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Délry ' Rádió ^ Gramofon 
Karácsonyfa-Qnnep 

• z elmúlt hétéin sok volt a karácsonyfa-ünnep. 
Monyok fclszáritójn, mosolyok fakasztója, (bár 
hol az a hatalom, amelyik minden könnyet fel tud 
szárítani * elöcral valamennyi bujkáló mosolyt?) 
— azért a legkedvesebb az egyik diákiskoléban 
zajlott la Szándékosan használjuk ezt a szót, hi-
szen diákok ugy sem tudnak csendben megma-
radni. 

Kgy kis cserkész-alakulat elkezdte már ebéd 
után disziteni a karácsonyfát, megfelelő testületi 
szellemben. Tea-délutánnal kötik egybe a hangu-
latot, metfiivják a cserkészettel kapcsolatos taná-
roltat ls, ajándékokat osztanak ki. 

A tervet piknik-alapon valósították meg, ma-
guk hozták el az uzsonára-valót, az edényeket, ka-
nalakat ós olyan Jól érezték magukat, akárcsak a 
nagyok. A karácsonyfa, amit vagy három órán át 
cifráztak, teln volt szaloncukorral, meg npró gyer-
tyával Csillogó szinck ide, mikor mindennél szeb-
ben csillog a gyermeki tekintetük, amely már ki-
felé kacsintgat az elkövetkező élet felé. A legszebb 
disz úgyis a cukor marad. 

Aztán rengeteget ettek, véget ért a tea, a ta-
nárok ls hazamentek, a kis csapat magára ma-
radt s megkezdődött a búcsúzkodás. Mert hogy vi-
dékiek Is vannak a sorukban, azok elutaztak. 

Egyszerre csak elsáppad az egyik kis diák. 

— Ml lesz a karácsonyfával? 

Abblzony, ml lesz? 

Hát nem jöttek zavarba, mert a kővetkező pil-
lanatban nekiestek, cserkészekhez méltó villám-
gyorsan lekopasztották s mivel csak ostoba em-
ber csinál magának felesleges problémát a • a-
loncukrot nyomban megették. Hogy három órát 
kínlódtak a fa feldíszítésével, hogy semmi látszata 
se marnd a délutánnak, — az még csak az eszükbe 
se Jutott. 

A fa ott állott csupaszon, cémafoszlányók lóg-
tak e róla, mtnt megnyúlt könnyek. 

— Pedellus bácsi, ne vegyen fát, ezt Itt hagy-
juk magának, — oldották meg az utolsó kérdést 
ls. 

Azzal hazatérték vacsorálni, mert végtére ha 
hétkor eve*t utoljára az ember, nyolcig megéhez-
hetik újból. 

— Halálozás. Welszfeller Mór volt szegedi ke-
reskedő kedden Budapesten meghalt Az elhunyt 
három évtizedig dolgozott Szegeden, két évvel ez-
előtt költözött Budapestre. Halálát feleségén Os 
nvolc gyermekén kívül kiterjedt rokonság gyá-
szolja. Csütörtökön délelőtt kisérik el utolsó út-
jára. 

ÖIJV. Ungár Benőné nevelt lánya, Barta Mag-
dus december 25-én elhalálozott. Nagy részvét mel-
lett hétfőn temették el Korai elhunytát sok Jó ba-
rát rokon és ismerős gyászolja. 

— Karáesonyéjszakal betörések. Vasárnap a 
rendőrség központi ügyeletére egyre-másna futot-
tak be feljelentések Ismeretlen tetteseik ellen, akik 
a baromfiólak állományát dézsmálták. A feljelen-
tők szinte egybehangzóan azt panaszolták, hogy 
amig az éjféli misén voltak, betörők jártak a ház-
ban. 215 darab aprójószágot loptak el a betörők 
a feljelentőktől. — Fazekas Gyula Cserzy Miháy-
uccai szabómester lakásában a szekrényt törték 
fel, amig a misén olt é-s 538 pengőt loptak el. Fa-
zekas házában ez már a harmadik betörés. A rend-
őrség a nyomozást megindította. 

