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— Eltemették báró Korányi Frigyest. Budapestről jelentik: Báró Korányi Frigyest szombat
délben temették el a pénzügyminisztérium előcsarnokából. A ravatal előtt már a délelőtti órákban gyülekezni kezdett a gyászoló közönség. Az
elhunyt családján kívül megjelent a kormány képviseletében Kozma Miklós belügyminiszter, Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, ott volt Széchenyi Bertalan gróf, a felsőház elnöke, Beöthy
László, a felsőház, Korniss Gyula, a képviselőház
alelnöke, Bethlen István gróf,
Káro.yi Gyula
gróf, Huszár Károly, Teleki Pál gróf, volt miniszterelnökök, több volt miniszter ós felsőházi tasr.
a művészvilág számos kiválósága. A gyászszertartás után, ame'yet Baranyai Jusztin pápai prelátus
végzett, Fabinyi Tihamér a kormány és a pénzügyminisztérium nevében búcsúzott Korányitól.
Méltatta pályájának kimagasló állomásait. Hangsúlyozta, hogy nem ő vágyott a politikai életben
való részvételre, nemzete kívánta oda. Súlyos és
felelősségteljes helyen gondos munkát végzett és
felőrölte magát a nemzet szolgálatában. Ezután
Posch Gyula, a Pénzintézeti Központ vezérigazgatója mondott búcsúbeszédet. Weisz Fii öp a TÉBE
nevében beszélt. Utána megindult a gyászmeriet
a Kerepesi temetőbe, ahol a Korányi-család sírboltjában helyezték örök nyugalomra Korányi Frigyes bárót.
— Bérelengedést és garanciát kér a várostól a
Szegedi Lótenyésztők Egyesülete. A Szegedi Lótenyésztők Egvesületének küldöttségét vezette
dr. H u n y a d i - V a s
Gergely országgyűlési
képviselő szombaton délelőtt dr. P á 1 f y József
polgármester elé. Elmondotta, hogy az egyesület szép eredményeket ért el az elmúlt évben, de
hogy tovább folytathassa munkálkodását, szükség van a város hathatósabb támogatására. Ezután H e r m a n n Miksa alezredes, az egyesület igazgatója ismertette az egvesület kívánságait. Elmondotta, hogy az egyesület harminc
holdas bérletet kapott a várostól a Bak tóban a
bérösszeg feléért, mivel azonban az elemi csapások tönkretették a termést, az egyesület ezt a
kedvezményes bért sem fizetheti meg, kéri, hgoy
a város engedje el néhány esztendeig a bért.
Mivel az egyesületnek folvószámlát is kell nyitnia, de ezt csak ugy teheti meg, ha a város garanciát vállal érte legalább négyezer pengő
erejéig. — erre a kilátásba helyezett államsegély fedezetet nvu jt —. azt js kéri az egyesület,
hogy a város vállalja el a garanciát. A polgármester válaszában kijelentette, hogy támogatni
kivánja az egyesületet, ezért felkéri a vezetőséget, hogv a kívánságokat írásba foglalva juttassa el hozzá.
— Eljegyzés. Bogdán Elluska (Jánoshalma) és
Salamon Sándor (Szeged) jegyesek.
— Karácsonvfaiinnepétyek. Az ujszegedi elaggott iparosok otthonában nagy közönség jelenlétében tartották meg az első karácsonyfaünnepélyt.
Az elaggott iparosok, illetve azok üzvegyei jutottak az iparosság gyámolitásába. azok, akikért az
ipartestület hölgybizottsága évek óta szakadatlanul dolgozik, meleg otthonhoz juttatta őket öreg
napjaikra. Jelen volt az ünnepélyen dr. Pálfy
Józsefné, vitéz dr. Shvoy Kálmánné, Körmendy
Mátyásné és még sokan, akik támogatásukkal hozzájárultak nemes adományaikkal az otthon fenntartásához. Az üdvözlfi beszédek elhangzása után
az otthon lakói mondottak köszönetet az adományozóknak, a hölgybizottságnak és az otthont fenntartó ipartestületnek. — A tápéi frontharcos csoport megható ünnepség keretében osztotta ki sze
retetadományait és több. mint száz gyermeknek
«*tte emlékezetessé a szeretet ünnepét. Évtizedek
éta ez az első alkalom, amikor nemcsak az iskolásgyermekekről emlékeztek meg, hanem a kicsinyek
is részesei voltak az ünnep örömeinek. Minden elismerést megérdemel a csoport vezetősége, mert lehetővé tette az ünnepséget, a legszegényebb frontharcos is hozzájárult szerény filléreivel ahhoz,
hogy tanújelét adja áldozatkészségének. Az ünnep
sikeréhez h o z z á m i t dr B n « a Dezső csoportelnök, D o m o n k o s János Községi bíró, N é m e t h
András a'clnök és L a o z i József bíró adománya.
x Budapestre érve a Park szállodában a keletipályaudvar mellett megtalálja kénveimét legjobb
ellátását olcsó árakért. E kap előfizetőinek 20 százalék engedraénvt nyujtunk
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— Gyomor- és bélzavaroknál, hasüregbeli
vérpangásnál, étvágytalanságnál,
szorulásnál,
felfúvódásnál, gyomorégésnél, felböfögésnél,
szédülésnél,
homlokfájásnál,
hányingernél
egv-két pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz alaposan kitisztítja az emésztőutakat.
Közkórházi jelentésekben olvassuk, hogy a
Ferenc József vizet még a hosszú idő óta fekvő betegek is nagyon szívesen isszák és általánosan dicsérik.
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Gombház, Csekonica u. 3.

