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TOKAJI BOR ral kedveskedjen 
vendégeinek 

Kapható 

K A R Á C S O N Y R A ! 
a TOKAJI B O E S Z A P . O M S 3 A N Széchenyi-tér 8. ^ t n T ^ I 

M O M W E h i r e i 

Karácsony hetében a következő féláru esopor. 
fok indulnak Budapestre: vasárnap reggel 6 óra 
'¿8-kor gvors. hétfőn délután 5 óra 50-kor gvors, 
hétfő este II óra 20-kor személv, csütörtökön, 
december 27-én reggel 6 óra 28-kor gvors. Akik 
ezekhez a csoportokhoz csatlakozni akarnak, 
jelentkezzenek mielőbb, de legkésőbb félnap-
pal vonntindulás előtt n Délmagyarország jegy-
irodában. 

Ó r i á s i k 4 s ? V e t ü 
kötöttárukból, keztyiikhől női bolyhos nadrágból stb 

teWinfS olcsó Áron 
vásárolhat most nálunk. 

Tisza Áruház, Szeged 
Püspökba zár-épület. 

— Kinevezés. Dr. F a r a g ó Sándort, a Ma-
gynr Tisztviselők Takarékpénztára Rt.-nak éve* 
ó'a ügyvezető igazgatóját az igazgatóság érdemei 
eljsmeréseül vezérigazgatóvá nevezte ki. A kiváló 
bankember szegedi származású, régebben a Sze-
godl Kereskedelmi és Iparbank tisztviselője volt. 

•szalonban vegyes-pá-
ros szerencsever»env. 
ma Í22> est0 1/ 9-kor 

— Adományok a kiUlriözőttcknek. Pénteken a 
kővetkező adományok érkeztek a délvidékről kiül-
dözőtlek részére a „Szeged — Délvidékért" folvó-
számlára a Szeged-Csongrádi Takarékhoz: dr Pál. 
fy-Bndlnszkv Endre 10. Alsótanyai Hangya szövet-
kezet 25. dr. Menyhárt Gáspár 10, Szegedi Máv 
.iltisztikar 20. Privlnszky Jőzsef 8 pengő. _ N. N. 
10 pengőt küldött a Délmngyarorsrág utján a me-
nekültek részére. Az adománvt rendeltetési helvére 
juttattuk. 

Karácson*™ e w ' r s M b a k : 
isebkendők a Vőfélyboltban Klauzál-tér 9 

— Karácsonyi ünnepségek és segélykiosztások a 
reformátusoknál. A szegedi református egyház a 
l.orántfv Zsuzsána Egyesülettel és a Szegedi Kál. 
vinista Körrel karöltve az idén is igyekszik a hí-
vek áldozatkészségéből minél több szegedi <zp-
•íénvnek karácsonyi örömöt szerezni. A középisko-
lás ifjúság karácsonyi ünnepsége és segélvkiosztá-
sa szombaton délután 4 órakor lesz az egvház gyü-
lekezeti termében, az elemi iskolai növendékek 
műsoros ünnepsége va,sárnap lesz délután 3 órai 
kezdettel az állami leányliceum tornatermében, 
majd a gyülekezet szegény tagjai számára ünnep-
séget rendez az egyház és közöttük is természet-
beni segélyeket oszt ki 24-én délután fél 3 órai kez-
dettél az egyház gyülekezeti termében. A kerületi 
börtönben a protestáns rabok részére közös ün-
nepség lesz hétfőn délután 3 őrai kezdettel Több 
mint 100 pár uj cipőt, közel 200 uj ruhát oszt ki a 
református egyház, szegénvei között, szcmélven-
fcint fél kg kenyeret, fél kg babot, másfél kg bur-
gonyát és 40 dkg marhahúst oszt ki. 

