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Nagy tüntetések Bukarestben 
Forcu tanár letartóztatása miatt 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu-
karestből jelentik: Forcu professzor letartóz. 
tatásának ügye egyre nagyobb hullámokat ver 
A professzort, aki a középiskolai tanárok taná-
csának elnöke, felségsértés miatt tartóztatták 
le, mert azt mondotta, hogy nem Károly király 
kormányoz, hanem kamarilla intézi az ország 
ügyelt. A professzor letartóztatását a kormány 
is politikai hibának tartja. A középiskolai ta-
nárok csütörtökön nagy szimpatla-iüntetést ren-
deztek a professzor mellett. A gyűlésen éles 
hangú beszédek hangzottak el és szabadlábra-

helyezését követelték. A tömsg a gyűlésről az 
igazságügyi palota elé vonult és már-már ugy 
látszott, hogy megrohanja az épületet, amikor 
a vezetők közbeléptek. A tüntetők elhatároz-
ták, hogy pénteken is folytatják a tüntetéseket, 
annál is inkább, mert a professzor börtöné-
ben éhségsztrájkot kezdett és még csak vizet 
sem hajlandó magához venni. Maniu kijelen, 
tette, hogy rosszalja a letartóztatást és az ő 
miniszterelnöksége alatt nem történhetett vol-
na meg. 

HireU. 
f 9 / ) Péntek. Róm. katfc. Fáb. és Seb. Prot. 
M & V . Fáb, Seb. A nap kel 7 óra 40 perc-
kor, nyugszik 4 óra 42 perckor. 

"t-'-hI könyvtár (központi egyetem, f. eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 
l-ig, délután 4-től 7-ig, a Városi Muzenm minden-
nap, vasár- és ünnepnap is, délelőtt 10-től fél l-ig 
van nyitva. Folyóiratcsere kedden, csütörtökön, 
«zombaton délután fél 5-től fél 6-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak. Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, 
Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeezi Béla Somo-
gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Török Már-
ton Csongrádi sneárut 14 (telefon 1364). 

— A Januári közgyűlés. Bárányi Tibor főis-
pán január 26-ára, csütörtök délután négy órára 
összehívta a törvényhatósági kisgyülést, szombat 
délután négy órára a közgyűlést. Ugy a kisgyü-
lésen, mint a közgyűlésen a főispán fog elnö-
kölni 

— A kereskedelmi és Iparkamara a kecske-
méti törvényszék átkapcsolásáért. Tegnapi szá-
munkban beszámoltunk arról, hogy a szegedi ke-
reskedelmi és iparkamara Lázár Andor igaz-
ságügyminisaterhez és Fabinyi Tihamér keres-
kedelemügyi miniszterhez felterjesztésifi intézett, 
melyben kérte, hogy a kormány eredeti elhatá-
rozásának változatlan fenntartása mellett nyújt-
sa be a törvényhozáshoz a kecskeméti törvény-
szék átkapcsolásáról szóló törvényjavaslatot. 

Egyik lap mai számában a kamarának ezt az ak-
cióját olyan kommentárral kisérte, mintha egye-
sek egy már végleg eldöntött dolog körül akar-
nának maguknak külön érdemeket szerezni. Ez-
zel a beállítással szemben a kamara elnöksége 
annak megállapítására szorítkozik, hogy a bu-
dapesti kereskedelmi és iparkamara éppen mai 
teljes ülésén látta szükségesnek, hogy a főváros 
kereskedelmi és ipari érdekeire való tekintettel 
tiltakozzék a kecskeméti törvényszéknek Szeged-
hez való kapcsolása ellen. Nehogy ez a megmoz-
dulás minden ellentétes hang nélkül kerüljön 
nyilvánosságra, látta szükségesnek a S2iegedi ka-
mara, hogy a helyi érdekek védelmében felemel-
je szavát és az illetékes minisztereket a buda-
pesti kamara állásfoglalásával szemben eredeti 
elhatározásuk fenntartására kérje fel. 

— Tisztelgő küldöttségek a főispánnál. Bárá-
nyi Tibor főispánt csütörtökön üdvözölte a pol-
gári iskolák tanárt kara Koltay Alajos főigaz-
gató vezetésével és a Rókusi Iparoskör küldött-
sége Balogh Péter vezetésével. 

— OTI.-nyomtatványok a postán. Budapest-
ről jelentik: "A kereskedelmi miniszter a belügy-
miniszterrel egyetértésben rendeletével február 
elsejétől kezdve az OTI. egyes nyomtatványait: 
a belépést jelentő lapot, a kilépést jelentő lapot, 
a változást jelentő lapot, az általános munkaadói 
igazolványt, a háztartási alkalmazottak munka-
adói igazolványát, nyomtatványokat az OTI szer-
vein kivül a postahivatalok !s árusítani fogják, 
továbbá, hogy a postahivatalok a munkaadó ál-
tal kiállított jelentő lapokat a munkaadótól az 
OTI szerveihez való továbbítás végett fogadják 
el. 

x Ha Budapestre utazik, első utja legyen a fé-
nyesen átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe 
(Budapest, VII., Dohány-ucca 44) menni. Ott már 
reggel 5 ó r a k o r n y i t n a k és 1.40 pen-
gőé r t nemcsak meg f ü r ödhe t , hanem 
j ó t meg is reggelizhet 

— Halálozás. Hosszú szenvedés után meghalt 
özv. Bödő Nándorné, született Trinksz Paula nyu-
galmazott igazgató-tanítónő. Bödőné tanítói mű-
ködése alatt a szegedi tanítóság egyik lelkes 
tagja volt. A szegedi tanítóság beválasztotta az 
iskolaszékbe, ahol hosszú éveken keresztül védte 
a tanítóság érdekeit. Budapesten temették el. 

