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Cecília. A nap kel 7 óra 15 perckor, 
nyugszik 4 óra 17 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak Grfinwald L örökösök Kálvárla-ut 17 
(telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár-
nt 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen-
ueca 11 (telefon 1391). Moldván Lajos Újszeged. 
Vedres-ncca 1 (telefon 1846). Selmeczi Béla Somo-
gyi-telep IX. ncca 489 (telefon 3425). Török Már-
ton Csongrádi sugárut 14 (telefon 1364). 

— Gino Cucchetti szerdán érkezik Szegedre. 
A kiváló olasz publicista, Gino Cucchetti szer-
dán délután érkezik Szegedre. Az eredeti terv 
szerint a csütörtöki napot a város helyzetének 
tanulmányozására szánta- Mivel azonban köz-
ben más városokba is kapott meghívást, az ere-
deti tervtől eltérően nem ma délután, hanem 
délelőtt a fél 11 órás gyorsvonattal érkezik Sze-
gedre báró Apor Géza társaságában. A pálya-
udvaron a Revíziós Liga vezetősége, a város 
képviseletében dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos 
és az egyetemi ifjúság fogadja. Megérkezése 
után megtekinti a városi muzeumot es a So-
mogyi-könyvtárt, délben 1 órakor szükebbkörü 
ebéd lesz á Tisza-szállóban, amelyre vendégek 
is jelentkezhetnek. Délután a város nevezetes-
ségeit tekinti meg és tájékozódást kap Szeged-
nek a trianoni békediktátum következtében 
beállott helyzetéről. Délután fél 6 órakor a ki-
világított Országzászló előtt diszőrség áll és 
B á r d o s s Béla ny. főjegyző, az Országzászló 
Bizottság elnöke üdvözli az olasz publicistát. 
Gino Cucchetti revíziós előadását 6 órakor tart-
ja meg a városháza közgyűlési termében, elő-
adását dr. Málly Ferenc tolmácsolja. Az elő-
adás után társasvacsora lesz a Fülőp-vendéglő-
ben. ügy az ebédre, mint a vacsorára vendége-
ket szívesen lát a Revíziós Liga vezetősége. Je-
lentkezni lehet ma délig Tőrők Sándor igazga-
tónál ("telefon 14-33). Az előadásra a belépés 
rliitalan. 

Gondos 
háziasszony 
ezt a lisztet vásárolja! 

Kapható minden jobb liszt és füszer-
üzletben. 

1, 2 és 5 kilós erede'i csontaWásban. 

— Hirtelen halál munkaközben. Kedden reg-
gel 7 óra tá jban az u jszegedi kendergyár tele-
pén az iparvágánnyal foglalatoskodtak a mun-
kások. Az egyik Csille tolatása közben M o r á t h 
György 37 esztendős kendergyári alkalmazott 
rosszul lett és összerogyott. Mire a mentők ki-
érkeztek a telepre, Moráth György meghalt. A 
rendőrség elrendelte a munkás holttestének 
felboncolasát, hogy a halál poptos okát meg-
állapítsák. 

— A szegedi temető olasz hőseinek exhumá-
lása. A szegedi temetőben igen sok olasz kato-
na nyugszik. Az olasz kormány már régebben 
mozgalmat indított, hogy az idegenben nyugvó 
Olasz hősöket hazaszállíthassa. A magyar kor-
mány minden téren támogatja az olasz kor-
mány mozgalmát és most rövidesen sor kerül 
az olasz hősi halottak exhumálására és haza-
szállítására. A város hatósága kedden leiratot 
kapott a honvédelmi minisztertől, aki arról 
küldött értesítést, ho£y az olasz hősök exhu-
málása november és április közötti időben tör-
ténik meg. Kéri a várost, gondoskodjék róla, 
hogv az exhumálásnak fainél kisebn köluóge 
legyen. 

