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H í r e k 
Csinszka meghall 

Budapest, október 24. M á r t f y 
Ödönné, született Boncza Berta szer-
da délután fél 5 órakor 39 éves korá-
ban, rövid szenvedés után Budapesten 
meghalt. 

Ady Endre C s i n s z k á j a nincs többé. Alig 
félévvel később követte L é d á t az elmúlásba. 
Egyéniségét, műveltségét, élénk szellemét min-
denütt szerették, ahol ismerték és ahol mindig 
érdekes középpontja tudott lenni társaságok-
nak, művészköröknek és vitáknak. Ismert erdé-
lyi országgyűlési képviselő lánya volt. Egé-
szen fiatalon, alig 22 éves korában ismerte meg 
a modern magyar költészet hősét, Ady Endrét, 
akinek felesége lett a legnehezebb és legküzdel-
mesebb években. Ady nagy egyénisége nagy ha. 
tással volt az érzékenv lelkiségü fiatal lányra, 
aki gondolkozás nélkül követte a költőt és sok 
önfeláldozással állt mellette az utolsó évek 
gyötrő nehézségeiben. Ady utolsó idejének leg-
szebb napiai voltak a csucsai Boncza-kastéíy 
meghitt csöndje és tiszta békéje. Csinszka össze-
törten kisérte el a Nemzeti Muzeum elől utolsó 
útjára Adyt, majd évek múlva kiragadták fia-
tal özvegységéből és férjhez ment a modern fes-
tészet egyik legkiválóbb művészéhez, Márffy 
ödönhöz. Azóta harmonikus müvészéletet éltek 
a budai villában, ahol a Márffy-müteremben 
gyakran adtak egymásnak találkozót irók, fes-
tők és szobrászok. Csinszka volt a társaság kö-
zéppontja, ritka szellemessége, finoman szőke 
szépsége mindenkit megnyert. Nemrégiben kö-
tetbe gyűjtötte össze verseit, amelyek jelentős 
sikert arattak. Az érdekes életű és érdekes egvé-
niségü fiatalasszony nemrégiben hosszabb kül-
földi utón volt férjével, ma jd hazatérve néhány 
nap előtt váratlanul súlyosan megbetegedett. 
Agyvérzés lépett fel, azonnal szanatóriumba vít. 
ték. Állapota már napok előtt igen sulvosnak 
látszott, de később a javulás jelei mutatkoztak 
és ismét reménvkedni kezdtek, hogv sikerül 
megmenteni. Betegsége szerdán ismét súlyosabb 
lett és a délutáni órákban meghalt. 

Csinszka félévvel később Lédát követte Ady 
Endre utján. Holtteste előtt megrendülve áll egy 
kor és egy nagy kör. amely az uj magyar iro-
dalom hősi harcait kisérte. 

dobozos 
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A z i d é 
A Szegedi Meteorologiai Obszervatórium 

jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá-

sa 19.0, a legalacsonyabb 5.2 C. A barometer 

adata nullfokra és tengerszintre redukálva reg-

gel 768.6, este 769.1 mm. A levegő páratartalma 

reggel 79, délben 55 százalék. A szél iránya 

délkeleti, erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 
órakor. Időjóslat: Jobbára derült, csendes 
időjárás, reggel sok helyen, de különösen 
Dunántulon köd. A hőniérséklet nem válto-
zik lényegesen. 

— Kluck tábornok temetése. Berlinből jelen-
tik: KI uck vezérezredest, a világháború egyik 
hadvezérét ma délután temették el a stahns-
dorfi temetőben. A temető kapuját le kellett 
zárni, olyan nagvszámu közönség jelent meg a 
temetésen. M a c k e n s e n vezértábornagy Vil-
mos császár nevében tett koszorút a sírra! 

K ö l t ö z k ö d i k f 
Villany, és rádiószerelést olcsón, szakszerűen 

a Mérnökegylet szokványai szerint v á l l a l 
MÜLLER KAROLY villanyszerelő Horthy 
Miklós-ucca 16 (Hungária-szállóval szemben), 

öltségvetéssel díjmentesen szolgálok. 

