
Kétszáz pengő egv uccai inzultusért 
(A Délmagyorország munkatársától.'} Nem-

régiben hangos botrány Játszódott le n Fekete 
sas-uccábfn két kereskedő körött. Az egyik 
kereskedő felelősségre Vonta a másikat majd 
Inzultálta és eltávozott. Az inzultus egy közős 
Ismerős miatt történt, aki az egyik félnek húsz 
pengővel tartorott. A hitelező kereskedő az 
adósságot elengedte, majd amikor a másik ke-
reskedő megtudta a dolgot, rendkívül felhá-
borodott, elsietett az illető kereskedőhöz, üz-
letéből kihívta az uccára és elégtételt kért 

A kereskedő erre nem volt hajlandó és az! te-
lelte, hogy távozzon és ne zavarja ó t A fel-
ingerelt ember azután Inzultálta a kereskedőt 

A szegedi Járásbíróságon dr. Ráday László 
járásblró csütörtökön tárgyalta az ügyet. A tá-
madó kereskedő védekezésében azt Igyekezett 
bizonyítani, ho- r̂ jogos felháborodásában tá-
madta meg a sértettet A bíróság a vádlott ke-
reskedőt 900 pengő pénzbüntetésre ítélte. Ax 
elitéit kereskedő fel'ebbezést Jelentett be az 
Ítélet ellen. 
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Elrendelték Harasztos Gusztáv 
színész letartóztatását 

Budapest. december 29. Haraszton Gusztáv, a 
Nemzett Színház ismert tagja ellen hitelezői 
csődöt ké-t*k H T t*:'os arra hivatkozott, hogy 
vagyona nincs é^ igy ellene csődöt nyitni nem 
lehet, viszont a vagyontalansági esküt nem 
tette le. A bíróság többször megidézte, de Ha-
rasztos egyszer sem Jelent meg. Legutóbb a 
bíróság elrendelte elővezetését. Csütörtökön 
ujabb tárgyalás volt az ügyben, azonban Ha-
rasztos Gusztáv ezúttal sem jelent meg és a 
Kiküldött detektívek art Jelentették, hogy Ha-
rasztost sehol sem találják. A bíróság a hite-
lezők kérelmére elrendelte a sztnész azonnali 
letartóztatását. Az erről szóló végzést meg-
küldötte a rendőrségnek, hogy azt azonnal fo-
ganatosítsák és Harasztod kísérjék be a Markó-
uccai ügyészségi fogházba. 

SZILVESZTER 

K I S S - b a n 
Kávéház: 

Tánc, 
Hangulatos zene, 
Mókák. 

Étterem: 
A Szegedi 
Csónakázó Egylet 
estélye 

Renaissance bar: 
Reggel 6-ig. 
Kávéházi árak! 
Tánc 

Remek hangulat 

? 

H E L L A H ' O R T H 
ét zenekara muzsikál 

Mis hass: 
Cigányzene mel-
lett kis pénzért is 
jól mulathat. 

Asz í a l r ende l é s a j án l a tos . 
Telefon : 25-50. ROSNER főpin-

cérnél. 

— Legújabb könyvek gazdag választékban a 
l^lmagyarország kölcsönkönyvtárában. 

-Péntek. Róm. kath. Dávid. Prot 
H.MM zoArd. A nap kel 7 óra 48 pere-
kor, nyugszik 16 óra 18 perekor. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálati t 
tanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér ti. (Tele-
fon 127a) Franki Antai, Szentgyörgy-tér 6. (Tel. 
1118.) Gergely JenŐ, Kossuth Lajos-augárut 31. 
(Tel. 1082.) Lőbl Imre dr., Gizella-tér 5. (TeL 1819 ) 
Moldván Lajos. Újszeged, Vedres-u. 1. (TeL 1848.) 
Cserhalmi Antal, Sárkány-ucc® 15. (Tel. 32-610 
Selmecti Béla. Somogyi-telep. (Tel. 3425.) 

— Teljes ülés a kamarában. A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara pénteken délelőtt féltizen-
egykor teljes ülést tart A tárgysorozat footosabb 
tárgyal: elnöki bejelentések, főtitkári jelentés, a 
kamara Jövő évi költségelőirányzata és a nyugdíj-
alap ügye. 

— Az Állategészségügyi kerület vesetftje Szege-
den. A földművelésügyi miniszter november 1-én 
rendeletet adott ki az állategészségügyi kerületek 
nj beosztásáról. Ezelőtt az ország őt állategész-
ségügyi kerületből állott a miniszteri rendelet 
most a kerületek számát háromra csökkentette Az 
eltő a dunántuli, az úgynevezett nyugati kerület, 
• második a déli, a harmadik az északi. Szeged a 
déli kerületbes tartozik, amelynek vezetője Mayer 
r>HA Allot»gA«7.«6gügyi fStsnAcsos. Maver Ottö csü-
törtökön Szeged«« tartózkodott és Klekner Géza 
állategészségügyi felügyelő társaságában látoga-
tást tett dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél 
és dr. Pálfy József polgánnesterbeiyettestiél. 

— Kertéez Miklós előadása a Mnnk Asotthonban. 
A szegedi szakszervezeti bizottság közM, hogy 
Kertész Miklós országgyűlési képviselő, a Magán-
tisztviselők Országos Szövetségéinek főtitkára 
30-án, pénteken este 7 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-u. 9.) „A hitlerlzmus lélek tar»" dmen 
tudományos előadást tart. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pénteki is-
tentisztelet kivételesen félnégykor kezdődik, a pré-
dikáció négy órakor. 

