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Apa és kisleánya 
Érdekes személyes szabadság meg-

sértés! per 

(A Délmagyarország munkatársától.) Érde-
lves ügyet tárgyalt pénteken a szegedi járás-
bíróság. Mónus Pál és Mónus Lajos gazdálko-
dók kerütek a bíróság elé személyes szabadság 
megsértése miatt. Az ügy abból keletkezett, 
hogy Mónus Imre tanyai cipészmester első fe-
lesegének halála után'másodszor is megnősült. 
A cipészmester 12 esztendős kisleánya ekkor 
otthagyta apja házát és nagyszüleihez költözött 
Mónus Imre többször megkísérelte, hogy leá-
nyát visszavigye, de a kisleány ellenszegült 
Nemrégiben a kisleány nagyanyja társaságá-
ban elhaladt apja háza előtt. A cipészmester 
künn állott a kapuban, megfogta leánya ke-
zét és be akarta húzni a házba. A gyerek azon-
ban sikoltozva menekült, segítségért kiáltott. 

Pál és Aí< A szomszédok Itözül Mónus Mónus Lá-

nyi szeretetcsomagokat. Egy-egy családfő 
-30—40 kilogramos csomagot kapott, pott, amely-

ín élelmiszer 

Es, kik rokonai a cinészmesternek, szabadította 
a kisleányt apja kezéből. Emialt Mónus Im-

re feljelentést tett ellenük. A bíróság a két Mó-
nust személyes szabadság megsértésében mon-
dotta ki vétkesnek és fejenként 40 pengő pénz-
büntetésre ítélte őket, de az ítélet végrehajtá-
sá felfüggesztette. 

Megkezdték 
a karácsonyi szeretet-

csomagok kiosztását 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pénte-

ken délután az iparostanonciskola dísztermé-
ben megható ünnepség keretében osztotta ki 
az Orszgos Frontharcos Szövetség szegedi fő-
csoportja 63 családnak, 222 személynek a kará-
cson1 ' 
25—; 
ben liszt, szalonna, cukor és egyél 
volt, továbbá valamennyi család 10 kg tojás-
brikettet, 3—7 mázsa tűzifát, a gyermekek pe-
dig alsó- és felsőruhát, cipőt kaptak. Az ün-
nepségen megjelent vitéz Toporczy Károly 
ny. tábornok, á főcsoport elnöke, továbbá vitéz 
Csenky Sándor ny. ezredes. Kiss Gyula tanító 
beszéde után osztották ki a szegénysorso front-
harcosok között a szeretecsomagokat. Az ado-
mányokat Reich Miklós vezetésével a fronthar-
cosok szociális bizottsága gyűjtötte össze. A 
szegény frontharcosok 13 éven aluli gyerme-
kei vasárnap délután a fogadalmi templom 
előtt felállítandó „Mindenki karácsonyfája" 
ilatt kapják meg a szeretetcsomagjaikat. 

Péneken délután Bárányi Tiborné dr. Szé-
chényi István és báró Tunkl Tamás főispáni 
titkár társaságában a röszkei szegény családok 
közölt osztott ki többszáz szeretetcsomagot, 
amelyben liszt, szalonna, cukor, mák és fla-
neláru volt. A kiosztást szombaton és vasár-
nap folytatja a főispán felesége. 

A belvárosi óvoda növendékei kedves kará-
csonyfa-ünnepséget rendeztek pénteken dél-
után. A termet zsúfolásig megtöltő közönség 
élvezettel gyönyörködött a gyermekek szava-
lataiban, énekében és táncában. A műsor be-
vételét az óvoda szegénysorsu növendékeinek 
felruházására fordították. 

A MANSz uj"zegedi leányotthonában benső-
séges bangulatu karácsonvfaünnepség volt pén-
teken délután. A növendékek szavalattal, szín-
darabbal szerepeltek és több színes élőképet 
mutattak be. A közönség támogatását S c h i l l 
Fülöpné köszönte meg, a gyermekekhez U g i 
Géza plébános intézett beszédet. Műsor után 
felgyúltak a karácsonyfa gvertvái és az otthon 
50 növendéke között kiosztották az ajándékcso-
magokat 

Valádi ezüst töitőton. . . «»o1 
falddlezosldivatos nagypuderdoboz 9 20 
VolÓdl ezUSt ceruza 2'-
Yalódl ezüst fésű 1-60 
Kináló doboz modern 5'— 

frnnv, brllliáns ékszerek. karéráV, dsztáwyak. 
Ne vásároljon mig áras kirakataim nem nézte meg. 

ékszerész 
Karolyi u. 1. 

