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MAfftA HÍREK 

Kilopták a fülbevalót az óvódások füléből. A 
nyáron az újvárosi részen több kiskorú gyermek 
füléből kilopták a fülbevalókat Megindult a nyo-
mozás, amely egy kiskorú leány és özv. M o 1 i d o r 
Jánosné személyében hamarosan kézrekeritette a 
tolvajokat. A gyermekek egyetlen esetben sem vet-
ték észre a lopásokat és csupán annyit tudtak 
mondani szüleiknek, hogy két néni megsimogatta 
őket. A károsultak között vannak: Csorba István-
ná Dembinczki-uccai, Szabó Sándor Váradi-uccai 
és Tergulica Tódor újvárosi lakosok gyermekei. 
A kiskorú tolvaj felett már régebben Ítélkezett a 
kiskorúak bírósága, özv. M o l i d o r n é t orgaz-
daság, vétsége címén vcmta felelősségre a járás-
bíróság. A kiskorú, mivel kétségtelenül özv. Mo-
lidorné befolyása alatt cselekedett, dorgálásban 
részesült, Molidorné 3 hónapi fogházat kapott. Mo-
lidomé fellebbezett 

Szobatnz volt szombaton délben Makón a Haj-
nal-nccában özv. K u l i n e r Antalné házában, abol 
a kéményből kipattant szikrától meggyulladt a 
szoba menyezete. A tüzet a szomszédok oltották el. 

A volt városi dijnok elmulatta a kölcsönkért 
órát S i po s István városi dijnok volt Makón, aki-
nek a neve az utóbbi időben sürün szerepelt a ha-
tóságok előtt. Legutóbb a közkórházban elköve-
tett csalásokért a szegedi törvényszék Ítélte el, 
most az ezt megelőzőleg elkövetett cselekmények-
ért vonta felelősségre a járásbíróság. A mult év-
ben Mezőhegyesen a cukorgyárnál répa átvevőn ék 
volt alkalmazva vitéz Somfalvy Bélával együtt. 
Egyizben Sipos kölcsönkérte Somfalvy zsebóráját. 
Az órát még aznap eladta az egyik mezőhegyesi 
kocsmában és az árát elmulatta. A szombati tár-
gyaláson egykedvűen ismerte be Sipos cselekmé-
nyét. Egykedvűen fogadta az ítéletet is. Kéthavi 
fogházat kapott. 

'K. vármegye ntfigvi költségvetésének minisz-
tert vizsgálata. Csanád vármegye útügyi költség-
vetésének felülvizsgálatára a kereskedelemügyi 
minisztériumból P é t e r f f y Sándor miniszteri 
tanácsos és K a l m á r Lipót számvevőségi főnök 
három napon át Makón tartózkodtak és a vár-
megye alispánjával, valamint az utügvek referen-
sével a legteljesebb részletességgel letárgyalták 
az összes kérdéseket, amelyek a költségvetés mi-
niszteri jóváhagyást érinthetik. 

Egy heti ingatlanforgalom Makón. Bizsogi 76-
fcsef megvette KScsik Pálné házát 1530 pengőért, 
Gréczi Tmre Tamási Lajos 2 hold 135 négyszögöl 
földjét 2000 pengőért, Tóth Antal Vig István Alma-
uccai házát 950 pengőért, Gruber István Galgóczi 
Tstvánmé sóstól ugarját 080 pengőért. Kenéz József 
Kocsis István és társai haptatói földiét 1750 pen-
gőért. Joó Bénák József 1 hold 800 négvszöfföl vi-
tahalmi földjét 1200 pengőért, özv. Kabzsl Péterné 
s Tóth-malom alroásj-uccal házának felerészét 950 
pengőért. 

Kis felhajtás, élénk vásár. A szombaton megtar-
tott állatvásár felhajtása alatta maradt a várako-
zásoknak, bár a forgalom élénk volt. FelhaHottak 
mintegy 500 szarvasmarhát, 600 lovat és 1500 ser-
tést. Vidéki kereskedők is voltak, akik azonban 
meglehetősen válogattak a kínálatban. Arak: bor-
jú 45—55 fillér, vágómarha 30—35 fillér kilója. 
Jobb fejős tehén borjúval együtt 150—300 pengő. 
Választási malac párja 20—26 pengő, sovány ser-
tés kilója 1 pengő. A vásárban 1054 állat cserélt 
gazdát, 896 átírás történt 

— Ping-pong verseny. A KEAC házi asztaliten-
nisz bajnokságának szombati eredményei: Orvosi 
fakultás—Jogi fakultás 13:10, Jogi fagultás—Or-
vosi fakultás 9:5 állásnál abbamaradt. Hölgyver-
Benyhen bajnok: Liedemann Éva, 2. Szeőke Kató, 3. 
Majzik Mária. Valamennyien a tanárképző főiskola 
hallgatói 4. Kampis Bózsi (Orvosi fakultás). A 
versenyt vasárnap délelőtt 9 órakor folytatják a 
volt ipariskolában. 

