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mindazoknak, kik az ártalmatlan és tisztán természetes has-
hajtó ásványvizek irínt. nn<rvohh bizalommal viseltetnek-
hogy L 
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hatékony fo r rás-sókba í ^€^éS^EUTOpa í ^gazdagabb 
ilynemű ásványvize. Rendszerint már kisadag, 1A vagy 
1/s pohár elegendő, miáltal a nagyobb mennyiségek 
fogyasztása feleslegessé válik, tehát gazdaságilag is 

viszonylag a legolcsóbb. 

tömegekben özönlött a környék lakossága Vorau 
feM. A mozgalomhoz Adelmont és más községek is 
csatlakoztak. 

— Bécsből Jelentik az éjszakai órákban: A vo-
ranfl lázadás hétfőn este véget ért. Estefelé a hely-
zet veszedelmessé vált A paraszttömegek a vá-
rosháza elé vonultak és szembefordultak a karha-

talommal. Már-már ugy látszott, hogy a katonaság 
gépfegyverhez nyul, amikor megérkezett a gráci 
államügyészség távirata, mellyel a letartóztatotta-
kat szabadlábra helyezték. A letartóztatottaknak 
meg kellett igérniök, hogy tartózkodnak minden 
forradalmi tevékenységtől. A tömeg a sürgöny ki-
hirdetése után békésen eloszlott 

A japánok támadása Mandzsúriában 
London, január 2. A san-haí-kvani hadszin-

térre japán megerősítések érkeztek. Japán re-
pülők 12 bombát dobtak a városra s a japán 
tüzérség négy tábort ágyúval lőtte a várost. 
Később japán és mandzsu csapatok megszáll-
ták San-Kal-Kvan vasúti állomását, ahonnan 

3000 főnyi csapatot készülnek vonatokon Csing-
Van-Tao felé szállítani Csing-Van-Tao városa 
már a nagyfalon belül fekszik. A város kínai 
parancsnoka már másodszor trtako'ott a japá-
noknál az indokolatlan támadás ellen. 

Zátonyra futott a Malygin légtörő 
(Budapesti tudósítónk fclpfonjcle^t^se.l Ber-

linből jelentik: Szentpétervári hiradás szerint a 
Malygin jégtörő az Északi tengeren zátonyra 
futott. A Malygin volt az, amely a Nobile-

expedició életbenmaradt tagjait megmentetté. 
Az orosz tengerészeti hatóságok jégtörőket kül-
denek a Malygin megmentésére 

A kereskedelmi miniszter 
elrendelte a szegedi kémény-

kataszter elkészitését 
(A Délmagyarország munkatársától.) A ke-

reskedelmi miniszter leiratában értesítette a 
várost, hogy az uj kéményseprési szabályren-
deletet jóváhagyja ugyan,: de különböző mó-
dosításokkal. így ragaszkodik a miniszter a 
kéményseprőkerületek uj beosztásához, mert 
méltánytalannak tartja, hogy van kerület, 
amelyhez csak 1900 kémény tartozik és van 
olyan, amelyben 9000 a kémények száma. 
Szükségesnek tartja és elrendeli a miniszter a 
kéménykataszter elkészitését, utasítja a város 
hatóságát, hogy február else'éig készíttesse el 
a kéménykatasztert és április elsejéig vigye a 
közgyűlés elé az uj kcrttletbeosztásra vonat-
kozó javaslatot. Az uj kéményseprő kerületek 
kéményszáma nem haladhatja meg a 3000 et. 
A miniszter leiratát a januári közgyűlésen hir-
deti ki a polgármester és igy a szabályrende-
let a kihirdetés után négy nappal életbe lép. 
A kéménykataszter elkészítésével a tüzöltófő-
parancsnokot bízta meg a polgármester. 
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TISZA. 8. Jegy 1-5 pengőért. 

Borzalmas öngyilkosság 
a gyorsvonat előtt 

(Budapesti tudósítónk telofonjelentése.) Deb-
recenből jelentik: Borzalmas öngyilkosság tör-
tént hétfőn délután Debrecen közelében. Szűcs 
Etelka 20 éves leány a gyorsvonat előtt a sinre 
tette a fejét. Tettét szerelmi bánata miatt kö-
vette el. 

A Szeged FC Párisban 
Páris, január 2. A Szeged FC csapata hétfőn 

Párisban játszott a Club Française ellen. A sze-
gedi csapat derekasan küzdött, de a sok utazás 
fáradalmai és a szombaton, v-sá.-nap lejátszott 
mérkőzések miatt nem küzdhetett telles tu-
dással és felkészültséggel. 

A sáros, nehéz pályán az első félidőben 
még igen jól tartotta magát a csapat. A vezető 
gólt Gyurcsó szerezte, de a párisiak nemso-
kára kiegyenlítettek és a félidő 3:2 volt a 
javukra. A második félidőben már nagyon ki-
ütközött a szegedi csapat fáradtsága, sokat 
támadóit, de a franciák méu két szerencsés 
gólt értek el. Véaeredmény 5:2 a Club Fran-
çaise javára. 