E s ő e r n y ö k e t P O I L A K 
Testvéreknél 

i — Szakelőadás. Az Egyetem Barátai Egyesüle-
tének természettudományi szakosztálya értesiti 
tagjait ós az érdeklődőket, hogy hatodik szakosz-
tályi ülését szerdán délután 5 órakor tartja meg 
az I. számú vegytani intézet előadótermében a 
Templom-téren. Á szakülés tárgysorozata: 1. dr. 
Bay Zoltán előadása „A kondenzált kisülések el-
mélete és annak kísérleti igazolása". 2. Dr. Náray-
Szabó István: „Egy ujabb wolfrám módosulatról". 
(Előzetes jelentés.) 3. Dr. Urmánczy Antal: „A 
hvdrogén ion aktivitási tényezőjének változása 
neutrális sók hatására." Üléselnök dr. Frőlich Pál. 
Az előadásokra,vendégeket szívesen Iát az elnök-
ség. 

— Rablók halálra kínoztak egy öregasszonyt. 
Déváról jelentik: Lupényban borzalmas rabló-
gyilkosságot követtek el, amelynek áldozata 
E v a Illa 80 éves öregasszony. Az áldozat a 
Viktória bányatelep végéií épült kis faházikó-
ban lakott egyedül. A helyzettel ismerős rab-
lók az elmúlt éjszaka betörtek hozzá és felszó-
lították, hogy adja elő pénzét. Az asszony nem 
engedelmeskedett, mirev a rablók megkötözték 
és a kezefejét és hátát tüzes vassal kezdték süt-
ni Az öregasszony sikoltozott a rettenetes fáj-
dalom miatt, de a pénzét nem adta elő. Erre a 
rablók hátrakötötték a karját és fojtogatni 
kezdték. Egvideig ezt a kínzást is elbírta, de 
nemsokára holtan rogvott össze a nvolcvanéves 
asszony. A rablók ezután felforgatták az flreg-
asszonv bázát, de hogv megtalálták-e a pénzt 
és ha igen, mennvít vittek el, tiem lehet tudni, 
mert senki sem Ismerte pontosan az öregasz-
szonv anyagi viszonyait. 

Keresztyén rt^k^esfvérem, 
netaed f rom! 

Testvérem az Úrban: balga vak diák, 
Te, ki jelszók mögött keresed a multat: 
Fajunk ős fiát, 
Gondolsz-e te arra, értük is halt Krisztus 
Keresztfahalált. 
Gondolsz-e te arra. Ők is emberek, 
Vagy kihalt szivedből minden szeretet? 
Tudom, sir a nóta: szived kesereg. 
(Magyar vagyok én is. kemény, vad gyerek.) 
De ne bántsd a zsidót, üsd a németet. 
Német a mi átkunk egves-egyedül. 
(Csak nem vesszük észre, 
Mert nem is akarjuk; 
Jól tud muzsikálni, 
Céda cigánvfaita.) 
Rózsafavonóval mérgez. Hegedül. 
Rózsafavonóval húzza ezer éve. 
így pusztul el lassan Árpád büszke népe. . . 

Testvérem az Úrban: 
Nem a zsidók tették, hogv van Trianon. 
Ostmark felé mutat: áruló kezekkel, 
A fekete nyom. 
Testvérem az Úrban: hol a kultmfölénv? 
Zsidóverésből még nem támadt fel ország 
Ezen a földtekén. 

Szeged, november 21-én. 

TAT,OS GÉZA. 

Ul fényérica étolaj 
1 liter 1 pengő 

N a q v Albertnél, Valéria tír. PftT>rika pme. 

~ ölelgetés közben ellopta az ezüst zsebórát. 
H o l l ó László esanyteleki fiatalembert lopás 
cimén vonta felelősségre a járásbíróság. Holló 
szeptember végén betért a esanyteleki olvasó-
körbe és rendkívül szivélvesen üdvözölte a 
kocsmárost. E k e Imrét Először a nvakába 
borult, majd többször megölelte. A meleg üd-
vözlés Után nemsokkal később a kocsmáros 
észrevette, hogy ezüstórája eltűnt. A gyanúja 
Holló Lászlóra iránvult. akit feljelentett. A 
csanvteleki fiu a bíróság előtt eleihte tagadott, 
később azonban beismerő vallomást tett és azt 
adta elő, hogv csak tréfából vette magához a 
kocsmáros óráját. De „tréfából" ugylátszik meg 
is tartotta azt magánál. A járásbíróság Holló 
Lászlót lopás cimén 4 napi fogházra Ítélte. 

M A K O l H Í R E K 

Temetés. Ma délután 2 órakor nagy részvét 
mellett temették el S c h w a r c z Sámuel érdemes 
makói fakereskedőt. 