Lepufabb siáqerlemezek 
menftr' pyfefc a Városi nyomdáira 
n B H I I B ( firfisz ucca 9.) W W — ^ W 

' Uj magyar ODEON lemezeken ára 4 pengő 

, öszi fekete fellegek (az uj tangó-sláger). Beze-
dák, violák, ibolyák (az uj angol keringő). Vi-
rágos csákó (a magyar fox-sláger). Soroksár, 

! Soroksár. Egy csók és más semmi, stb. — Co-
median Harmonists: Tag u. Nacht, Olane dicb, 
stb. Uj Marlene Dietrieh lemezek, angol újdon-
ságok. — Müvészlemczek kiárusítása. — Uj el-
sőrangú gramofonok nagy választékban. Hasz-
nált, megbízható gramofonok vétele és eladása. 

Pesten nem vásárolhat 
oly- o l c s ó n m i n t a 

Fehércégtáblás Borosnál 
Férfi keménygallér 
divaffazonban . . •"32 Férfi divat színes ing 
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— Eljegyzés. F e h é r Erzsikét eljegyezte P a-
t a k y Sándor. (Külön értesítés helyett.) 

— Kereskedők és Iparosok Országos Védegy-
lete szegedi fiókjának alakuló gyűlésére hétfőn 
este 7 órakor lehetőleg minden szegedi kereske-
dő és iparos szíveskedjék megjelenni az ipartestü-
let székházában. Az adósvédő egylet szabályait 
Körmendy Mátyás országgyűlési képviselő ismer-
teti. A budapesti központ megbízásából ifj. G a á l 
Ferenc titkár. 

órák, ékszerek, aranyáruk, 
dísztárgyak óriási választékban, 

legolcsóbb í r ó n 

Reich ékszerésznél, 
kére előleg nélkül kiszolgálunk, ttí StJAt JstII« műhely. 

SZEGEDI SAKKÉLET 
Rovatvezető: Soóky László 

2. számú játszma 
Világos: Soóky L. Sötét: Bittér Károly 

1. d2—d4 d7—d5 
2. c2—o4 e7—e6 
3. Hbl—c3 Hg8—ffi 
4. Fel—g5 Hb8—d7 
5. e2-e3 Ff8—e7 
6. Hgl—f3 0-0 
7. Vdl—c2 a7—a6? 

c5! a helyes 
8. c4:d5 e6:d6 
9. Ffl—d3 h7—h6 

10. Fg5—f4 c7—c6 
11. h2-h3 Bf8—e8 
12. g2—g4! — 

Világos erős rohamot indít a királyszárny ellen 
12. Hd7—f8 
13. 0—0—0 Hf8—e6 
14. Ff4—e5 b7—bö 

Sötét ellentámadást kezd, de a világos Hamarabb 
ér a célhoz. 

15. Bdl-gl c6—e5 
16. g4—g5! h6:g5 
17. Hf3:g5 e5—c4 
18. Fd3-h7+ Kg8—f8 
19. h3—h4 

Itt H:d5 a jobb, mire a következő változatok le-
ségesék. 
I. H:d5? 20. H:e6-f f:e6 21. F:g7+ Kf7 22. Vg6 matt 
II. V:d5 20. F:f6 F:f8 21. Fe4 majd Hh7+ és nyer 
III. V:d5 20. F:f6 H:g5 21. F:g7+ Kg7 22. Fe4 

és nyer 
IV. H:g5. 20. B-g5 V:d5 21. Fe4 nver. 

19. b5—b4 
20. Hc3:d5! b4-b3 
21. a2:b3 Fc8-b7? 

Gyenge lépés, amely gyors vesztésre visz. 'A 
játszma azonban már mindenképen elveszett. Pél-
dául b:c. 22. V:b3. Ha most H:g5, ugy 23. h:g5 
H:d5, 24, Fe4 nyer. Ha pedig 22. V:d5 23. V-d5 
H:d5 24. He6+ f;e<5 25. F:g7+ Kf7. 26. Fg6+ 'és 
nyer. 

22. Hg5:e6+ f7:e6 
23. Vc2—g6 6s a következő lépésben matt 

Sakkhirek? A Szegedi Sakk Kör bajnok! verse-
nyének eredménye az V. és VT. fordulóban a kő-
vetkező: V. forduló: Bittér—Farkas 1-0, Bosen-
berg B.—Tóbiás 0:1, Sandberg—Mák IÁ, Erdélyi 
—v. Kasza 1:0, Kovács—Simon fél:fél, Mészáros 
-Soóky L. 0:1, Léderer—Kemény fél:fél A füg-
gőben maardt játszmák eredménye: Sandberg— 
Kemény féhfél, Neumann—Soóky L. 0:1. 