— Bélrenyheség és kinzó főfájások, a máj és 
az epeutak bántalmai, gyomor- és bélhunU, 
aranyeres bajok és a végbél megbetegedései 
esetén a természetes „Ferenc József" keserűvíz 
gyorsan és biztosan megszünteti a hasiszervek 
pangását. Sok évi kórházi tapasztalat igazol-
ja, hogy a Ferenc József víz használata a bél-
müködést kitűnően szabályozza és erélyes el-
vonó hatása következtében soványitó kúrákra 
L igen alkalmas. 

— Erőkenyér Németországban. Berlinből je-
lentik: A burgonya liszttel való keverés köte-
lezettségére szóló törvény hatálya október 15-én 
lejárt-- Ehelyett bevezetik Németországban a 
tejes kenyeret. Ez az uj német erőkenyér" 
ugy készül, hogy a liszthez a liszt súlya 2-5 
százalékának megfelelő mennyiségben voralcJt-
ban lefölözött tejet kevernek. Ezt a különös ke-
nyeret mindazokon a helyeken árulják, ahol 
rendes kenyeret is lehet kapni. 

— Tisza István nevének említése: államelle-
nes propaganda Kolozsvárott. Kolozsvárról je-
lientik: A kolozsvári ügyészség még Romániában 
is páratlan megoldással állított törvényszék 
•elé négy magyar iparoslegényt. A négy legény 
műkedvelő előadáson eljátszotta Móricz Zsig-
mond Kapuban cimü darabját, amelyben az 
elégedetlen parasztok Tisza Istvánt szidják 
az ország bajaiért. Az ügyészség vádirata sze-
rint Tisza István nevének emlegetése alkalmas 
arra, hogy — izgalmat keltsen s miután vitára 
adhat okot és régi emlékeket idézhet fel, ál-
lamellenes propagandának is minősíthető. A 
törvényszék rövid tárgyalás után a vádlottakat 
bűncselekmény hiányában felmentette• Az 
ügyész fellebbezett-

x Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.) 
ügyében felvilágosítást nyújt szívességből Szege-
den: Temesváry József gyógyszerész (telefon: 
13-91), Makón Szöllőssy Jenő gyógyszerész (tele-

— A kisvasút mozdonya és a fuvaros kocsija. 
Szerdán délután négy óra körül karambol tör-
tént az Alsótiszaparton és csak a véletlen sze-
rencsének köszönhető, hogy a karambolnak sú-
lyosabb következményei nincsenek. Teljes se-
bességgel robogott a Rudolf-téri állomás felé 
egy magános motorosmozdony és az Onozó-
csárda közelében összeütközött egy fuvaros ko-
csijával. Az összeütközés következtében a fu-
varoskocsi felborult, de a kocsisnak szerencsé-
re baja nem történt, csak S z o 1 c s á n Jánosné 
takarítónő szenvedett jelentéktelenebb sérülése-
ket. A motoros az összeütközés után nyugodtan 
folytatta útját a Rudolf-téri váltóig, ahol felvet-
te » borcsempészés ügyében eljáró bizottság tag. 
jait, akikkel azután elindult vissza, a Tisza-pá-
lyaudvar felé. Lassítás nélkül futott el a mo-
tor előbbi karambolja színhelye mellett... Na-
gyobb tömeg nézte a siető mozdonyt, amint el-
tűnt a sineken. 

— ELOADÁSOK. A Ferenc József-Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájában szabad-
egyetemi előadást tart. Élőad dr. H o r v á t h Bar-
na egyetemi tanár, a Társadalomtudományi Tár-
saság alelnöke „Háborús potenciális és szervezett 
béke" címmel. Belépés díjtalan. 

— Egyhónapi fogházra Ítélték ifjú Meskó 
Zoltánt izgatásért. Budapestről jelentik: Ifjú 
Meskó Zoltán fővárosi tisztviselő röpiratot bo-
csátott ki. amelyben a zsidó felekezet ellen 
izgatott. Az ügyészség vádiratot adott ki el-
lene sajtó utján elkövetett hitfelekezet elleni 
izgatás büntette cirnén. Az ügyet ma tárgyalta 
a Mches-tanács. A tárgyaláson több zöldinges 
nyilaskeresztes fiatalember jelent meg. akik a 
folyosón hangosan viselkedtek, a tánjry aló te-
reim ben többször közbeszóltak, mire az elnök 
eltávolította őket. Meskó azzal védekezett, 
hogy .,a magyar faj érdekében" irta röpiratát. 
A bi/róság egyhónapi fogházra ítélte ifjú Meskó 
Zoltánt, de az ítélet végrehajtását felfüggesz-
tette• Az ítélet nem jogerős. 