Párisba 
8 napos társas utazás 

február 4—12-ig. 

A rendkívül kedvezményes áru részvétel 

dija I> 225'— 

Jelentkezés jannár 25-ig 

Délmagyarország éK Ken Ernő banküzlet 
kiadóhivatalában utazási irodájában 

— A futball birák közgyűlése. A Magyar 
Futballbirák Testületének délkerületi alosztálya 
szombaton délután 6 órakor a Stefánia-kioszk-
ban tartja tisztújító közgyűlését. Az évzáró va-
csora este fél 9 óraikor kezdődik a Raffay-étte-
rem különtermében. 

— Megmérgezte magát egy posta tanácsos. Bu-
dapestről jelentik: Az éjszaka öngyilkosságot kö-
vetett el Schöpflin Dezső postatanácsos, Schöpf-
lin Aladár író bátyja. Schöpflin Dezső a posta 
IV. ügyosztályán teljesített szolgálatot. Hozzát-
tartozói ma reggel a konyhában találták meg 
holtan. Gázzal ölte meg magát. Ismerősei értet-
lenül állnak a tragédia előtt. Az öngyilkos pos-
ta tanácsos búcsúlevelet hagyott hátra feleségé-
nek, amelyben a többek között azt irta: Nem 
birom tovább a küzdelmet. 

Szerelem útién 
hamlslanuzási per 

(A Délmagyarország munkatársától.) Egy 
osongrádi földműves házaspár: Kókay István és 
felesége került csütörtökön a szegedi törvény-
szék Vild-tanácsa elé hamis tanuzásra való rá-
bírás miatt. A bünpernek előzményei igen érde-
kesek. Kókay István még mint legényember ud-
varolt Varga Dndáa Ilona csongrádi leánynak, 
akit házasság ígéretével elcsábított. A lánynak 
gyermeke született, mire Kókay elhidegült és 
haliam sem akart arról, hogy a leányt feleségül 
vegye. Később megnősült ós a leánnyal végleg 
szakított. Varga Dudás Ilona nem hagyta annyi-
ban a dolgot, beperelte a gazdálkodót és azt 
kérte a bíróságtól, hogy 2000 pengő erkölcsi kár 
megtérítésére kötelezz» Kókayt. A gazdálkodó 
kézzel-lábbal kapálódzott a perben. Azt igyeke-
zett bizonyítani, hogy a lány, mikor őt megis-
merte, már 20 éves volt és nem volt tapasztalat-
lan, hogy a gyermeke születése után többen is ud-
varoltak neki és hogy alkalma lett volna férjhez-
menni, de a leány ezt nem tette meg. Sőt, egy 
tárgyaláson bejelentette tanuként Turl János 
és Lovass István gazdálkodót — mindkettő harc-
téri cimborája volt —, akiknek azt kellett volna 
igazolniok, hogy a harctérről való hazaérkezé-
sük ntán barátságban voltak Varga Dudás Ilo-
nával. Ezek a tanuk azonban a tárgyalásra nem 
mentek el, a bíróság pedig Kókayt elmarasztalta 
a kártérítésben. 

A per tárgyalása ntán kiderült, hogy Kókay 
Túrit és Lovasst hamis tanuknak szánta. Fele-
sége igyekezett a két gazdálkodót rábeszélni ar-
ra, hogy 100—100 pengőért, egy-egy hold föld ku-
koricatermésért hamisan valljanak a biróság 
előtt. De a gazdálkodók osak látszólag egyel-
tek bele a dologba, a tárgyalásra nem mentek el. 

A csütörtöki tárgyaláson a férj is, a feleség 
is tagadta bűnösségét A biróság a kihallgatott 
tanuk vallomásával igazoltnak látta bűnösségü-
ket és feienkint 2—2 hónapi fogházra Ítélte őket. 

— Knlturest a József főherceg-telepen. X Jó-
zsef főherceg-telepi olvasó kör műkedvelő gár-
dája január 22-én belépődijmentes kulturestet 
rendez, amelynek keretében színre kerül „A krí-
zis" című egyfelvonásos vigját&c, „Borosné bo-
londja" című parasztkomédia, a „Tik-TakM című 
tréfás jelenet és a „Hivatalos ülés" cimü paraszt-
komédia Mózes és Jójárt rendezésében. A sze-
repeket Balázs János, Takács Antalné, Czente 
Gyula, Sreier Vilmosné, Kiss Béla, Sréger Lajos, 
Mózes Gyuláné, Jójárt Rózsika, Sréger Rózsika, 
Somogyi István, Borsos Bözsike, Sreier Vilmos, 
Fogas József, Dobó Andor, Magyar Rózsika, 
Magyar János és Mózes Gyula alakítják. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dél-
után fél 5 órakor. írásmagyarázat szombaton 
délelőtt. 

Bomhaliafásf keli a Del-Ka 
idei leltári árusítása. 

— Adomány. N. N. Szekeres Anna részére 2 
pengőt küldött be szerkesztőségünkbe. Az ado-
mányt rendeltetési helyére juttattuk. 
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P 40 "— 

P 7 0 -

Divat model lkabát 

Női bundák 

Fiu télikabátok 

Nehéz doublé férfi n 
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Finom fekete télikabát P 3 2 -

Bőrkabátok P 4 0 " -
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