
I 

D É L M A G Y A R O R S Z Á G 1935 szeptember 24. 

az országban állandóan haladni akarunk. mert 
a megállás halált forradalmat hoz- Ha meg 
akarunk maradni, haladnunk kell. mi hajlandók 
vagyunk megadni mindent. amire szükség van. 
de a közvéleménynek' a nemzetnek kell eldön-
tenie- mire van szükség• Nem lehet egyes em-
ber egy kis nemzetnek a vezére• Ha ujra kell 
építeni a nemzeteket, benne vagyunk, de szük-
séges ahhoz a lélek függetlensége• Nem érvé-
nyesülhet az a törekvés> hogy egyes ember• egy 
család, egy társaság a saját maga számára és 
hasznára bérelje ki a közéletet- A jelen ve 
szélye az. hogy az egyént letiporták és a tö-
megeket összeterelték• Mutatványok történnek a 
tömegek előtt és azt szuggerálják az emberek-
nek. hogy jól érzik magukat- Zsarnokság és 
féktelenség, ez nem lehet jövője a nemzetnek-

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után dr-
Koudefa Géza egyházmegyei igazgató tartott 
előadást "Nő a hitéletben" címmel- Beszédében 
azt hangoztatta, bogy a katolikus nőnek inten-
zív hitélettel fel kell készülnie és akkor meg-
állja a helyét a családban és az élet minden 
helyén- Toperczer Ákosné a keresztény női 
nártszövtség elnöke »Nő a mai erkölcsi krízis-

ben" címmel tartott előadást és a mai leány-
nevelés hibáiról beszélt-

Dr- Glattfelder Gyula zárószavaival ért véget 
a gyűlés- A püspök záróbeszédében a nők ál-
dozatkészségéről beszélt, amelyet a nyomor 
enyhítése és a tudatlanság csökkenése érdeké-
ben kifejtettek- Az egyház mélyebb lelkiséget, 
nemesebb finomságot vár a nőktől, különösen 
ma, amikor a nyers áurvaság fekszik rá a vi-
lágra- Uj ököljog kezd szerte a világon úrrá 
lenni Nem szabad megengedni — mondotta a 
püspök —. hogy reánk is ököljog köszönt sön-

— Jöjjetek — fejezte be szavait — és ezzel 
a nyers erővel szemben vergődő társadalomnak 
hozzátok tudtára, hogy a finomság az. amely 
mindinkább győz. mint az erőszak-

A nagygyfflés a pápai himnusszal ért végét-
Délután 6 órai kezdettel a katolikus lányok 

a leánylioeuim nagytermében és 7 órai kezdettel 
a katoHkns férfi iffuság az ipartestületben tar-
tott gyűlést-

Esiie a Katolikus Körben serleglakoma zárta 
be a Katolikus napot- A lakomán Schanál Kú 
roly mondott pohárköszöntőt-

(A Délmagyarország munkatársától.) Va-
sárnap délután szülei lakásán öngyilkosságot 
kísérelt meg T a k á c s Erzsébet 23 éves le-
ány. A fiatal leány ismeretlen mérget vett be, 
majd megkísértette, hogy a karjain felvágja 
az ereket, de ez nem sikerült, mert a kiáltott 
izgalmak következtében elájuh. Takács Er-
zsébet nem elsőizben kísérletezett az öngyil-
kossággal, még pedig azért, mert sem neki, 
sem vőlegényének nem sikerült állást kapnia 
és igy már évek óta nem esküdhetnek meg. A 
leány nemrégiben kapott ugyan valamilyen 

Kitűnőé" sikerült 
a dorozsmai kereskedők 

vasárnapi zászló-
szentelés! ünnepélye 

(A Délmagyarország munkatársától.) Szép 
ünnepe volt vasárnap Kiskundorozsmának. A 
Kiskundorozsmai Kereskedők Egyesülete tar -
totta zászlószentelési ünnepségét, amelyen a 
község egész társadalma résztvett. Reggel 9 
óvakor a községházán gyülekeztek a kereskedő 
egylet tagjai, később zeneszó mellett vonultak 
a templomba. Mise után S z t r i h a Kálmán 
esperes-plébános megszentelte a kereskedők 
hímzett zászlóját nagyhatású beszéd kíséreté-
ben. Az uj zászló alatt a kereskedők a község-
háza virággal díszített tanácstermébe vouul-
tak, ahol megkezdődött a díszközgyűlés. 

