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M I K U L Á S R A csak hasznos dolgokat vegyünk, rendkívüli olcsó árakon 
Krepp tzatén vagy Krepp de cHtn gallérvédő, egész nehéz rainfisíjf P 6 -
Pécsl bélelt bőrkesztyű gombos, nöi — — — — — P «-50, férfi P 7 - 3 0 
Pécsi bélelt börkesztyU csatlós, nö i— - P 7'50, férfi P S'SO 
Pécsi báránybéléses fértl börkesztyU — — — — — — P 13-50 
Férfi háló Ing, I-a mosott slfonböl, 100 cm. hosszú — — — — — — P 5\SO m 
Férfi 1-a köpper bosszú alsónadrág — — — — — — — — — P 4'30 

Kötöttáru különlegességek! Ernyők gyári árakén. Pollák Testvéreknél, 

Szeged ötvenéves fejlődésének története 
Karácsonykor nagy szabása kiállítás! rendez a Szegedi Fészek Klub 

(A" Délmagvnrország munkatársától.) 1933-
ban lesz ötven esztendeje annak, hogy Szeged 
rekonstrukcióia befejeződött, illetve a királyi 
biztosság működése megszűnt. A Szegedi Fé-
szek Klub, — amely az elmúlt évben nagy si-
kert ért el a Munkácsi-céh reprezentatív kiál-
lításának megrendezésével —, karácsonykor 
tanulságos, érdekes és kultúrtörténeti szem-
pontból is értékes kiállítást rendez. 

A klállitás magában foglalja majd a város 
újjáépítésének minden dokumentumát: terv-
rafzoKat, modelleket, fényképeket, festménye-
ket, aktákat, amelyek igy a város fejlődésének 
és épülésének ötven éves lörténetét adnák. A 

város részéről a rendezőblzoltságba a polgár-
mester dr. vitéz Szabó Géza kulturtanácsnokot, 
Berzenczev Domokos műszaki főtanácsost és 
Sz. Szigethy Vilmos fólevéltárost delegálta. A 
nagyszabású kiállítást az iparostanonciskola 
termeiben dr. Pilfy József helyettes polgár-
mester fo£ja megnyitni. 

A kiállítás anyagának összeállítása na, 
energiával folyik Tardos-Taussig Ármin fi 
mérnök vezetésével. A polgármester utasította 
a városi mérnökséget, a muzeumot, a Somo-
gyi-könyvtárt, a levéltári hivatalt, hogy a 
rendelkezésre álló anyagot bocsássa a nagysza-
hásu kiállítás rendelkezésére. 

EC3I TITÁNOK 
a Metró-filmgyár nagy repülő filmje, 
soha nem látott légi bravúrok, 
lenyűgöző mese 

vasárnaptól a Belvárosiban 

Gyilkosság — 
egy csomag áot>ány miatt 

Elfogták ax alsóianyai gyilkosság két tettesét 

(A Délmngyarország munkatársától.') A Dél-
m/rgyarorszóq pénteki számában hirt adtunk 
arról a gyilkosságról, amelynek áldozata Sze-
keres Mihály 30 éves nagyszéksóst földműves. 
A fiatal gazdálkodót szétvert fejjel találták az 
országúton, mire a rrfentők kiérkeztek a hely-
színre Szekeres meghalt. 

A vad kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság 
két tettesét az alsótnnyal reitöőrség pénteken 
reggel elfogta. A két tatles Szekeres Mihály két 
ismerőse: Blte Vínc« 4a ördög József, akik 
barátjukat egy csomag 8 filléres dohány miatt 
ütötték le. Az alsótanyaí r?ndőrség a gyilkosság 
ügvrbcn a következőket állapította meg: 

Az egyik nagyszéksóst kocsmában novem-
ber 30-án jókedvű társaság ült össze András 
napjának ünneplésére. Szekeres Mihály több 
barátjával, köztük Bite Vincével és ördög Jó-
zseffel ivott a kocsmában. A hangulat egyre 
emelkedettebb lett, sürün kocingtgattak, Bite 

a NAGYSZABÁSÚ " 
KARÁCSONY! VÁSÁRT 

december hó 1-én kezdőm meg. 

Eladásra kerülnek hasznos, praktikus ajándék-

tárgyak, 

harisnyák, 
gyermekek ¿s felnőttek 

részére 
rendkívül olcsó árban, hogy öröme legyen 
annak, aki kapja, dr az is firiiljfin, aki adja. 

L u s z t i g I m r e 
S z é c h e n y i t é r Z. 

