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H í r e k 
*B Árvíz fenyegeti a Rothermere-telepet. A 

Rotherm-ere-rtelep küldöttségét vezette pénte-
ken dr. P á l f y József polgármester elé C s a -
p ó Ferenc, aki elmondotta, hogy a megindult 
olvadás következtében árvizveszedelem fenye-
geti a Rothermere-telepet, mivel a csatorna 
eliszaposodott és igy a hőiének nincs szabad 
lefolyása. A polgármester azonnal elrendelte 
a csatorna kitisztítását. 

— Szociálpolitikai akadémia. Az országos 
szociálpolitikai intézet vezetősége értesítette a 
város hatóságát, hogy március első felétől 
kezdve szociálpolitikai akadémiát rendez, 
amely nyolc hétig fog tartani. A tanfolyamon 
azok a közigazgatási tisztviselők vehetnek 
részt, akiknek munkaköre szociálpolitikai vo#-
natkozásu. A tanfolyam anyaga igen változatos 
lesz, felöleli a társadalomtan, a társadalmi lé-
lektan, a társadalompolitika, a szociálpolitikai 
statisztika, a munkanélküliség problémáinak, a 
család és a gyermekvédelem kérdéseinek telies 
elméleti anyagát. A tanfolyam résztvevői a fő-
város szociális intézményeiben kapnak gya-
korlati kikénzést. Szegedről a város valószínű-
leg a népjóléti ügyosztály egyik tisztviselőjét 
küldi ki a tanfolyamra. 

— A Kálvinista Kör közgyűlése. A Szegedi 
Kálvinista Kör közgyűlésén T ö r ő s Sándor ny. 
miniszteri tanácsos, elnök megnyitója után Orosz 
Béla ny. vezérkari alezredes igazgatói jelentésé-
ből az egybegyűlt tagok különös őrömmel vették 
tudomásul, hogy több mint 50 uj taggal szaporo-
dott a Kálvinista Kör taglétszáma. A felvételre 
jelentkezett és már felvett u j tagok a követke-
zők: Dr. Kajdi. Károly postafogalmazó, Arokszál-
lásy János kántortanító, Gyarmati Mihály ny. 
Máv. főintéző, Ferenc Gáspár magánzó, Beretzk 
Pál magántisztviselő, Kuliffay Tibor hadbíró-
százados, Kiss Géza Máv. főtiszt. Pálinkás János 
épitész, Bódis Géza kőzépisk. tanár, Ko-
vács Sándor Máv. Intéző, Török Kálmán 
Máv. műszaki főtanácsos, Zoványí Miklós Máv. 
mérnök. Lőrincz Dezső Máv. főmérnök, E. Tőrök 
Béla Máv. s. hivatalv. Gabara Jenő házfelügyelő, 
Szilágyi Mózes cipészmesiter, Csarnay Gábor 
könyvkereskedő, Csanády Imre könyvkereskedő, 
Kiss Ferenc kőművesmester, Baczoiii Kálmán 
gyógyszerész, Kázi Lajos váll. sz. rendőrőrm., Va-
das Miklós rendőr őrm., dr. Vida Sándor állam-
rendőrségi detektív, dr. Benedek Árpád orvos, dr. 
Gellért Albert egyet, magántanár, dr. Tokay 
László egyet, magántanár, dr. Mtekolczy Zoltán 
orvos, dr. Karácsony Aladár főorvos, dr. Vén Fe-
renc törzsorvos, dr. Schwepler János törvény-
széki bíró, dr. Farkas György h. bankigazgató, dr. 
Ujvárossy Miklós rendőr fogalmazó, dr. Szilágyi 
Ferenc Máv. üzletigazgató b„ dr. Bay Zoltán 
egyetemi tanár, dr. Kormos Endre pü. s. titkár, 
Fórizs Lajos áll. főmérnök, Szegedi László posta-
főfelügyelő, Zajzán Zoltán mérnök, Bucsy István 
reálglmn. tanár, Ur Márton reálglmn. tanár. Ma-
téka János ny. alezredes, Bora Árpád ny. ezredes, 
Stépán Gábor bankigazgató, Mágori István pü. 
fővigyázó, Csizmazia Kálmán felsőipar isk. fő-
Igazgató, Rostás Elemér egyet. gazd. hlv. Igaz-
gató, Kocsis Mihály kir. főmérnök. Sípos József 
ny. ref. főesperes, dr. Korényi Elemér fogorvos, 
dr. Gálffy Ferenc kir, közjegyző. 