VI. forduló: Kovács—Neumann 1:0, Farkas— 
Bosenberg B. 0:1, Soóky L.—Sandberg 0:1, Simon 
—Bittér 1:0. Mészáros—v. Kasza 1:0, Erdélyi-
Tóbiás 0:1, Mák—Léderer 1:0. A bajnokság jelen-
legi állása: Soóky L. 5, Kovács 4 és fél. Mák, 
Sandber 4, Kemény 3 és fél. Bosenberg B., Tó-
biás 3. Erdélyi, Neumann, Bittér 2 és fél, Simon 
2 és fél (1),' Farkas 1 és fél (1), Mészáros 1 és 
fél, Léderer 1, v. Kasza 0 pont 

SConyvelc 

Asszony lesz a lányból (Regény. Irta: So-
phie Kerr. Fordította: Kosáryné Réz Lola.) 
Vannak, akik túlzottnak, nőietlennek tartják a 
leányoknak mai szabadabb szellemű s a reális 
életre való nevelését. Az irónő ahelyett, hogy 
vitába szállna velük, fordit néhány evtizednyit 
visszafelé az idő kerekén. És rámutat a régi 
nevelési rendszer végzetes hibáira, vétkes mu-
lasztásaira, amelyek az élet veszedelmeit nem 
ismerő, tapasztalatlan fiatal leányt annyiszor 
döntöttek szerencsétlenségbe. Elég egy szó, egy 
óvatlan lépés, hogy Sophie Kerr regényének 
•fiatal hősnője, az első jött-ment férfié legyen, 
hogy mindenéből kifosztott, kitagadott, nyo-
morúságos asszonyi sors vár jon a tegnap még 
rajongó szerelmekről álmodozó, titkos dacok-
kal teli kis diáklányra. Egy fiatal lélek fejlődé-
sének csodálatos útjait világítja meg lélekbe-
markoló, megrázó erővel a Palladisnak ez • 
legújabb Kétpengős Regénye. 

A nemi erkölcs. Bertrand Russell, a mai an-
gol tudományos élet egyik legnagyobb tekm-i 
télye, legújabban ennek a kérdésnek vizsgála-
tára fordította figyelmét Uj könyvében, amely" 
Házasság és Erkölcs cimen most jelenik meg 
magyarul, a nemi kapcsolatokkal minden vo-
natkozásban foglalkozik, elsősorban azonban a 
modern ember gyakorlati szempontjából. Az ő 
álláspontja az, nogy a házasságnál a kőznék 
csakis egy dologgal kell törődnie: a gyermek 
érdekeinek védelmével. Minden egyéb a társa-
dalom szempontjából másodrendű kérdés, 
amelynek elintézését legcélszerűbb az érdekelt 
felekre bizni. A kiváló könyvet a Káldor-
Könyvkiadóvállalat adta ki. 

André Maurois: VII . Edward és kora. Sz 
Athenaeum u j regénye arról az emberről szól, 
aki talán legnagyobb hatással volt a háború 
előtti idők alakulására és arról a korról, amely-
re ma ugy nézünk vissza, mint egy hirtelen 
semmivé omlott, talán soha vissza nem térő 
aranykorra. Maurois roppant adatgazdagsággal 
és dus színezéssel állítja elénk a századforduló 
korát, a „békeéveket, de a színes, vidám fel-
szín alatt feltárja a nagy, tátongó sebeket is, 
s azokat a titkos erőket, melyek végzetszerűen 
készítették elő e kor halálát s a véres temetést: 
a világháborút. A művészi tollal megirt, érde-
kes regény ára 4 pengő 80 fillér. 

Jelige: „Gyilkosság". Dorothy Sayers regé-
nve az Athenaeum 96 filléres detektivsoroza-
tában. Ez a könyv nem fukarkodik az izgal-
mas témákkal: a gvilkoshajsza keretében vé-
gigszáguld velünk London egész alvilági éle-
tén, palotákon és lehujokon egyaránt, ahol a 
kokain az ur. Emellett pedig bemutatja a föld-
feletti Londont, kavargó üzleti életével, nyárs-
polgáraival. sznobiaival, fényűzésével és nyo-
morával. Gazdagabb, izgalmasabb, fordulato-
sabb detektívregényt nem igen olvashatunk 
ennél a könyvnél. 

Ur. Re i t e r O s i k M 
kozmetikai intézete 

Szeged. Dugonics tér H. I. em. Telefonszám: 26—02 

Arcápolás. Szépséghibák kezelése. Szőr-
szálak, szemölcsök, végleges eltávolítása. 
Fénykezelés. Olcsó bérleli rendszer. Tanít-
ványok kiképzése. Arcvizek. Arckrémek. 

Pouderek. « 

Keífl 'esvsszfófturák a legmodernebb 
villamos készülékkel. 