CSIPETKE 
BELGRÁDBÓL JELENTIK, hogy az állat-

védő egyesületek nemzetközi szövetségének 
londoni titkársága emlékiratot intézett a jugo-
szláv állatvédő egyesület belgrádi elnökségé-
hez és hivatalosan érdeklődött a Jugoszlávia 
területéről kiutasitott magyar családok elha-
gyott háziállatainak sorsa iránt. A londoni 
titkárság közölte a belgrádi elnökséggel azt az 
egész világon elterjedt és mindenütt a legna-
gyobb megdöbbenést keltő hirt, amely szerint 
ezek a szerencsétlen, gazdátlanná vált álla-
tok semmiféle gondozásban nem részesülnek, 
enni nem kapnak és tömegesen pusztulnak el 
éhen lezárt ólaikban és istállóikban. A lon-
doni titkárság figyelmezteti emlékiratában a 
belgrádi elnökséget, hogy amennyiben ezeknek 
a kósza híreknek van némi komoly alapjuk, 
ugy nem lehet majd csodálkozni azon, ha a vi-
lág közvéleménye a legmélyebb felháborodás-
sal fordul el majd Jugoszláviától. 

A belgrádi állatvédő egyesület elnöksége 
azonnal válaszolt a londoni emlékiratra, eré-
lyesen tiltakozott a rosszindulatú híresztelés 
ellen, megállapítja, hogy a Jugoszlávia terü-
letéről kiutasitott magyar családok hütlenül 
és lelketlenül elhagyott állatait a jugoszlávok 
a legmegértőbb szeretettel vették pártfogásuk-
ba, a legmesszebbmenő módon gondoskodnak 
jólétükről és biztonságukról, a hivatalos meg-
állapítás szerint egvetlen-egy esetben sem for-
dult elő, hogy a szerencsétlen, elárvult állatok 
közül valamelyik a gondozás hiánya miatt 
pusztult volna el .. Megállapítja végül az em-
lékirat, hogy ezeket a hireket osakis Jugoszlá-
via ellenségei terjeszthetik, de Jugoszlávia 
ellenségei terjeszthetik, de Jugoszlávia emelt 
fővel, tiszta lelkiismerettel nézhet szembe a 
világ közvéleményével, mert nincs restelleni, 
tagadni valója . . . 

f? 
Ez a hir, amely a Reuter Iroda és az Havas 

Ügvnökség utján bejárta az egész világsajtót, 
eddig még felderítetlen módon eljutott a Lovak 
Országába is. Erről az országról annakidején 
kiváló kartársunk, Swift Jonathan számolt be \ 
szines riportjaiban. A Lovak Országának tisz- j 
talelkü polgárai ama bizonvos Gulliver láto-
gatása óta állandóan érdeklődnek a messzi 
Yehu-országok és a yehuk dolgai iránt és igy 
történhetett, hogy az érdekes hir hatására 
megalakitot'ák az Embervédők Egyesületét. 
Abból a teliesen logikusnak látszó meggondo-
lásból indultak ki, hogv ha az emberi világ 
lelkiismerete olvan megható módon mozdul 
meg a Jugoszláviából kiutasitott magyarok 
elárvult állatjai érdekében, akkor — esetleg 
— talán — alkalmasint adhat foglalkozni-. föl-
háborodni-, méltatlankodni valót a kiüldözött, 
a hajlékuktól, tüzhelvűktől 'élviz idején meg-
fosztott embercsaládok sorsa is. Mert a Reu-
ter és az Havas ezeknek a sorsáról nem emlé. 
kezik meg az állatvédő egyesület erélyes ak-
ciójával kapcsolatban közölt tudósításában. 

H 

Ötv. Miiller Jánosné sz. SleiriT Emma és gyermekei, Miiller Károly, Imre 
és Ilonka, — összetörve a sors csapásától, de megnyugodva az Örökkévaló Min-
denható akaratában, fájdalmukban porig sújtva tudatják, ho<jy imádott férje, a leg-
szeretőbb apa. nagyapa és rokon 

M i i l l e r J á n o s 
b o r n a g y k e r e s k e d ő é s H á z t u l a j d o n o s 

áldásos életének 71. évében. 23 évi boldog, zavartalan házasság után, f.. évi 
december hó 21. napján elhalálozott. 