— Gyűlések a Munkásotthonban. A famun-
kások szegedi csoportja vasárnap délelőtt 10 
órakor a Munkásotthonban évi rendes közgyű-
lést tart. Napirend: 1. A vezetőség jelentése, 2. 
U j vezetőség választása, 3. A famunkások gaz-
dasági helyzete. Előadó: L á j e r Dezső titkár, 
4. Esetleges inditvánvok és kérdések. A csoport 
vezetősége ezúton is kéri a famunkásokat, hogy 
a közgyűlésen pontosan jelen jenek meg. — Az 
élelmezési munkások szegedi csoportjának ve-
zetősége meghívja Szeged sütőmunkásságát, 
hogy a 25-én, hétfőn délután 3 órakor a Mun-
kásotthonban tartandó összmühelyértekezle-
ten teljes számban jelenjen meg, mert igen 
fontos ügyben kell határozatot hoznia. 

— Veszettgyanus macska megharapott két 
l eány t Pár nappal ezelőtt az alkonyati órák-
ban történt, hogy a Fel támadás- és a Hétve-
zér-ucca kereszteződésénél egy veszettgyianufc 
macsak nekiugrott egy arrahaladó leánynak és 
megharapta a lábán. Ugyanezen a napon egy 
tizenegy éves leányt is megharapott a macska. 
Az eset után hajlóvadászat indult a környé-
ken a macska után, de nem sikerűit ráakadni . 
A ké* leányt az elsőfokú közigazgatási hatóság 
intézkechisére a város költségén Budapestre 
vitték a Paskur- intézetbe. 

— Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyo-
morégés, csalánkiütés, rosszullét, fejfájás, ideg-
izgalmak, álmatlanság esetén a természetes „Fe-
renc József" keserűvíz megszünteti az emésztési 
zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és a beleket, a 
vérkeringést helyes útra tereli és felfrissíti a szel-
lemet. 

— Amerikában letartóztatták Csernyák Im-
rét. Newyorkbó! jelentik: A washingtoni kö-
vetség C s e r n y á k Imre volt százados, a for-
radalmi katoná'anács egykori vezetőjének ki-
adatását kéri az Egyesült-Államoktól a Tisza-
gyilkossággal kapcsolatban. Csernyák ameri-
kai állampolgár. A kérésnek helyt adtak és 
Csernyákot letartóztatták. Valószínű, hogy k i -
utasítják, de nem ad ják át a magyar hatósá-
goknak — az amerikai lapok véleménye sze-
rint. 

— ELŐADASOK. Az Egyetembarátok Egyesü-
letének jogi szakosztálya elhatározta, hogy dr. 
T u r y Sándor egyetemi tanár „Igazság, valóság 
és látszat a jogban" cimen tartott nagysikerű elő-
adását, amely sok érdekes és uj kérdést vetett 
fel, külön vitaülésen beszéli meg. A vitaülés 26-án, 
kedden délután 6 órakor lesz a központi egyetem 
I. számú jogi előadótermében. Felszólalnak: dr. 
Menyhárth Gáspár, dr. Kiss Albert, dr. Pap Ró-
bert, dr. Csekey István, dr. Szivessy Lehel, dr. 
Mezei Sándor, dr. Szebeoyi Endre, dr. Kis Tibor. 
— V e r e s Péter író szombaton este fél 8 órai 
kezdettel a Hétvezér-uccai Munkásotthonban 
„Földreform és telepítés" címmel ismeretterjesztő 
előadást tart. Vasárnap délután 3 órakor Szent-
mihálytelfken a volt Nyári-féle vendéglő helyisé-
gében (496. sz.) „Parasztirodalom" címmel tart 
előadást. — A MAOSZ szegedi csoportja rendezé-
sében B a b n 1 g g Béla szombaton este 6 órakor 
az iparostanonciskolia fizikai előadótermében tart 
„Színes fényképezés" cimen előadást. 