— A Dugonics Társaság vasárnap délelőtt
11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a városi muzeum irodájában.
— Szilveszterre frakking, gallér, nyakkendő
Lampel és Hegyinél.
— Szilveszter. Az Ujszegedi Keresztény Dalosegyesület karöltve az ujszegedi kendergyári Reménység Dalkörrel Szilveszter esti mulatságot rendez kabaréval és tánccal egybekötve az ujszegedi
kultúrházba®. — Az Ujszegedi Polgári Kör december 31-én este 8 órai kezdettel a Tóth-vendéglő
nagytermében Szilveszter-estet rendez. — Az AUKE
nagyszabású Szilveszter-estet rendez helyiségében
(Klauzál-tér 5.), melyen fellépnek Tolnay Edith, Vágó Artúr, Veszely Pál, Utassy Jenő, továbbá a
görlők.
— Házasság. Dr. L i p p a v László és Z u c k e r Irma f. hó 30-án. hétfőn délután 6 óra kor tartja esküvőjét a fogadalmi templomban.
ÍMinden külön értesités helyett.)
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— Bajtársi összejövetel. Január 4-én tartja a
volt 86-osok Csongrád- és Csanádraegyei csoportja
műsoros bajtársi összejövetelét az ipartestületbon.
Halasy Béla és Forgács István mond emlékeztetőt
a 86-ik gyalogezredről, Lugosi Döme, Oláh Ferenc
és Kóró Imre felolvasással szerepel.
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újszerűsége abban rejlik,
hogy egy vékony rétege
az ajkon tökéletesen színezett fényes lakkszerű
felületet alkot, melynek
nemcsak h a r m o n i k u s
fényhatása, hanem fénye
által felfrissült telt meleg
szfne, eddig soha nem
tapasztalt benyomást kelt.
Tartóssága

felülmúlha-

tatlan.
8 ajak (Illetve zsíros arc)
rouge szín.
12 compact arcrouge sztn
Iüői-je szaküzletekben
vagy a magyarországi
forgalombahozó
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Teréz-körút 8»

Lengyel István halála
A régi szegedi tisztviselőgárda ismét megfogyatkozott. Lengyel István halt meg hosszú, kinos
szenvedés után. Lengyel a rendőrség államosítása
előtt tb. alkapitánya volt a városnak, azután továbbra is mecrmaradt a város szolgálatában, hoszszu esztendőkig vezette Alsóközponfcon a közigazgatási kirendeltséget. Nemrégen történt, hogy a
polgármester fölmentette a tanyai szolgálat alól
ós a városházára osztotta be. U j hivatalát már nem
foglalhatta el, súlyosan megbetegedett, július közepén kórházba kellett szállítani. A leggondosabb
orvosi kezelés sem tudott megbirkózni betegségével, amely egyre jobban elhatalmasodott szer
vezet én. Szombatra virradó hajnalon meghalt.
Halálának hine mindenütt nagy részvétet keltett.
Az ismert tisztviselő halálát özvegyőn kívül négy
árvája gyászolja. Hétfőn temetik. Délelőtt i a
órakor gyászmisét mondanak lelki üdvéért a rókusi templomban, féltizenegy órakor szentelik be
a rókusi kórház halottasházában, onnan kiszállítják holttestét Lengyel-kápolnára, amelynek egyházközsége díszsírhelyet ajándékozott neki Itt temetik el délután.
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— Lezuhant a kocsiról. Szombaton reggel 7
óra tájban a Vásárhelyi-sugáruton járók egy
nagy iramban száguldó kocsira lettek figyelme sek, majd látták, amint a kocsinülő férfi egy
zökkenőnél nagy ivben a lovak közé zuhan. A
közelben állók a szerencsétlen ember segítségére siettek. A férfi, aki "^zméletlenül terűit el
az úttesten, az esés következtében az arcán és
a fején zúzott sebeket és jobboldali bordatörést
szenvedett. A szerencsétlen embert, ö r d ö
János Hóbiárth basa-ucca 9. szám alatt lak<
földművest a mentők a közkórházba vitték. Állapota súlyos.
x Kávé, te» legjobb Sohifférnél, Valéria-tár.

