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Hői, f é r f i és e s y e r m e k 
me'eri alséruhák és harisnyák 

N ő i i s f é r f i k e l e n g y é k 
Gyönyörű pizsamák P 6.80-tól g f b h a r i s n y á k i 1 . ^ . ; . 1 

Megfojtotta gyermekét 
és a holttestet elégette 
4 lelketlen anyát egyévi börtönre, felbujtóját ötévi 
fegyházra Ítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) A seegedi 
itélőlábl a KovdcsAtpicsk pénteken tárgyalta Kri-
zsán Róza és Bcncsik Ferenc békésszentandrásj la-
kosok bűnügyét. Krizsán Róza barátságot tartott 
fenn Hencsikkal, aki nős, családos ember volt. A 
leány áldott állapotba került és Bencsik akkor arra 
beszélte rá, hogy a «zületendő gyermeket meg kell 
öln|. Márciusban a gyermek megszületett. Bencsik 
ismét azzal állott elő, hogy a ryrrmek nem marad-
hat éleiben. Azt ajánlotta, hogy égessék el a cse-
csemőt, mint ahogy „Ázsiában ma is elégetik a fe-
lc*leges gyerekeket". 

Krizsán Róza szót fogadott. Két nap múlva meg. 
fojtotta az újszülöttet, azután a kenyérsütő kemen-
ce tüzében elhamvasztotta holttestét. A dolog kide-
rült és Krizsán Bóza gyermekölés büntette, Ben-
csik Ferenc pedig szándékos emberölés bűntettére 
való felbujtás miatt került a gvulaj törvényszék elé. 

Az elsőfokú biróság a leányt hdromesztendei 
börtönre, a férfit pedig 3 és félesztendei fegyházra 
Ítélte. A szegedi Ítélőtábla a pénteki tárgyaláson 
megváltoztatta ezt az Ítéletet. Krizsán Róza bün-
tetését leszállította egyesztendei börtönre, Bencsi-
két pedig felemelte ötesztendei fegyházra. 
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Mii ele 
— Vasárnap délben Szegedre érkezik Al-

brecht főherceg. Vasárnap délután fél ötkor 
ulflgyi nagygyűlés lesz Szegeden, a városháza 
közgyűlési termében Albrecht főherceg elnök-
letével. A nagygyűlést a Magyar Touring Klub, 
a Magyar Mérnök- és Építész Egylet szegedi 
oszlálya, a szegedi kereskedelmi és iparkama-
ra és az Alföldkntató Bizottság közösen ren-
dezi. Pénteken értesítést kapóit i város, hogy 
Albrecht főherceg vasárnap rli'-Víhan érkezik 
autón Szegedre, megtekinti a nlakátkiállitást, 
a Hungáriában ebédel, délulán négy órakor a 
városházán szakkérdésekről tárgyal és fél öt-
kor megnyitja az uttigyi nagvRvülést. majd a 
színházba mogy, ahol végignézi a „Szép a vi-
lág" előadását. 

— Ünnepély az egvefemen. A Ferenc József 
Tudománvegvelemnek a . Oorpus Jurís Hun-
garíci" első kiadása 850 éves évfordulóia al-
kalmából december 3-án délután 6 órakor az 
egvrlem dísztermében emlékünnepélyt tart. 
Az ünnepély tárgysorozata a következő: 1. Dr. 
Kiss Albert rektor elnöki megnyitó beszéde. 
2. Dr. Ivánvi Béla jog- és államtudománvkari 
dékán előadása: Corpus Jurisunk 350 éves 
múltjáról. 

— Megszüntelték az eliárást őrgróf Palinvi-
clní Gvörgv ellen. Budapestről jelentik: P a l 7 

l a v i c i n i György őrgróf ismeretes becsület-
sértői pere került pénteken a törvényszék elé. 
Azzal vádolták, hogy ezév tavaszán a budai 
Vigadóban tartott legitimista vacsorán beszéde 
egvik mondatával „megsértette a honvédHsz-
tiknrt, szorosan véve a vezérkari tiszteket". 
Pallavic.ini nem ielent meg a tárgvaláson, he-
lyette: ügvvédie olvasta fel nyilatkozatát, amely 
szerint távol áll tőle az a szándék, hogv a lisz-
teket megsértse, őszintén sainália, ha kijelen-
tésének ilven értelmet tulajdonítottak. A nyi-
latkozatot az ügyész elégtételnek látta és a vá-
dat elejtette. A törvényszék ezután megszűn-
tette az eljárást. 