— KEDVEZMÉNYES ARU JEGYEK a 
D é l m a g y a r o r s z á g előfizetőinek színház-
ba, moziba, fürdőbe. 

— Hizlaló és fogyasztó diéták terén különleges 
eredményekkel dicsekedhetik a Svábhegyi Szana-
tórium (Budapest). A kura soha nem sablonos. A 
diéta összeállítása mindig egyéni ízlés szerint 
történik. 
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Levél Dél-Afrikából 
Néhány héttel ezelőtt levelet kapott a pol-

gármester Dél-Afrikából. Egy ott élő angol 
fiatalember kérte arra , hogy szerezzen neki 
levelezőpartnereket Szegeden. A polgármes-
ter közölte a levelet a Délmagyarország m u n -
katársával és a Délmagyarország a levelet le 
is közölte. Az eredményt muta t ja az a levél, 
amely a polgármester pénteki postájával ér-
kezett és amelyben G e o r g W e k s , a dél-
afrikai fiatalember ezeket i r ja : 

,Kedves Uraml Nemrégiben irtam önnek 
és kértem összeköttetést olyan angolul tudó 
szegediekkel, akik velem leveleznének. Szíves-
ségének eredményeként nem kevesebb, mint hat 
válaszlevél érkezett, kérem, fogadja ezért hcf. 
lás köszönetemet. 

A levelek közül kettő magyarul íródott, saj-
nos azokat nem tudtam megérteni. A többi 
négy levelet angol nyelven irták és az egyik 
különösen — ezt egy ,farmer" irta — igazán 
tökéletes angolsággal birt. 

Valamennyi levélre válaszolni fogok, egy 
magyarul irt levél kivételével, nem tudom 
ugyanis kivenni a feladó címét, akinek neve, 
ha jól betűztem M: „Zsotei Tomif. 

Nagyon hálás vagyok önnek Polgármester 
Vr és ha egyszer eljut Délafrikába és Johan-
nesburgbat boldog leszek, hogy szolgalatára 
álfhatok önnek, aki oly nagy előzékenységet 
tanúsított olyasvalaki iránt, akit soha mé? r.:m 
látott. 

őszinte tisztelettel eGorae Weeks. 
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AzOMWE hírei 
Vasárnap reggel 6 óra 28 perckor Budapest-

re induló gyorsvonattal egy csoport nfazik 
féláru vasúti jeggyel Akik ehhez a csoport-
hoz csatlakozni Akarnak, jelentkezzenek szom-
bat délután 4 óráig a Délmagyarország jegy-
irodában. 

D i v a t o s f r a k k i n g e k 
legolcsóbban P 0 L L A H TESTVEREK NEL 

— Tanyai szurkálásért 6 hónapi fogház. Al-
só tanyán, az ördögh-féle vendéglőben múlt év 
juniusában nagyobb társaság borozott együtt. 
A társaságban volt K a l m á r Szilveszter fe-
keteszéli gazdalegény is, aki összeszólalkozott 
egyik társával, S a v a n y a Vincével. A szó-
váltásból verekedés t^fnadt és ennek során 
Kalmár Szilveszter kétszer hátbaszurta Sava-
nyát. A törvényszék a mult év végén a szurkáló 
legényt 3 hónapi fogházra Ítélte. Fellebbezés 
folytan pénteken a tábla foglalkozott az üggyel 
és a büntetést 6 hónapra emelte feL 