A mérkőzésről p kővetkező részié' eket ielen-
tik: 

A Saint-Quen pálya, ahol tegnap a Ferenc-
város szerepelt, tele volt pocsolyával, ami na-
gyon megnehezítette a játékosok feladatát. Kez-
detben a magyarok erős iramot diktáltak és 
nagy fölényt mutattak. Az első gól után azon-
ban, amelyet Gyurcsó lőtt a francia kapuba, 
visszaestek. Banide kiegyenlítő gólja után 
Laurent a második, majd Hudry a harmadik 
gólt szerzi meg. Kevéssel a szünet előtt a ma-
gyarok ujabb gólt értek el. Az első félidő 
3:2 arányban végződött a franciák javára. A 
A II. félidőben a magyarok heves támadásba 
fognak, de a franciák lerohanásaiból Sentw-
bery a negyedik, Laurent pedig az ötödik gólt 
lövi. A magyarok közt a kapuvédö és a középr 
csatár mutatta a legjobb formát. 

Montpellier, január 2. FC Montpellier—Budai 
11 3:2 (1:0). 
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Anarchista mozgolódás 
Madridban 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Mad-
ridból jelentik: Barcelonában régy monarchista 
vezér hétfőn hajnalban végigjárta a repülőtér 
barakkjait és arra biztatta a katonákat, hogy 
lázadjanak fel. A katonaság az anarchista-
vezéreket letartóztatta. 

Hétfőre virradóra nagy razzia volt Madrid-
ban, a razzia során tiz anarchista-vezért tar-
tóztattak le. A szociáldemokrata párt esyik 
külvárosi otthona előtt bomba robbant, de em-
beréletben nem esett kár. A szélsőbaloldali 
vasutas-szervezetek által kezdeményezett sztráj-
kot elfojtották, a vonatok rendesen közleked-
nek. 

Kuruzsló cigányasszony, 
aki kénsavval „gyógyított" 
(A Délmagyarország munkatársától.) A osTyl-

őrség Kevermes határában elfogott egy cigány-
asszonyt, akiről kiderült, hogy a legveszedelme-
sebb falusi kuruzsló, akinek több áldozata van. 
Ajtay Istvánné évek óta járja a falvakat és áru-
sítja „orvosságait", amelyek nem egyszer ártal-
mas anyagokat tartalmaznak. Batyujában a töb-
bek között kénsavat Is találtak, ezzel a csalódott 
szerelmeseket gyógyította. Néhány csepp kénsavat 
adott be a pácienseinek, akik legtöbbször súlyo-
san megbetegedtek, sőt a csendőrség gyanúja 
rint az ilyesn kezelésnek halálos áldozata is van. 
A cigányasszony előadta, hogy azért gyógyított 
kén savval, mert a parasztok csak az olyan orvos-
ságot fogadják szívesen, amelynek „ereje van". 
Ajtay Istvánné a kuruzslással egész kis vagyont 
szerzett. A cigánya sszomyt letartóztatták. 

Mindenkit érdekel! 
Ha bármelyik külföldi astrológushoz fordul, hogy 

készítse el önnek a horoskopját, az ezért legalább is 
20— 50 pengőt kér, mert ennek az elkészítésére csak 
évtizedekig tartó, mélyreható tanulmányok után vállal-
kozhat ember. Röviden: ezt meg kell fizetni. 

Ilyen módon azonban csak kevesen szerezhetik meg 
maguknak horoskópjukat, pedig éppen a mai időkben 
mindenkinek fel kel'ene vértezve lenni a jövő eshető-
ségeivel szemben. Ezt pedig csak akkor mondhatja ma-
gáról valaki, ha a tudomány megdönthetetlennek bizo-
nyult eredményei alapján elkészített horoskopja a bir-
tokában van, mert akkor ismeri már évekkel előre jövője 
minden bekövetkező eseményét (szerelem, házasság, 
egészség', betegség, anyagi eshetőségek stb.) — és kellően 
felkészülve elősegítheti vagy ellensúlyozhatja azokat. 

Hogy itthon is minél szélesebb körben megismertes-
sem magam, tőlem rövid ideig TELJESEN IHGYEN 

i kaphatja meg most utólérhetetlen tudományos felké-
' szüitséggei elkészített hoMskopIkiis élettanolmánvát, 
: amelyben föltett kérdéseire is választ adok, ha az alanti 
:' szelvényt kitölti, vagy annak adatait leirva 60 fillér 

bélyeg melléklésével (amely a portó, hirdetési ós egyéb 
! készkiadások fedezésére szolgál csupán) címemre be-
i küldi. Astra Sludlo — lifpest — Kolozsvári u, 36. 

Szegény egy díjtalan horoskonllms tlat<an«lmánTH : 
Név: 

Születési hely, év, hó, nap: 

legszerencsésebb : 
Melyik évben volt a l e ! ? „ e r 0 n c s é ( , e n 0 bb : 

Cím : 

MUIIer Mór nyug. börtönigazgató ugy 
a maga, mint gyermekei és az összes rokon-
ság nevében fájdalomtól megtörten telenti. 
bony szere'ell. drága hitvese, a ieglobb anya, 
rnovnnva és rokon 

MQIIar Mérné 
sz. S s v t g e r L u l z a 

övéinek szente't élete 70-lk. legboldogabb há-
zasságénak 51 Ik évében e hó 1-én visszaadta 
nemes leikéi Teremtőjének. 

Drága halottunhat e hó 3-án, kedden d. e. 
V»lt órakor helyezzük örök nyugalomra a 
zsidó lemelő cinterméből. 

Legyen áldott Jóságos emléke! 
RészvétÍAtogatftsok mellőzését kérjük! 

Szeged, 1933 lanuár 2 
Irén és férje Ehrenreich Izidor Ehrenrelch K«í* 
Elvira éa férje Rad6 Imre nnok&j» 
Etelka és férje dr. Relch Zol i» . 

gyermekei és vejei 