— Petrik Antal beadványa Schneider Ven-
cel plébános ellen. P e t r i k Antal bejelentést 
tett az igazoló választmánynak, hogy Schnei-
der Vencel alsóvárosi plébános törvényható-
sági bizottsági tagságát szüntessék meg, mert 
a plébánia a várostól évenkint megújítva évek 
óta évi 9000 pengő segélyt kap, — igy a sza-
bályrendelet 4. pontja értelmében a plébános 
és c^yutla! házfőnök nem lehet tagja a köz-
gyűlésnek. Csak azok a papok lehetnek tagjai 
a közgyűlésnek, akik a várostól kegyúri java-
dalmazást kapnak, — azok, akik segélyt, vagy 
hitoktatói díjat, azok a közgyűlésnek tagjai 
nem lehetnek Ezért mondolt le tanyai kapitá-
nyi 120 pengő évi tiszteletdí iáról Guczi József 
tanyai esküdt is, — mondja Petrik beadványá-
ban. 

— Fénvképkiállitás. A Magyar Amatőr 
Fénvkénezők Országos Szövetségének szegedi 
csoportia december 22 és január 1 között házi 
fénvképkiállitást rendez az Iparostanoncisko-
lába n. A kiállításon résztvehetnek azok is, akik 
nem tagjai az egyesületnek. 

Női kabátok 
Bundák, Férfi kabátok 

- naat választékban 

r á 2 ^ lérfI és "öl r u h a 
_ áruházában 
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Drê ep&en faláir̂ riis rara P1. 
— 900 Kovács és Szabó, fiOO Nagy és Kis« 

él Szepfden. Most, hogy Szeged népét az ur-
nák felé terelgetik a pártok, naggon sokan 
átböngészték a választók névjegyzékét és 
akadtak olyanok is, akik a pártvonatkozáso-
kon kivűl találtak más, feljegyzésre éráemes 
adatokat is benne. Valaki kikutatta, hogy Sze-
geden melyek a legnépszerűbb családi nevek 
és hogy ezeket a neveket hányan viselik. A 
kimutatás néhány adatát itt közöljük. A Ko-
vács, a Szabó és a Tóth-nevet a város belte-
rületén 900—900 lélek viseli, a Nagy,, a Kiss és 
a Farkas nevet 600—600, a Horváth nevel íoO, 
a Vargát 400, a Juhász, az Ábrahám és a Papp 
nevel 300-300, a Bácz és Csányi 250-2.5(7, 
Balogh. Bálint, Csikós, Csonka, Fodor, Né-
met. ördög, Kopasz és Srücs 200-200 van A 
tanyavilágban ezek a leggyakoribb családne-
i)ek Ábrahám, Bárkányi. Börcsők, Böröcz, 
Dékáni}, Dobó, Fodor, Farkas, Földi, C,ár-
ggán. Jakns, Juhász, Kószó, Kormányos, Ma-
sa Xémclh, ördögh, Papái, Bózsa, Tóth, Ta-
nács, Jandari, Szicsi, Szabó, Szekeres, Szűcs 
<ÍS 

A szövetkezett városi balpárt 
választási hirei 

A szövetkezet városi balpárt az alaotl Selyem 
ken tart választói gyűléseket: 

December 1-én, szombaton este fél 8 órakor a 
Vecsernyés-vendéglőben (Füzes-ucca és Haty. 
tyas-sor sarok.) Előadók: Ol^jnyik József, Hor-
váth József, dr. Adler Dezső és dr. Valentiny 
Ágoston. 

December 1-én, szombaton este fél 7 órakor 
Újszegeden Petró Gyárfás vendéglőjében (Gaz-
dasági-telep 1.) Előadók: Lantos Béla, Lájer 
Dezső és Bozóki József. 

December 2-án, vasárnap délután fél 3 óra-
kor Újszegeden a Zilahi-vendéglőben (Kállai-
liget-ut 334. sz.). Előadók: Pásztor József. Lan-
tos Béla, Bozóki József és dr. Szepesi Imréné. 

