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I f i r e f t 
— A legfőbb számvevőszék elnöki tisztségé-

nek betöltése. Budapestről jelentik: Z a v a -
d o v s z k v Alfréd halálával megüresedett a 
legfőbb állami számvevőszék elnöki állás. Er-
re az elnöki állásra az országgyűlés jelöl majd 
ki három személyt, a jelöléseket felterjesztik j 
a kormányzóhoz, akinek javaslata alapján ki-
nevezik az u j elnököt. Előzetes tárgyalások 
alapján valószinünek látszik, hogy az ország-
gyűlés a következőket fogja jelölni az állami 
számvevőszék elnöki állására. 1. V a r g a Imre 
nyugalmazott pénzügyi államtitkárt, 2. J a -
k a b b Oszkár pénzügyi államtitkárt, 3. helyen 
pedig dr. K u n c z Ödönt, a budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem tanárát. 

— Emelkedett a bankjegyforgalom. Buda-
pestről jelentik: A Nemzeti Bank jegyforgalma i 
a november 30-i kimutatás szerint a novem- ' 
ber 23-i forgalommal szemben 64.9 millió pen-
gővel emelkedett 

lvedéa. vexe vlndorl&ui&l 
nélkülözhetetlen, teile» g a r a n c i á v a l ké-

szít H Ö F L E Klauz&l-lér 3. 
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— Elmarad a paprikaértekezlet. A földmű-
velési miniszter csütörtök délelőtt 11 órára 
a paprikaértékesités ügyébein értekezletet hi-
vott össze, amelyre meghívást kapott dr- Pdlfy 
József polgármester és mindhárom szegedi or-
szággyűlési # képviselő is- Szerdán ér'esitették 
a minisztériumból a polgármestert, hogy a 
tervbevett értekezlet elmarad• a jövő héten 
szerdán tartják maid meg-

— A kormányzó névünnepe. A kormányzó név-
napja alkalmából pénteken délelőtt 10 órai kez-
dettel hálaadó istentisztelet lesz a református t«yn j 
plomban, amelyen B a k ó László lelkész szolgál I 
Az istentiszteletre az egyház elnöksége ezúton is 
hivja és várja a gyülekezet tagjait. —• A Magyar ! 
Asszonyok Nemzeti Szövetsége felkéri tagjait, j 
hogy a kormányzó névünnepén felekezetük templo-
mában a szentmisén, illeíöleg az istentiszteleten 
résztvegyenek. 

X Márkus fűszer, csemege, Kigyó-ucca. 

— A pulyka hivatalos ára. A szegedi piac 
kisforgalmú volt az eső elmosta a piacot. A i 
pulvka iránt azonban már megkezdődött a ké-
résié4! és erre való tekintettel az Országos Ba-
romfiértékesitő Bizottság Szegedre vonatkozó- i 
k g is megállapította a pulyka hivatalos árát-
December 4-től kezdve a következő pulykaárak 
lépnek életbe: páromkint kg- sulvban piacon 70, 
telepen 75 fillér. 9 kg- súlyban 90-90 fillér. 10 
kg- súlyban pedig 1—1 pengő a pulyka hivata-
los Ara kilogramonkintv 

— Disztáborozás. A joghallgatók Verbőczy 
Bajtársi Egyesülete 7-én, szombaton rendezi nagy-
szabásúnak ígérkező daru- és leventeavató disz-
táborozását a Ti&za-száUó nagytermében. Az ün-
nepi avatóbeszédet dr. K i s s Albert egyetemi ta-
nár, prorektor mondja, míg az egyetemi énekkart 
K e r t é s z Lajos vezényli K. K a i n Kató zoogo-
rakisérete mellett Az avatást tánc követi. A ren-
dezőség kéri, hogy a meghivóigényléseket még a 
mai nap folyamán jelentsék be 

— Tudományos előadás a Munkásotthonban. 
A Szegedi Szakszervezeti Bízcttság 1935-36-
évi tudományos előadásciklusát megkezdi és 
az előadásokat minden pénteken este fél 8 órai 
kezdettel tar'ja meg- A bevezető elfod^t 6-án. 
pénteken este fél 8 órakor Szakasits Árpád, 
az Építőmunkások Szövetségének elnöke -A ta-
nulás jeleintősége a munkásmozgalomban" ci-
men fogja megtartani-

— A hormonkutatás. A MIEFHOE kulturest-
sorozatában szerdán aste dr. Bach Imre egyete-
mi m. tanár tartott előadást «A bormonkutatás 
ujabb eredményei'* cimmel. Az előadó beszámolt 
a modern orvostudomány egyik legizgatóbb pro-
blémájáról, a belső sekreciós mirigyekről. Ismer-
tette e mirigyek működését, hiányuk, illetve tul-
tengésük okozta zavarokat. Beszámolt az erre vo-
natkozó legújabb kísérletekről és eredményekről. 
A közönség iz firfakr* rl«-rií5t mindvégig fe-
szült figyelemmel hallgatta és az eladót melegen 
ünnepelte. 