— A Jótékony Egyesfllrt közgyűlése. A Szegedi 
Jótékony Egyesület csütörtökön délután tartotta 
meg dr. Somogyi Szilveszter polgármester elnök-
letével a városháza tanácstermében tisztújító köz-
gyűlését. Dr. Baeeh Ferenc titkári Jelentésében be-
számolt az egyesület múlt évi működéséről. Elmon-
dotta, hogy a s egyesület által fenntartott átme-
neti otthon az elmnlt évben Is a kiskorúak szá-
zalt mentette meg a társadalom számára és több 
szegény gyermeket ruházott föl. A titkári jelen-
tés után Somogyi polgármester belelentette, hogy 
nagy elfoglaltsága miatt nem vállalhatja az elnöki 
tisztséget. Javaslatára a közgyűlés elnökké dr. 
Mnntyán Tstván táblai tanácselnököt választotta. 
TMszetnőkÖkké választották ezután dr. Somogyi 
Szilveszter polgármestert, dr. TUxanrl Tibor főis-
pánt dr. LAng-MMezky Ernő téblaelnőköt és Baek 
Bernát feWfrázl tagot, társelnökké dr. PAlfv Jó-
zsef polgármesteri! elyettest és dr. Stmkó Elemér 
főügyészt 

— Árverések: Mn, 1Mn én K-én. A városi 
adóhivatal közli az érdekeltekkel, hogy január 
havától kezdődőleg az ingő árveréseket minden 
hónapban .Vén, 15-én éa 2S-én fogja megtartani. 
Ha a felsorolt napok vasárnapra, vagy ünnepnap-
ra esnek, akkor az utána következő nap lesz az 
árverés napja. Az Ingó árveréseket a város bel-
területén a Szilágyi-ucca 7. szám alatti zálograk-
tárban. Alsó- és Felsőtanyán pedig a központokon 
fogják megtartani. 

z Littkepezsgő 4.10. Törley pezsgő 4.60 Daaner 
Mihálynál. Széchenyi-tér. 

— Szeged M évee fejlődése építészetben, saOvé-
scetben, kulturában, »portban, aenében és techni-
kában: a Stegedi Fészek Klub aa«yssaMsa klálli-
tisáa megtekinthető as iparos tanonciskolában 
csak rövid Ideig délelőtt 10-1-1«, délután »-7-lg 
Belépőjegy 40 tillAr. diákoknak veiatő kíséretével 
10 fillér. 

— Hirtelen halál, özvegy Nógrádi Antalaé Kis-
faludy-ucca 6 szám alatt lakó magántónő csü-
törtökön délelőtt meghalt. Az idős asszonyt étke-
zés közben érte a halál. A kés és a villa kierett 
a kezéből lefordult a székről, pillanatok alatt ki-
szenvedett Holttestét felboncolják. 

Gandhi újévre kiszabadul 
London, december 29. Gandhi kijelentette, hogy 

az érinthetetlenek érdekében tervezett éb.sé«-
sztrájkjának megkezdését elhalasitja. 

A Daily Herald diplomáciai levelezője bizonyos-
ra veszi, hogy tigy Gandhi mint az összes Indiai 
politikftl foglyok, akik nem követtek el erőszakos 
bűncselekményeket, újév napján kiszabadulnak 
börtöneikből. Az indiai alkirály hivatalos tanács-
adói ellenzik ugyan a szabadonbocsátást de Sir 
Sámuel Hoare Indiai miniszter meg van győződve 
arról, hogy csak az amnesztia biztosíthatja a kor-
mány alkotmánytervezetének kedvező fogadtatás 
sAt Indiában. 

— Készülődés a cseíkéee-Jamhoree-re. A «»ér-
kés«* világszövetsége 1933. évi vilAgjamboree-
jét, mint ismeretes, Magyarországon tartja. A 
cserkésztábort Gödöllőn ütik fel és a táborozás 
előkészítése nagy erővel folyik. Gróf Teleki Pál 
«cserkész megbízásából csütörtökön Szegedre ér-
kezett Ince Péter titkár, akt meglátogatta dr. So-
mogyi Szilveszter polgármestert és Ismertetve a 
világjamboree jelentőségét, arra kérte, hogy áll-
jon Szegeden a jamboree érdekében indítandó tár-
sadalmi mozgalom élére. Szükséges ugyanis, hogy 
a táborozást ne csak a hatóságok és a közületek 
karolják fel, hanem a társadalom Is. A polgár-
mester közölte, hogy készségesen ATI a mozgalom 
szolgálatába. 

Belvárosi Mozi 
December 30. 31, január 1-én, 
péntek, szombat ée vasárnap 

Léhman mama 
Károm lánya 

Najjy városi rojrény 8 felvonásban. — Főszereplők! 

Hansi Niese, Herfa Thiele, Else Eisler, 
Anion Pointner, frlte Kemper». 

Előadások 80-án 5, 7, 9, 31-éa 4, 6, 8, 10 érakor, 
1-én 3, 5, 7, 9 érakor. 

Virágdíszeket 
estélyi és báli ruhákra hozott anyagból is a 

legszebben 
tetszés szerint 

késïit a 

Fehércégfáb'ás Boros Miksa cég 
Széchenyi tér 15. 