A J Á N D É K N A K 
szenzációsan olcsó és hasznos 

f O T T I I F U I C 
L a m p e l és H e g y i n é l 

R O S E N B E R G 

36 ezer pengővel csökkentették 
a kereskedelmi és iparkamara 

költségvetését 
A péntek' telfes Ölés elfogadta a költsénvelést — A köze'iövftben 

rendelet jelenik meg az OII és a MABI-lartozások ügyében 

(A Délmaqyarország munkatársától.) A 
kereskedelmi és iparkamara pénteken délelőtt 
tizenegyórai kezdettel teljes ülést tartott, ame-
lyen több fontos kérdés került napirendre. Az 
elnöklő Wimmer Fülöpöt napirend előtt dr 
Tonelli Sándor üdvözölte me'eg szavakkal ab-
ból az alkalomból, hogy a napokban ünne-
pette 50 esztendős szolgálati jubileumát. Az üd-
vözlő beszédre Wimmer Fülcp meghatott sza-
vakkal válaszolt, majd rátért az elnöki beje-
lentésekre. Ezután dr. Tonelli Nándor főtitkár 
ismertette a jelentését a kamara működéséről. 
Jelentésében fölsorolta mindazokat a mun-
kákat, amelyeket a kamara az év folyamán a 
kereskedelem és *z ipar érdekében kifejtett. 
Majd ismertette a kamaráknak a mult hó-
napban folytatott megbeszéléseit a kereske-
delemügyi miniszternél. Tájékoztatta a teljes 
ülés résztvevőit *. miniszterrel folvtatott tár-
gyalásokról, amelyek közül a legfontosabb az 
077. MABI és egyéb tartozások ügye. ígéretet 
kaptak arra, hrgy ezeknek a tartozásoknak a 
rendezése "igvében a közeljövőben rendelet fog 
megjetenni, amely orvosolni fogja az eddigi 
sérelmeket és amelv kedvezményt jelent majd 
a kereskedő- és iparostá'sadalomra nézve. Be-
jelentette, hogv a kisipari és kiskereskedelmi 
hitelakció ügvében a munkálatok annvira elő-
rehaladtak, hogy rövidesen megindulhat a 
nagyjelentőségű akció. Az egves községek, vá-
rosok ugyanannyival iárulnak hozzá a hitel-
hez, amennyit a kormány adott. Szegeden 5 
ezer pengőt a kormány, 5 ezer pengőt a város 
ad. így tízezer rtengő kerül kihitelezésre. A 
kérvényeket a polgármeste.-hez kell benyújta-
ni és c kérelem jogosultságát egy bizottság 
fogja elbírálni. 

Ezután ismertettek a véleményezés végett 
beküldött uj közszállitási szabályzatot, amely 
igen sok u j és hasznos rendelkezést tartalmaz. 
A közszállitási szabályzat tárgyalásánál na-
gyobb vita indult meg, azt azonban kisebb 
módosításokkal a teljes 'Vés egészében elfo-
gadta. Dr. Cserzy Mihály ismertette a mun-
kaközvetítő irodák nemzetközi szabályozását, 
mely szerint háro.n év elteltével meg kell 
szüntetni mindazokat a foglalkozás-közv«*titő 
vállalkozásokat, amelyek anyagi ellenszolgál-
tatáséi'. végzik tevékenységüket. A tervezetet 
a teljes übs, mint hasznosat, elfogadta. Az 

ipartestületi hálózat kiegészítésének tervét dr. 
Landesberg Jenő ismertette. A kamara elké-
szítette a terve4, nelyben az egyes kisebb tag-
létszámú testületek összevonását, be nem 
szervezett községek beszervezesét vette tervbe. 
A tervezetet egyhangúlag elfogadta a telies 
ülés. . 

A következő pont a kamara 1934-ik évi 
költségelőirányzata volt. amelyet dr. Tonelli 
Sándor ismertetett és ajánlott elfogadásra. Né-
hány szóval vázolta, hogy a költségvetés ösz-
szeállitásánál elmentek a legvégső határig, a 
tisztviselői fizetéseket 44—14 százalékig le-
szállították, a dologi kiadásokat lecsökkentet-
ték a lehetőségig és általában a mult évi közel 
130 ezer pengős költségvetést 9i ezer pengőre 
csökkentették. 

MAg mielőtt a vita megindult volna. Wim-
mer Fülön ismertette a költségvetés figvében 
a kamarák felügyeleti hatóságával folytatott 
tárgyalásokat. Á felügyeleti hatóság irta alá, 
horv miiven változtatásokat kíván a jövő évi 
költségvetésben. Kérte, hogv lehetőleg tartsák 
be a felügyeleti hatóság irányadását. 

A költségvetéshez elsőnek Fenyő Mátvás 
szólt hozzá és kijelentette, hogv azt nem fo-
gadja el. mert irreálisnak tartja. Sokallotia a 
fi százalékos illetéket szerinte 5 é.s fél százalék 
mellett is össze lehetett volna állítani a költ-
ségvetést. Kifogásolta, hogy i nyugdiialao 
szanálásával semmi em történt. 

Varga Mihály szerint a jelenlegi körülmé-
nyek mellett iobb költségvetést összeállítani 

JliándéTkol 
minden alka'omra seeitünk önnek 

kiválasztani. 

Üveg, porcellán és főzőedényeket, kony-
hafelszerelési eszközöket, díszműárut 
nagy választékban olcsón ad Önnek az 

EDÉmgÍMOK 