— Áramszünet A Villamtelep f. hó 24-én, va« 
sárnap reggel 6—11 óráig Újszegeden, a Főfasor, 
Kőzépfasor és Csanádi-ucca közötti 220 voltos fo-
gyasztók részére az áramszolgáltatást szünetel-
teti. 253 

Báiakra esek gFb harisnyát 
minden minőséében POllÓk Testvéreknél 

— A március S-i Görbe Éjszaka arányai nap« 
ról-napra impozánsabban bontakoznak ki. Erede-
tileg ugy tervezte a rendezőség hogy a Görbe Éj-
szaka a kávéházi teremben lesz, de az érdeklődés, 
már eddig is olyan páratlan méretekben nyilvá-
nult meg, hogy a Hungária minden termét a Gör-
be Éjszaka céljának szolgálatába kell állítani. Az 
érdeklődésnek a>z a magyarázata, hogy a Görbe 
Éjszaka keretében Szegeden soha nem látott att-
rakciók szórakoztatják a közönséget. Rengeteg 
móka, három zenekar. A Görbe Éjszaka ügyében 
minden érdeklődésre készséggel nyújt felvilágo-
sítást a rendezőbizottság irodája: Tisza Lajos-« 
körút 73. (MTI), telefon 27-59. 

— Nudista bál volt Lillafüreden? Miskolcról 
jelentik: A miskolci és a lillafüredi társaságok-" 
ban hirek terjedtek el, amelyeik szerint Miskolcon 
és Budapesten számos hölgy és ur meghívót ka-« 
pott, amelyen a meghívottakat egy Lillafüred kö-1 

zelébem levő vadászházban megtartandó nudista 
bálra invitálta meg a rendezőség. Az elterjedt 
hirek szerint a bált már meg is tartották. A meg* 
hivó ügye a hatóságokat is foglalkoztatja, megint 
dult a nyomozás. Lillafüreden az ügyről a követ« 
kezőket mondották: „Ilyenfatja szóbeszédet hal-
lottunk. de el sem tudjuk képzelni, hol van Lilla-« 
füred közelében olyan vadászház, amely alkalmas 
lenne ilyen nudista bál rendezésére. Nem is hi-
szünk az egészben és még a lehetőségét is kizárt-
nak tartjuk. Azt hisszük, az egész nem egyéb me-
rész fantázia szüleményénél 

— Kettős szerelmi dráma a szállodában. Bu-
dapestről jelentik: Szegényes öltözetű f iatalem-
ber és fiatal leány állított be tegnap este az 
egyik Nap-uccai szállóba. A portás reggel be-
zörgetett, hogy felkeltse a vendégeket. Hosz-
szabb zörgetésére sem válaszoltak, mire az a j -
tót betörte. Az ágyon egymás mellett vértől 
boritva feküdt a fiatal leány és a férfi. A men-
tők megállapították, hogy a szálló vendégei 
felvágták csuklójukon az ereket. A Rókus-kór-
házha szállították a fiatal párt, amelynek ál-
lapota a délelőta annyi ra javult, hogy a rend-
őr előállította őket a főkapitányság életvédel-
mi osztályára. Kiderült, hogy a fiatalember 
G u n v á k János 22 é v s nógrádverőcei keres-
kedősegéd, a nő pedig R o d ó Erzsébet 21 éves 
sződligeti szobaleány. Elmondták, hogy hóna-
pokkal ezelőtt ismerkedtek meg, az ismerke-
désből szerelem fejlődött, házasságot akar tak 
kötni, de ezt a leány szülei és a fiu nővére el-
lenezte. Egymást követték a családi jelenetek 
és ezért elhatározták, hogy öngyilkosok lesz-
nek. Vasárnap Budapestre utaztak, három na-
pig csavarogtak,_ az utolsó pénzükön elmentek 
a szállóba és zsiletpengével felvágták az erei-
ket. 

Sfress-dfszeff és virágok 
nasrv választékban P o l S á H T e s t v é r e k n é l 