December 2-án, vasárnap délután fél 5 órakor 
Horváth Károlyné vendéglőjében (Csaha-ucca 
és Kereszt-ucca sarok.). Előadók: Dáni János, 
dr. Valentiny Ágoston és Lájer Dezső. 

December hó 2-án, vasárnap délután 4 órakor 
a Sánta-vendéglőben (Szél- és Remény-ucca sa-
rok.) Előadók: dr. Berkes Pál, Olejnvik József és 
dr. Tóth László. 

A balpárt a következő pártvacsorákat ren-
dezi: 

December 1-én, szombaton este 8 órakor a 
Bene-vendéglőben (Szücs-ucca 18.). Felszólal-
nak: Pásztor József. Lájer Dezső, Ernst Sán-
dor és Markovícs Szilárd. Jegvek Markovics 
Szilárd üzletében (Tisza Lajos.körut) és a tit-
kári irodában kaphatók. 

December 2-án, vasárnap este 8 órakor a Zí-
Tabi-vendéglőben (Földmüves-ucca 17.). Fel-
szólalnak: Dobóczkv József, Kovács István, dr. 
Tóth László, Pásztor József és Lá jer Dezső. 

A szövetkezeit városi balpárt a tö~/ényh"aíő-
sáíri bizottsági választásokra vonatkozó min-
dennemű felvilágosítást az alábbi helveken Is 
idö^n VícTî ortrei nvu|t-

77. kerület Újszeged, Barna-vendéglő (Csanádi-
ncca 8.) Hétköznapokon délután 4—8-lg. 

'.ff- és IV. választókeriilet az t.nitőmunVásott-
honbnn (Fodor-ucca 10). Hétköznapokon este 
7—IJJ. vasárnapokon délelőtt 10—12-fg. 

VI- választókerület Gulyás Sándorné ven-
déglőben. Petőfi Sándor-sugárut 37. Hétköz-
napokon este 6—8-ig, vasárnapokon délelőtt 
11-12-ig. 

VIII- és IX választókerület Szlflfrl-sugárut 
24. szám alatti helyiségében- Köznapokon este 
6—S-ig, vasárnap és ünnepnapokon délelőtt 
9-12-lg. 

X- választókerület a Munkásotthonban (Héf-
vezér-ucca 9). Hétköznapokon este 5—9-lg. va-
sárnapokon délelőtt 9—12-ig-

XI- választókerület a Czécrény-ven lépőben 
(Hunyadi-tér 14.). Hétköznapokon este 7—8-ig. 
vasárnapokon délelőtt 9—12-ig. 

XIII- vá'asztókerület a Sánta-vendéglőben 
(Szél- és Remény-ucca sarok-) Hétköznapokon 
este 7—9-1?. vasárnapokon délelőtt 9—12-lg. 

X7V. választókerület a Savanya-vendéglőben, 
Petőfi Sándor-sugárut 49. hétköznapokon délelőtt 
10—12-ig és délután 4-8-ig. 

XV-. XVf- XVIf- választókerület a Vecser-
nyés-ven dűlőben (Füzes-ucca és Hattyas-sor 
sarok). Hétköznapokon este 6—-8-lg, vasárna-
pokon délelőtt 9—12-ig-

XVIII. választókerület (SzentmMlytelek) 
Mtiskí Györgyné 392- sz- alatti volt vendésdő-
helyiségében. Vasárnapokon délelőtt 9—12-lg 
és hétköznapokon délutín 3—7 óráig. 

A szociáldemokrata párt titkári irodájában 
(Munkásotthon, Hétvezér-ueca 0., II. em.) délelőtt 
9 órától este 8 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 
9—1 óra között minden ellenzéki választójogoiult 
meggyőződést szerezhet, hogy fel van-e véve a 
választók névjegyzékébe. Ha pedig 1931. január 
1-tól lakást válloztatott, arra nézve is felvilágo-
sítást adunk, hogy melyik körzet (kerület) név-
jegyzékében szerepel és tehát hol keli szavazati 
jogát gyakorolnia. 

A Szociáldemokrata Párt 
végrehajtó bizottsága. 

Helyreigazítás. Az V. kerüli t litláján helye. 
fen V a d á s z Ferenc gabouukuxskedő szere-
pel és nem dr. Vadász Ferenc ügvvéd. 