— A Lorántffv-vásár ós kiállítás égési héten 
Byitv« van s megtekinthető Kálvin-tér 2. «zám 
alatt naponkint délelőtt 10-1-ig é* délután 4—7-ij. 
Még mindig sok szép magyaros kézimunka és ipar 
művészeti tárgy kapható ai ízléses karácsonyi vá-
sáron és tóánitásM. 

— Aa „Esernyős k irá ly ! As Esernyő« királyi 

— 15-én lesz a Revíziós Liga közgyűlése. 
Megírtuk- hogy a Magyar Revíziós Liga Sze-
gedi Osztályának közgyűlése, illetve nagygyű-
lése 8'án lesz- Amint értesülünk- a nagygyűlés 
megtartását dr- Kenéz Béla ny- miniszter be-
tegsége miatt el kellett halasztnai 15-re, a jö-
vő vasárnapra^ A délelőtt 11 órakor kezdődő 
nagygyűlés a városháza közgyűlési termében 
lesz-

x Mikulások nagy választékban Kocsisnál. 

— A» „Esernyő« király"! Aa Esernyő« király! 

— Rablógyilkosság a kolozsvári erdőben. 
Kolozsvár közelében levő erdőségben rablók tá-
madták meg a román dohány jövedék kocsiját, 
amelyen nagyobb mennyiségű okmánybélyt-
get, dohányt és pénzt szállítottak. A rablók 
megölték a három szállitmánykisérőt és a ko-
csit kirabolták. A meggyilkolt embereket a 
rablók a kocsin hagyták és a lovak, az oslor-
esapkodástól megvadulva, a legközelebbi he-
lyiségig száguldottak. Ott a lakosok megállí-
tották a kocsit, amelyben megtalálták a három 
borzalmasan megcsonkított holttestet 

— Az ujszegedi lövészetek. Szeged város I. 
fokú közigazgatási hatósága értesiti az ujsze-
gedi lövölde környékén lakókat, hogy a lövé-
szetek alkalmával a veszélyeztetett területen 
belül ne tartózkodjanak. 

— Ab „Esernyős király"! Az EseraySs király! 

M I K U L Á S R A ! 

EGYIÍ EL 

Gyermek pulóver 

Gyermek mackó 

Gyermek garnitúrák 

Gyermek harisnya 

Gyermek keztyü 

Gyermek sapka 

Lego'cs^bb, 
L e g j o b b 

«JMPEIÉS 
Tisza latos fcőrut 

Teiias némaság 
a makói 

váiasiSás! fronton 
(A Délmagyarország makói tudósítójától) A 

vasárnapi makói városi képviselőválasztások 
előkészületei némán folynak Gyűlések- össze-
jövetelek nincsenek s csak a választást hirdető 
hivatalos plakátok, az egységes párt körösei-
nek bizakodó sürgés-forgása s nem uto'só sor-
ban a rendőrségi emberek- detektívek- c'vilru* 
hás rendőrök sűrű feltűnése az ellenzéki oárt* 
helyiségek környékén- mutatja mégis, hogy vá-
lasztásra készül Makó-

Eltekintve a gyüléstilalom'ól- az a rendőrt 
munka is, amely napok óta. tapasztalható a vá-
lasztással kapcsolatosan, bizonyság arra- hogy 
községi, tehát politikamentes választásnak Ma-
kón sohesem tulajdonítottak a hivatalos ténye-
zők olyan fontosságot- mint a mostaninak- A 
gyülésbetiltások folytán amugyis némaságra 
kárhoztatott ellenzéki pártokkal szemben a 
mindössze 29 városi képviselőtestület tagság-
ért a kormánypárt az egykori -városi poteári 
párt" nevet, felvonultatja és har-bakfl1 dl a ren-
delkezésére álló őssses erőket- A makói ellen-
zéknek a legutóbbi törvényhatósági választá-
sok alkalmával a makói szerzett 100 százalékos 
győzelmét «»éretnék és akarnák a másik olda-
lon most eüiojnáJrositan1- illetve az »kfor szen-
vedett osorbát kiköszörülök 

— Heresóval mérgezte meg magát A mentőlfl 
szerdán délután súlyos állapotban vitték a köz-
kórházba Rácz Mária. Pusztaszeri-ucoa 19-
szám alatt lakó bejárónőt- Megállapították, hogy 
a szerencsétlen nő nagymennyiségű heresóol-
dattal mérgezte meg magát. Kihallgatni még 
nem lehetett, állapota életveszélyes-

— mányi Csizmazla képkiállítás» december 8-ig 
a Hungária halljában. 