Megjelentek a díszközgyűlésen dr. C s e r g ő 
Károly, Csongrád vármegye alispánja, dr. 
D ó s a István járási főszolgabíró, dr. C s e r z y 
Mihály kamarai titkár, a szegedi kereskedel-
mi és iparkamara képviseletében, képviseltette 

magát a dorozsmai kereskedők ünnepélyén a 
Szegedi Kereskedők Szövetsége, a Baross Szö-
vetség és a környéki kereskedői érdekeltségek 
is. 

A díszközgyűlésen K i s s malomtulajdonos 
elnökölt, majd B r u n n e r József Jenő üdvö-
zölte a megjelenteket. Kiemelve, hogy a ka-
mara elnöke milyen szeretettel jött a dorozs-
mai kereskedők segítségére, amikor megala-
kították az egyesületet. S k o s s a Gyula ny. 
százados, Szeder Ferenc országgyűlési képvi-
selő üdvözletét tolmácsolta, majd K e c s k é s -
sy Tivadar ny. tanácsos tartott beszédet a 
zászló hivatásáról és vázolta azt a kötelességet, 
amely kell, hogy minden magyar embert el-
töltsön. 

K a p d e b ó Ferenc gyógyszerész a kereske-
dők egyesületének történetét ismertette, majd 
a Himnusz hangjai zárták be a mindvégig lel-
kes hangulatu díszközgyűlést. 

A zászlószegek beverésére került sor ezután, 
majd délben térzene volt, egy órakor pedig a 
Jerney-féle vendéglőben 200 teritékes társas-
ebédet rendezett a kereskedők egyesülete. Ebéd 
alatt dr. K á i n o k i B e d ő József cigányeze-
kisérettel zongorázott. 

Az ebéden az első felköszön tót dr. D ó s a 

ö zv . Pulitzer Józsefné szül. Lefkovics Czeczilia ugy a maga, mint gyermekei, 
unokái, menye és a kiterjedt rokonság nevében is mély fájdalommal tudatja, 
hogy szeretett jó férje, az áldott lelkű apa és nagyapa 

P u l U z e r J ó z s e f 
becsületes munkában eltöltött életének 78. és zavartalanul boldog házaséletük 
49. évében e hó 22-én elhunyt. 

Hült tetemét e hó 24-én, kedden d u. 3 órakor kísérjük a zsidó temető cinter-
méből végső nyugvó helyére, élete virágjában meghalt és őrökké gyászolt Ma-
riska leánya sírja mellé. 

Szeged,1935 szeptember 22. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni. 
Menye: Dr. Pap s & n d o r n é azfll. Szigeti Erztébet. Uaolrái: Mílller Magda,MUller Jult-

P °P LAszlö, PapKAbor. TwMre: pulitzer Lipót IWÍM) Sógorai: U»zl(l Upot T.mos-
T4T) László Adolf. Gyermekei! Dr. Pap Sándor, MUller Oezsőné szül. Pulitzer Hóul 

István főszolgabíró a kormányzóra mondotta, 
dr. S z t r i h a István a megjelent vendégeket 
köszöntötte, végül vitéz S z e k e r e s János dr. 
Hunyadi Vas Gergely országgyűlési képviselő 
üdvözletét tolmácsolta. Sokáig maradtak 
együtt a vendégek a fehér asztal mellett a leg-
jobb hangulatban. 

Dioatreoü 

Megmérgezte magát a 25 éves lány, 
mert elvesztette állását 

sovány jövedelmű állást, de két hét múlva ki-
tettéi onnan és ez keserítette el annyira, hogy 
öngyilkosságot kísérelt meg. 

Szombaton este találkozott vőlegényével, 
közölte vele, hogy állását, melyhez oly sok 
reményt fűzött, elvesztette. Vőlegénye vigasz-
talta a zokogó lányt. Takács Erzsébet látszó-
lag meg is nyugodott, azonhan akkor már ott 
volt retiküljében az öngyilkosságra szánt mé-
reg. Vasárnap délután, amikor egyedül ma-
radt otthon, elkövette az öngyilkossági kísér-
letet. Állapota súlyos. 

Vasárnap délután és este szines divatrevü zaj-
lott le a Hungária-kávéházban. Nemcsak a távé-
ház, de a terrasz is zsúfolásig megtett közönség-
gel. A közönség nem csalatkozott, mert Szegede* 
még nem látott nívós és gazdag revü pergett la 
Felvonultak az őszi és téli divatkreációk: cso-
dálatos toalettek, bundák, kalapok, cipők, keztyfik, 
retikülök, ernyők, kötött ruhák, komprimék, pi-
zsamák, reggeli toalettek olyan és annyiféle vá-
lasztékban, hogy a szem szinte elfáradt aézéswk-
ben. A revünek nagy sikere volt 

Ba jos megállapítani, hogy milyen sorrend-
ben helyes beszámolni a látottakról, éppen ez-
ért azzal kezdjük, ami legjobban megkapta fi-
gyelmünket. Ezek pedig a káprázatosan szép 
szőrmék voltak. A Rosmann szücsáruház rak-
tárának legjavát adta ide, hogy a bemutató si-
kerét emelje. Egvmás után vonultak fel a 
szebbnél-szebb hölgyek, illetőleg Chapal-csi-
kószőrmék, amelyek fénye és puhasága vetek-
szik a legfinomabb lioni selymekkel. 