Drága halottunkat december 23-án délután V? 3 órakor temetjük Dugonics 
tér 11. számú házából és onnan kisérjük a zsidó temetőbe örök nyugovó helyéne. 

Emléked örökké élni fog. 
Gyászolják: unokái, testvérei, kiterjedt nagy rokonsága és jóbaiátai. 
Részvédátogatások mellőzését kérjük. 
Külön villamos a Dugonica-térrőL 

így pedig teljes mértékben indokolt az Ember-
védő Egyesület megalkotása. 

Az elgondolást nyomban cselekedet követte 
és tüneményesen rövid idő alatt sikerült meg-
szervezni az Embervédő Egyesületet, amely 
tekintettel a sürgető helyzetre, rögtön kiépí-
tette az egész világra kiterjedő nemzetközi 
hálózatát is. A legújabb jelentések szerint a 
világszervezet, amelynek központja természe-
tesen a Lovak Országának fővárosában van, 
már meg is kezdte akcióját. A központi elnök-
ség rádiómegkeresést intézett a belgrádi fiók-
egyesület elnökségéhez és sürgős jelentést kért 
arra vonatkozólag, hogy mi történt a Jugo-
szlávia területéről kiutasitott magyar csalá-
dokkal. igaz-e, hogy a kiutasítások majd min-
den esetben brutális gyorsasággal történtek, 
hogy sok esetben elszakították a szülőket 
gyermekeiktől, hogy magányos apróságokat 
dobtak át a határon, hogv a legtöbb családnak 
még a legszükségesebb útravaló beszerzéséhez 
és összecsomagolásához szükséges ideje sem 
volt. Az Embervédő Lovak Világszövetségének 
belgrádi elnöksége azonnal válaszolt a köz-
pont megkeresésére. Ez a válasz azt nyeritl, 
hogv errefelé a lovak a splendid isolation elvi 
álláspontjára helyezkednek és a jugoszláv lo-
vak ugv vélik, hogv nem avatkozhatnak bele a 
kiüldözött magyarok dolgába, hiszen ez az üf!f 
már túlnőtt az embervédelem szerény keretein, 
ez már — külpolitika... m. L 

A Borkivitelt 
Részvénytársaság 

tósága, felügyelőbizottsága, tisztviselői és 

munkásai mélyen megrendülve jelen-

tik, hogy a vállalat alapitója és elnöke, 

Miiller János 
11 r 

hosszú szenvedés után munkás, eredmé-

nyes, áldásos és jótékony életét befejezte. 

Kiváló képességeit, nagy szaktudását 

és lehiggadt bölcsességét élete utolsó sza-

kában vállalatunk vezetésének szentelte 

Jóságos szive melegét, apai szeretetét, 

munkatársaira és a vállalat alkalmazot-

taira is kiterjesztette, távozása pótolhat-

tatlan vesztesége mindannyiunknak. 

Nemes egyénisége eszményképünk ma-

rad, emlékét soha el nem muló hálával és 

kegyelettel őrizzük meg. 

Szeged, 1934 december 21. 

A Gottlieb Dávid Utóda rt. 
Ecetgyár 

igazgatósága, felügyelőbizottsága, tisztvi-

selői és munkásai mélyen megrendülve 

közli, hogy a vállalat érdemdús elnöke, 

Miiller János 
ur 

hosszú szenvedés után ma visszaadta 

nemes lelkét teremtőjének. 

Vállalatunk felvirágoztatása körül szer-

zett nagy érdemeinek, nemes lelkének és 

jóságos szivének emlékét mindnyájan so-

ha el nem muló hálával őrizzük meg. 

Szeged, 1934 december 21. 