— Költözködés után hatóság előtti rágalmazás. 
Bugyi József szegedi lakos ellen hatóság előtti 
rágalmazás miatt tett feljelentésit Nagy Gézi.' 
né- Bugyi lakásába, költözött be Nagyné. aki 
a költözködő Bugyinak szívességből segített is 
a köl'özködésben. Közben Bugyi egyik szekré-
nyéből eltűnt 50 pengő- Bugyi lopás miatt felr 
jelentette Nagynét. a nyomozás azonban ered-
ménytelen maradt. mire Nagyné jelentette fel 
hatóságelő'ti rágalmazás tímén- A szerdai já" 
rásbirósági tárgyaláson kiderült hogy Bugyi 
ártatlanul gyanúsította meg Nagynét- A bíróság 
Bugyi Józsefet 50 pengő pénzbüntetésre ítélte-

Ha sajtot vesz, ügyeljen a 
STAUFFER-névre! 

Egy battonyai ügyvéd 
hitelsértési pere 

(A Délmagyarország munkatársától) Egy 
battonyai ügyvéd, dr- Gábor Gyula és annak 
testvére- Deutsch József né- valamint anyós* 
özv- Békési Ferencné ellen hitelsértés miatt .for-
dult eljárás- Dr- Gábor Gyula ellen jogerős íté-
lget hozott a bíróság és kötelezte bizonyos 
összegek megfizetésére A vádirat szerint az 
ügyvéd azzal követte el a hitessértésb hogy 
a jogerős itélet után követeléseit engedmé-
nyezte nővérére és anyósára és így ezeket a 
kielégítési alap elől elvonta• Az ügyvéd és tár-
sai szerdán kerültek a szegedi törvényszék 

Vűrfaytanácsa elé- Tiltakoztak kihallgatásuk 
során a hitelsértés vádja ellen ós előadták, hogy 
a cedálás tulajdonképen csak fedezetül szolgált-
Az ügyvéd ugyanis még jóval az itélet előtt 
kölcsönöket vett fel nővérétől és, anyósától és 
ezeket a kölcsönöket nem tudta idejében v is-
szafizetni- D<*utschné férje állandóan sürgette 
a kölcsön visszafizetését és biztosítékot is kért. 
ezért történt az engedményezés, azonban ezek 
az engedményezések nem értek semmtt. mert 
azok amúgy is behajthatatlanok voltak- A bír(r 
ság az ügyben nem hozott ítélete*, hanem a tar-
gva'ást eVianolta és iratokat .fos: beszmi W 

fotu-rnemüebet, nvakkm» 
dfikat, •ely«m«Aly»k»t, — 
ZhoWnndflket V61« ly O.cso a,ändeK0äat, 

boltban unreihet be. KUni&t-fcér 9. 

Elitélték 
a betörő cigányokat 

(A Délmagyarország munkatársától) Ezév 
tavaszán nagyszabású betörést követtek el Al-
sóvároson Dobóczky József gazdálkodó laká-
sában. Ismeretlen tettesek behatoltak a lakás-
ba és rengeteg értékes holmit vittek el onnan-
Jóformán teljesen kifosztották a lakást- Meg-
találták az esküvőre készülő Dobóczkyieány ér-
tékes kelengyéjét és azt jóformán egy szálig 
elvitték, azonkívül magukkal vittek bekecset, 
férfiöltönyt- bundát• télikabátot többezer pengő 
értékben-

A vakmerő betörés ügyében sokáig nyomor 
zott 'a rendőrség- míg végre sikerült a tettese-
bet Horváth Károly 47 esztendős cigányze-
nész és társa. Kispéter Mária személyében el-
fogni- Kevés kivételével előkerültek a lopott 
holmik is- A cigányok nem merték azokat §gye" 
13re értékesíteni- arra vártak, hogy a nyomo-
zás hullámai elüljenek és majd akkor értékesí-
tik a lopott holmikat- Az értékes zsákmányt 
addig az alsóvárosi temető utmenti árkában ás-
ták el. ott találták meg a de'ektivek- Horví^ot 
és Kispéter Máriát most vonta felelősségre a 
törvényszék Apcrvtanácsa- Horváth beismerte 
a lopást- de azzal védekezett hogy nem ő volt 
a terv ki »szelője- hanem Kispéter Mária- Azt 
vallotta, hogy nem volt keresete, azért szánta 
rá magát a lopásra- de egyébként is már mag-
bánta a dolgot. Kispí'er Mária azt adta ölő-
hós? 6 csak őrt Mont. amíg Horváth Dobóez-
kyékat kifosztotta- A bíróság a rcrvottmaltu ci-
gányt háromesztendei fegyházra, Kispéter Má-
riát nyolehónapi börtönt" ítélte Horváth fel-
lebbezett az ítélet ellen, Kispéter Mária meg-
nyugodott így ránézve az ité^el* jocörőssé lett-


