirakatrendezői dijat 
nem adja ki, mivel ez kizárólag alkalmazottaknak, 
vagy hivatásos kirakatrendezőknek van szánva. 

Ezeken kivül négy dijjal jutalmazza a gázgyár 
azt a négy kirakatot, amely a legtökéletesebben 
volt világitva. Ezeknek első dija a világítási be-
rendezés ára, vagyis a gázgyár megtéríti azt az 
összeget, amibe a kirakatok üzletberendezése ke 
rült, a második dij az üzlet kirakatainak két hó-
napon át való Ingyenes világítása, a harmadik és 
negyedik díj pedig az üzlet kirakatainak egy hó-
napon át való ingyenes világítása. Ezeknek a di-
jaknak odaítélése fölött műszaki szakértőkből álló 
bizottság fog dönteni. 

• 

A beszámoló teljességéhez tartozik, hogy igen 
kellemes feltűnést keltettek a 

:Del-Ka clpöáru&áx 
pompás kirakatai. Kétségtelen, hogy itt nagyon 
megkönnyítette a kirakatrendező helyzetét, hogy 
olyan tágas kirakatok álltak rendelkezésére, hogy 
azokból voltaképpen önálló üzlet is kitelne, de 
amelyek voltaképpen arányban állanak ennek az 
Impozánsan nagyszerű üzlet méreteivel. Bizo-
nyos, hogy az üzletnek utóbbi időben történt lé-
nyeges megnagvobbitását a közönség bizalmából 
faladó forgalom indokolta, mert a Del-Ka o'yan 
raktár fölött rendelkezik, hogy ott mindenki meg-
találja a neki legjobban megfelelőt és minden 
árcsoportban a legnagyobb fokú teljesitményre 
képes. A pompásan kivilágított kirakatban maga a 
bizottság is gyönyörködött a divatos tavaszi újdon-
ságokban, amelyekhez hasonló szépek talán még 
sohasem voltak és amelyek ugy ár, mint kivitel 

tekintetében, minden eddigit felülmúlnak. 
• 

Tegnapi beszámolónk kiegészítése, illetőleg hely-
reigazításképpen ki kell jelentenünk, hogy a Ha 
zai Kötöttárugyár nem vett és nem is vehetett 
részt a kirakatversenyben, miután gyár és nem 
üzlet és csak nyomdai tévedés állította be a 
versenyzők közé 

4 Campel és Hegyi-cég 
beszámolójába szőttük bele, hogy azokat a nagy 
szerű kötött- és «zövöttárukat, különösen pedig a 
korcsolya- és sidresszeket és szvettereket, ame-
lyeket a Lampei és Hegyi-cég, de meg az ország 
és a főváros legelőkelőbb üzletei is forgalomba 
hoznak, a Hazai Kötöttárugyár gyártja. Tegnapi is-
mertetésünk óta egyaránt már a bizottság is meg-
hozta döntését és mindenben igazolta a Lampel 
és Lampel-cégnek előlegezett bizalmát 

Zsebóra tav i t ts 2 mengöér í 
Lánc, gytirtiforrasztás arannyal 50 t. Brilliáns ék-
szer alakítás és foglalás. Lelkiismeretes szakszerű 
munka. Kisebb javítás megvárható ¿m m * 
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Kommunista zavargás az 
Opel-müvek gyártelepén 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
Frankfurtból jelentik: Az Opel-müvek russcls-
heimi gyártelepén szerdán délben súlyos za-
vargások voltak. A gyártelepre mintegy 200 
kommunista hatolt be és a gyárban levő 400 
kommunista érzelmű munkással együtt meg 
akarta akadályozni a többi munkások mun-
káját. Vad verekedés kezdődött, amelynek 
csak ugy lehetett véget vetni, hogy a darm-
stadti csendőrség körülzárta a gyártelepet és 
a zavargó kommunisták vezérét elfogta, 

Gotíerhalte-bonyodalmak 
Bécsben 

(Budapesti tudósítónk trlrfonjelentése.) 
Bécsből jelentik: Az osztrák kultuszminisz-
térium — mint ismeretes — elrendelte, hogy 
a jövőben az iskolákba az uj osztrák himnuszt 
vezessék be, amit a tégi Gollerhalte dalla-
mára énekelnek, a szöveget azonban megvál-
toztatták. A bécsi városi tanács közoktatás-
ügyi bizottsága viszont ugy intézkedett, hogy 
a régi szövegű osztrák himnuszt kell az isko-
lákban tanítani. Politikai körökben biztosra 
veszik, hogy ebből az ügyből nagy bonyodal-
mak fognak keletkezni. 

Magynronzan 1ео1«ЬЪ hlrnevU órA»cége 

BRAÜSWETTER JÁNOS 3 
QrOf App"nyl Albert (irtol») ucca 23. iz*m. 

Szép idő mérsékelt faggyal 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 óra-

kor: Hazánkban az idő túlnyomóan derült, 
szép. A hőmérséklet a nap folyamán 1—3 
fokkal, Pécsen 4, Budapesten 5 fokkal a fagy-
pont fölé emelkedett. Csapadék nem volt 

Prognózis: Túlnyomóan derült, helyenként 
ködös, egyébként szép idő várható, gyenge 
vagy legfeljebb mérsékelt éjjeli faggyal. 

Betiltották Mérícz Zsigmond 
kassai fe olvasását 

Prága, február 12. A pozsonyi lapok szerint be-
tiltották Móricz Zsigmond, Slmonyi Mária és 
Ascher Oszkár kassai és eperjesi előadását, annak 
ellenérc, hogy az előadásokra a jegyek nagyrésza 
már elővételben elkelt Az eljárás annál le-
hetetlenebb, mert Móric* már többizben tartott 
előadást a Felvidék nagyobb városaiban. A kor-
mánypárti A Nap is ugy véli, hogy a magyar— 
cseh kuli'urális közeledési nem lehet Ilyen bru-
tális intézkedésekkel előbbre vinni 

A villamos 
elütötte a mentőautói 

Budapest, február 12. Szerdán délután Kis-
pesten, a Kossuth Lajos-ucca és Sárkány* 
ucca kereszteződésénél a 40-es villamos el-
ütötte az egyik kispesti mentőautót, amelg 
balesethez készült kivonulni. Az autóban ülfl 
dr. Weisz Géza mentőorvos súlyosabb sérülé-
seket szenvedett és a Rókus-kórházba kellett 
szállítani. Dr. Ványi Ferenc mentőorvos a 
jobb lábszárán szenvedett nem súlyos ter-
mészetű sérüléseket. 

IDÉNY 
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Pollák Testvéreknél Csekontcs ucca és Széchenyi tér. 