Karácsonyi occnssio december 1-től dccp;.ibpr 
24:ig és ez idő alatt minden cikkből 5 % 

engedményt adok. u 

pedig dohánnyal kínálta a társaság tagjait. Éj-
félteié Bite is sodorni akart egy cigarettát, 
de a dohányt nem találta. Mindenki keresni 
kezdte a dohányt, de az eltűnt. Ezen azután a 
társaság tagjai összevesztek, egymást gyanú-
sítgatták a dohány eltulajdonításával, végül is 
abbahagyták a mulatozást és eltávoztak. Előbb 
Bite Vince és ördög József ment el a kocsmá-
ból. Szekeres Mihály utánuk lépett ki az ajtón. \ 
Alig tett néhány lépést az országúton. Blte . 
Vince egy levente fapuskával egyetlen szó nél- ! 
hül vad ütést mért a fejére, ugy, hogy össze-
rogyott. ördög József pedig, hogy bosszúját 
kitöltse Szekeresen, egy kampósbottal vágta 
fejbe a szerencsétlen legényt, aki azonnal el-
vesztette eszméletét. A kocsmából távozók let-
tek figyelmesek Szekeresre, kocsira tették, hogy 
az alsótanyai orvoshoz vigyék. Közben értesí-
tették a szegedi mentőket, de Szekeres rövide-
sen meghalt. A két legényt, Bite Vincét és 
ördög Józsefet a rendőrség letartóztatta. Elfo-
gatásukkal a nyomozás még nem fejeződött 
be, mert a rendőrség feltevése szerint Szekeres 
Mihály agyonverésében több tanyai legény is 
résztvett. 

Bite és ördög egykedvűen ismerték be a gyil-
kosságot. Azt vallották, hogy azért álltak bosz-
szut, mert a dohányt ellopta. A nagyszéksósi 
kocsmában megtartott helyszíni szemlén a cso-
mag dohányt az egyik pad alatt megtalálták. 

Herceg Windischgraetz Lajos 
esödügye 

Budapest, december 2. A budapesti t*rvénv-
széken ma tárgyalták Windischgraetz Lajos 
herceg ellen a hitelezők részérói benyújtott 
csődkérelem ügyet. A herceg ma sem jelent 
meg a tárgyaláson, jogi képviselője azt mon-
dotta. hogy nem tudja Windischgraetz tartóz-
kodási helyét Az egyik hitelező kérte a herceg 
letartóztatását. A törvényszék a tárgyalást de-
cember 19-re halasztotta. 

Januártól kezdve 

délelőtt helyett délután lesznek 
a képviselőházi ülések 

Budapest, december % Ma délelőtt pártközi 
értekezlet volt Almásy László képviselőházi el-
nöknél. Az értekezleten megvitatták a kor-
mánynak azt a tervét, hogy a képviselőház dél-
előtt helyett délután tartson üléseket A kor-
mány terve szerint a képviselőház januártól 
kezdve nem délelőtt tiztől két óráig, hanem 
délután 5-től este 9 Aráig tartaná üléseit. Göm-
bös miniszterelnök azt mondotta, hogy ezzel a 
parlament munkaképességét és látogatottságát 
nagyban lehetne növelni; a másik előnye az, 
hogy a kénviselők délelőtt folyamán foglalko-
zásúknak elhetnek. 

— Elsősorban azt vettük figyelembe — mon-

;jük( 
kai. tik el parlamenti tanácskozásokkal. Egyébként 

is ez a rendszer meg van úgyszólván minden 
parlamentben. A normális tanácskozási idő 
délután 5-től este 9 óráig fog tartani, tehát 
négy órás tanácskozási időt számítunk éppen 
ugy, mint most. Ha meghosszabbított ülésekre 
van szűkség, akkor 5 órától éjfélig tanácskoz-
hat a Ház. Egyébként a házszabályok módosí-
tása módot fog nyújtani arra, hogy esetleg to-
vább is húzódhassanak az ülések. Az u j rend 
ujéív után lépne életbe. 

Belvárosi Mozi 
iSé utoljára 

Három ifjú sztv. 
Pazar kiállítása, csodaszép zenéjü filmjáték. 

Szereplők: 
Ulllan Mervey, Wllly Frltscti, Wltfy Porát. 

Előadások 5, 7, 9 Arakor. 

K o r s ó M o z i 
December 3, 4, szombat, vasárnap 

Megzavar! esküvő. 
Kacagtató vigjáték 9 felvonásban. 

Főszereplő: ANITA PAAGE . 

Ezt megelőzi: 

litsfer Herkules a Stúdióban. Amerikai vigjáték. 

Előadások 6, 7, 9 órakor. 

Uj üveges- és képkereteid* 
üzlet! 

írWitom ur t. t. kPrílntiCpoi, hogy 8ohilUaf(r M<sr BreffOzl«' 
inejjiTflní»« folyt4n S z é c h e n y i 8 . i z A m A l a t t 
(Korzó MO/.ÍTA! «jcmtinn, C.onfráli T»k»rékp#n*tár m«llMt> 

üveges- és képkeretezö-Ozfctet 
ayttnUun. 

RikMren tartom » l«nll áivett di»iraüinikmonl<«p<>.. 
•#j*k»t, TulMnlnt hniniUM e<kk*k«t. — PII.m pArtfogiUt, k̂ r 

119 Szabó István. 

és kellékek gazdag választékban 

PHILIPS ^ STANDIIRG 
készülékek nálam kaphatók " 

Szántó Sándor ypkirukedö Szeatd, Uu ucce 2. 