A vendéghölgyek a legnagyobb elragadtatás-
sal csodálták a felvonuló szőrmeáradatot és 
amelyet vágyakozó pillantások és sóhajok 
kisértek lépésről-lépésre. Ámde nemcsak a höl-
gyek körében volt sikerük a Rosmann-görlök-
nek, hanem az urak sem tudták magukat ki-
vonni a káprázatos szőrmék lenyűgöző hatása 
alól. 

A jelek szerint a télen a Chapal-csikó lesz 
használható szőrme, amely márkás áru és min-
den darabja viseli az eredeti gyári védjegyét-
Természetesen, megtartja eddigi pozícióját a 
téli divatban a Breitschwancz, a Perzsa, a 
Skungs is, amelyekből a legújabb divat sze-
rinti elegáns keppeket és pelerineket készítik. A 
bemutatón nagy feltűnést keltett egy bokáig 
érő perzsaláb-kepp, egv pompás estélyi Breit-
schwanz-bolero, nemkülönben a szőrmék min-
den változata és színpompa ja, amit a Rosmaim 
cég erre a délutánra, illetőleg estére a Hungá-
riában felhalmozott. 

Ahol az elegáns divat találkozik, ott nem 
maradhat el természetesen a Lampel és Hegyi 
cég sem. Nem hiába, hogy már a verebek is 
csiripelik a Széchenyi-téren az ismert mottót: 
„Lampel-Heeyi kötött-szövött, fogalom a höl-
gyek között . de a Lampelt és Hegyit csak-
ugyan ismerik a hölgyek. Ha személyesen nem 
is, de kötött-szövött áruikon keresztül, kétség-
telenül. A vasárnapi bemutatón is leplezetlen 
örömmel fogadták a gyönyörű kötött-szövött 
kosztümöket, ruhákat és dzsempereket, ame-
lyek természetesen a legnagyobb érdeklődést 
brillíroztak a bemutató hölgyeken. 

Rózsa Teri női divatszalonja egész sorozat 
eredeti párisi modell nyomán készült estélyi, 
uccai és otthoni kosztümöt mutatott be, ame-
lyek tersmészetesen a legnagyobb érdeklődést 
keltették a hölgyek között. Rózsa Teri szalon-
ja ugyan az ujabbak közé tartozik Szegeden, 
de a régtulajdonos régi működési körében olyan 
izlést és hozzáértést sajátított el, bogy minden-
képen rászolgál arra a nagy bizalomra, amely-
ben a hölgykőzönség részesíti. 

Knittel Konrád kalapszalonjából kerültek ki 
itt is, mint általában, a hölgyek kalapjai és 
sapkái, amelvek közül különösen a strucc -
tollas solainek, a kedves kis tiroli kalapok és 
torkok tetszettek. 

A Lacher cég asszisztenciája nélkül minden-
képen csonka lett volna a pompás divatbemu-
tató. Olvan gyönvörü retikülökkel egészítettek 
ki a szebbnél-szebb toaletteket, amelyek a cég 
régi, ismert jóizlését dicsérik. 

Tökéletlen lenne a tudósítás, ha nem mél-
tatnánk Röser Teri pongyoláit, teakosztümieit, 
hálóingeit és kombinéit, mintahogv a divat-
revü is tökéletlen lett volna ezek nélkül A 
hozzáértő hölgvek nemcsak a kivitelt találták 
elsőrendűnek, de a felhasznált anyagot is. 

A bemutató derűit hangulatának emeléséhez 
a Segesvárv cég szolgáltatta az illatot. A "XX-
számú kölnivíz kellemes illatát nemcsak a kö-
.zönség sorai között elvonuló manekenek árasz-
tották maguk körül, de a cég gavallérosan el-
látta a vendéghölgveket is apró mintákkal. Va-
lószínű, hogy rövidesen csoportosan vásárolják 
majd a Kárász-uccai Segesvárv-drogériában *« 
eléaáns XX. számú kölnivizeket. 