— Verseny tárgyalások a városházán. A vá-
ros gazdasági ügyosztályi» kedden több verseny-
tárgyalást tartott A fogadalmi templom harang-
szerkezetének karbantartásával Hegedűs Ferenc 
villanyszerelési vállalkozó megbízását Javasolja. 
A könvvkőtőmunkákra kiirt versenytárgyaláson 
a legkedvezőbb ajánlatot a Szittnei^dobozgyár 
tette, amely a hivatalos egységárakból 14 szi.-alék 
engedményt ajánlott fel. Az ipartestület tiltako-
zott Szittner megbízása eller, mivel a gyárnak a 
könyvkötő ipar gyakorlására engedélye nincsen. 
Az ügyosztály Igy vitéz Nagy Ferenc megbízását 
Javasolja. Felbontották a város nyomtatványszük-
ségletére benyújtott ajánlatokat is. Tizenegy aján-
lat érkezett be. A Schwarcz-Tcstvérek cég 26 és 
fé.lszázalék engedményt ajánlott, a Hungária-
ryomda és a Városi Nyomda 26 százalékot. Az ér-
tékjegyekre a Városi Nyomda tette a legkedvezőbb 
ajánlatot 50 százalékos egységárengedménnyel. Az 
ajánlatok fölött a kisgyűlés dönt 

Szociáldemokrata gyűlések 
A szociáldemokrata párt közli, hogy szerdán 

esto fél 8 órakor a kővetkező helyeken pártszer-
vezeti összejöveteleket tart: 

Rókus: Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.}, 
előadó: Ernst Sándor. 

Felsőváros: Turcsányl-féle vendéglő (Gál-ucca 
és Római-kőrut sarok), előadó: Olejnyik József. 

Móraváros: ördögh-féle vendéglő (Kálvária-
ucca 16), előadó: Branswetter János. 

Újszeged: Zombori-féle vendéglő (Újszeged, 
Csanádi-uoca 6.), előadó: dr. Valentiny Ágoston. 

Alsóváros: Vecsernyés-féle vendéglő (Hattyas-
sor és Füzes-ucca sarok), előadó: Pintér Géza. 

— Rzurkálás. Kedden reggel életveszélyes sé-
rüléssel, eszméletlen állapotban szállították be a 
szegedi közkórbázba egy dorozsmai legényt Szi-
lágyi Imrét Halántékán hatalmas szúrt seb lát-
szott, agyrázkódást ls szenvedett. Eddig még nem 
sikerült megállapítani, hogy Szilágyit kí támadta 
meg 
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tárgyak kisorsolása. 29-én, 
12 órakor történik meg a sorsolás az Aradi-
uccai kiadóhivatalunkban. A tárgyakat a nyer-
teseknek azonnal átadjuk. A sorsolást a nyil-
vánosság előtt tartjuk meg. 

A 12. számú feladványok megfejtése a kö-
vetkező: 

12. keresztrejtvény: Vízszintes. T. Szentgott-
hárd. 15. Alexandria, 30. Kun László, 51. Elto-
lat. Függőleges: 1. Szamárköhögés, 4. Naxos. 
10. Richárd Wagner. 11. Dinosaurus, 28. Klau-
zál. 

Szó- és képrejtvények": f. Szeptember végén. 
2. Seregszemle, 5. Régi nyár, 4. Álláspont. 5. 
Vészjel. 

Dugulás 6s aranyeres bántalmak, gyomor 
és bélzararok, máj- és lépduzzadés, hál* és de 
réklájás ellen a természetadta .Ferenc József, 
keserűvíz, naponként többször beréva, hat 
hálós segítséget nyu|t Tudományos meg 
figyelések belgazolták, hogy a Ferenc Józsi , 
TÍZ aihasl megbetegedések eseteiben gyorsan 
ét mindig enyhén hat A Ferenc József ke-
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
faszerüzletekben kapható. B I 