A szociáldemokrata párt 
választási hirei 

A törvényhatósági választójogosultak figvcl-i 
mébe. A szociáldemokrata párt titkári irodájá-
ban (Munkásotthon, Hétvezér-u. 9., II. emelet) 
délelőtt 9 órától este 8 óráig, vasárnap és ün-
nepnapokon 9—1 óra között minden ellenzéki 
választójogosult meggyőződést szerezhet, hogy 
fel van-e véve a választók névjegyzékébe. Ha 
pedig 1931 január 1-től lakást változtatott, arra 
nézve is felvilágosítást adunk, hogy melyik 
körzet (kerület) névjegyzékében szerepel és te-
hát hol kell szavazati jogát gyakorolnia. 

A szociáldemokrata párt 
végrehajtóbizottsága. 

* 

A szociáldemokrata párt felsővárosi párt-
szervezeti csoportja Szilléri-sugárut 24. szám 
alatti helyiségében a választásokra vonatkozó 
mindennemű felvilágosítást köznapokon 6—8-
ig, vasár, és ünnepnapokon 9—12-ig készséggel 
nyújt. Befizető órákat vasárnaponként délelőtt 
9—12-ig tart. 

* 

A Magyarországi Élelmezési Munkások Or-
szagos Szövetsége szegedi csoportja 25-én, csü-
törtökön délután 4 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-u. 9.) összmühelyértekezletet tart, 
melyen a szegedi sütőmunkásság gazdasági 
helyzetét L á j e r Dezső ismerteti. 

A Magyarországi Famunkások Szövetsége 
szegedi csoportja 25-én, csütörtökön este fél 7 
órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9.) 
összmühelyértekezletet tart, melyen a famun-
kások gazdasági helyzetét L á j'er Dezsó is-
merteti. 

— A Színházi élet uj számában Szomory Dezső 
számol be a Toscanini-estről. Hatvany Lili a hét 
színházi és mozi-eseményeiről referál. Egyed Zol-
tán Aknay Vilma és Vajda Ernő hollywoodi élet-
halálharcáról irt érdekes cikket, stb., stb. Darab-
mellékletként Bródy Sándornak feledhetetlenül 
szép színdarabját, a Tanitónő-t közli. 

Tovább folyik 
a kereskedők 
záróra-szavazása 

(A Délmagyarország munkatársától.) A nyílt 
üzlettel rendelkező szegedi kereskedők és ipa-
rosok szerdán folytatták a szavazást a hatórai 
üzletzárás bevezetésének kérdése ügyében. A 
leadott szavazatok száma az első két nap után 
116 volt, szerdán délben ez a szám 158-ra 
emelkedett. 117-en szavaztak a hatórai zárás 
bevezetése, 41-en a jelenlegi hétórai zárás lo. 
vábbi fenntartása mellett. 

Az illetékesek megállapítása szerint a sza-
vazás igen lassú tempóban halad előre. Kö-
rülbelül 560 szavazatra számítanak, tehát a 
szavazásra jogosultaknak még harmadrésze 
sem szavazott le. Az iparhatóság, amely rende-
zője ennek a szavazásnak, felhívja most az ér-
dekelteket, hogy jelentkezzenek szavazásra, 
mert a szavazás határideje szombaton délben 
egy órakor lejár és a kérdés az eredmény alap-
ján dől majd el függetlenül attól, hogy hányan 
szavaztak le összesen és mennyi a nemszava-
zók száma. 

Megbízható |||*qo|i(A bármikor előre is meg-
l U l a a l l l l l rendelhető. Árak meg-szép nagy 

egye é̂s szerint. Teleion 12 44. RlTLER 

G y ö n y ö r ű s a r o k t e ^ k 
nagykörúton, villamos megállótól 1 
percnyire, m e g o s z t v a i s 

reei(fk!vü! o l c s ó á r o n 
e l a d ó . Felvilágosítást ad S o m l ó 

fakeresVedő, Református bérpalota. 