A városi szegényházat is racionalizálják. A köz-
érdekeltségek felügyelő hatósága, amely a köz-
üzemek racionalizálásának munkáját irányítja, a 
makói városi szegényház működésének és gazdál-
kodásának összes adatait feltüntető kimutatást 
kért be a várostóL 

Halálba menekült a halálos betegség miatt. Fe-
hér Károlyné Klapka-ucca 4. szám alatti 83 éves 
asszony hajnalban felakasztotta magát. Amikor 
hozzátartozói rátaláltak, már nem volt élet benne. 
Néhány kusza sort hagyott kis szobájának az asz-
talán, amelyben azt írja, hogy gyógyíthatatlan be-
tegsége miatt menekült a halálba. 

Horogkeresztes akció 
Makón 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
utóbbi napokban Makó egész területén az ur-
cák aszfaltgyalogjáróin és a házak falain tö-
megesen jelennek meg a „nyilas keresztek" 
szénnel, krétával, festékkel felmázolva. Ezuttal 
már nemcsak a nemzeti szocialista párt jelvé-
nyeivel mázolták tele a várost, de a gyűlölködő 
és uszító feliratok egész kollekciójával is fel-
ékesítették a makói középületeket és a magán-
házak egész sorát. Vannak házak, amelvek uc-
cai frontját szintén teljesen telemázolták. Ezek-
kel a mázolási tevékenységijel egyidejűleg a 
horogkeresztesek plakátjai is megjelentek a 
makói falakon anélkül, hogy azokat előzetesen 
engedélyezés cél jából bemutatták volna. A ha-
tóságok egvelőre teliesen tehetetlenül állanak 
az ismeretlen tettesekkel szemben. 

A Miefhoa 
teadélutönia 

nov. 26-án, vasárnap 5 órai kezdettel a Tisza 
nagytermében. Föl lőpnek: Jiirlk Ica és 
Kdrössy Zoltán, a Városi Színház művészei. 

C'tv tszz. 

— Kultnrest A MIEFHOE ma este fél 9 órai 
kezdettel egyesületi helyiségében kulturestélyt 
rendez, melynek keretében Z u c k e r Hilda zon-
gorázik és B e r e z e l i A. Károly müveiből olvas 
fel. 

TenSszf lanea 50rl,,•u"4,' Széchtnvl tér 

i— öt hónapra ítélték hamis tanúvallomásra 
való rábeszélés miatt. K e 11 e r Ferenc 59 esz-
tendős csongrádi szappanfőzőmester ellen hat-
rendbeli hamistanuzásra való rábírás miatt 
emelt vádat a szegedi ügyészség. A szappanfőző 
nemrégiben két pert indított K ó s a Lajos gaz-
dálkodó ellen. Az egyik perben 390 pengőt, a 
másikban 1000 szőlőkarót követelt Kósától. Kel-
ler tanukat akart szerezni és ezért nyolc cson-
grádi lakost igvekezett rábeszélni arra, hogy 
Kósa elleni peréhen hamis vallomást tegvenek, 
igazolják azt, hogy Kósa tartozik neki. A 
csongrádi emberek azonban nem állottak kö-
télnek. hanem elmentek Kósa Lajoshoz és je-
lentették neki a dolgot. Keller Ferencet szep-
tember elején vonta felelősségre a szegedi tör-
vénvszék és hamis tannzásra való rábírás miatt 
5 hónapi fogházra ítélte. A szappanfőzőmester 
fellebbezést ielentett be az ítélet ellen és ügyét 
kedden délelőtt tárgvalta a szegedi ítélőtábla, 
amely a törvénvszék ítéletét helybenhagyta. A 
szannanfőzőmester a táblai ítéletet is megfel-
lebbezte. 

— Szent Katalin-mise a fogadalmi templom-
ban. November 25-én, Szeged védőszent iének. 
Alexandriai Szent Katalin nanján délelÓtt 10 
órakor a fogadalmi templomban ünnepélyes 
«rPTitmíse lesz. 

Vasat CSODA ló Vasárut 

edények, kálvhák, tüzhelvek, fürdőszoba berendez 
zése!c. vadászati cikkek éS minden vasáru nagv vá j 

Iasztékban, ió minőségben és ami a fő olcsó árban 
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