— önvédelem elmén felmentetlék. Sándor Sán-
dor, aki már többször volt büntetve, valamikor 
szegedi kereskedő volt Most halált okozó súlyos 
testisértés büntette miatt állt a szegedi Ítélőtábla 
Kovács-tanácsa előtt. A nyáron akácfakaróval ugy 
fejbevágta Puskás Istvánt, hogy az meghalt Pus-
kás a vele közös háztartásban élő nővel Sándor 
Sándorra támadt Sándor támadói kezéből kicsa-
varta a rudat és leütötte vele Puskást. Az Ítélő-
tábla előtt dr. Kállai Emil terjesztette elő Sándor 
védelmét Az Ítélőtábla elfogadta a védelem érve-
lését és Sándort felmentette azzal az indokolá«sal. 
hogy Jogos védelem esete forog fenn, teliét a cse-
lekmény büntethetősége kl van zárva. Dr. Zom-
bory Jenő főügyész semmiségi panaszt Jelentett be. 

— A kútba vetette magát Kószó Istvánná 43 
éves királyhalmi asszony hétfőn vejének házában 
az udvaron levő kútba ugrott Kószóné, amióta ura 
meghalt búskomor volt Hozzátartozói előtt ál-
landóan hangoztatta, hogy öngyilkos lesz, esért 
veje és leánya fokozott figyelemmel gondoskod 
tak róla. Hétfőn egy őrizetlen pillanatban a kút-
ba vetette magát 

z Stefániái—Lászlóffy holnapi hangversenye 
nem 8, hanem 6 órakor kezdődik. As Illusztris 
művészek a szerda délutáni gyorssal érkeznek, 
hogy a zenékarral szerdán éa csütörtökön próbát 
tarthassanak 

— Egy 14 éves leány szerelmi tragédláj* Bécs-
ből Jelentik: Martisoh Frigyes 22 éves műegyetemi 
hallgató visszautasított szerelme miatt ma éjjel 
megölte a 14 esztendős Eibl Bertát egy bécsi pos-
tatisztviselő leányát A leány holttestét Labbtól 
nem messze, az erdőben megtalálták A gyilkos 
vallomásából kitűnik, hogy a leánnyal szeptem-
berben Ismerkedett meg. Beleszeretett a 14 éves 
lányba, aki azonban érzelmeinek viszonzásáról 
hallani sem akart. Tegnap antóktrándulás köz-
ben a leány ellenkezése annyira felizgatta, hogy 
revolverrel mellbelőtte A holttestet a fiatalember 
bevitte az erdőbe és véget akart vetni a maga é l^ 
tének ls. Erre azonban nem volt elég ereje Visz-
szament Bécsbe és vllágitógázzal akarta magát 
megmérgezni, ehhez az elhatározásához sem volt 
azonban elég bátorsága. Jelentkezett a rendőrsé-
gen és bevallotta tettét 

K é r e l e m e l ö fizetőink ő e s ! 

A Délmagyarország kiadóhivatala tisztelettel 

kéri valamennyi előfizetőiét, tehát ugy a havi, 

mint a heti előfizetőket, hogy előfizetést álfái-

kat csak nyugta thenében fizessék kt. Nyugta 

nélkül történt fizetéseket mem Ismerünk el. 

Rendeljen asztalt dec. 31-re 
A T i s z a í ő p o r t ó s ó n á l 

( a Zsidó Nőegylet vidám estélyére. 
• 394 
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4"- Pftngötöl 
Tiroli nadrágok 
Nadrágok, Joppék 

19-- Penziót 
I. Boy kabátok 
Öltönyök, M*ád>.k 

Saját készítmény. 
Elsőrangú kiállítás. 

Óriási 
9 - Penarötfll 

Szövet Isko.'a ruha 
Gyermek télikabát 

választék 39"- Penprötfll 
Bőrkabátok 
Fekete PaleMk 

4 9 - Ponjfßtßl 

Szőrmés Mlkidók 
L Paletók 

ELSŐRANGÚ M É R T É K UTÁNI S Z A B Ó S Á G 

FÖLDES IZSÓ ^ K i m z k l TÉR 


