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A dolgozó ember 
állandó veszedelemben él 

Alig néhány hete Indította meg a Délmagyar- i 
ország balesetbiztosítási akcióiát, máris olyan 
eredményre tekinthet vissza, amely azt bízó 
nyitja, hogy ez az akció égetően sürgős v o l t 

öt hét alatt hat előfizetőnket ért 
olyan baleset, amelyért némiképen 

kárpótolhattuk őket. 

Beszédesebben semmi sem bizonyíthatná bal-
esetbiztosításunk szükségességét, mint ezek az 
esetek és csak azt mondhatjuk, hogy bűnösen 
könnyelmű ember az, aki még mindig nem fi-
zet elő a Délmagyarorszégra és nem szerzi meg 
magának ezzel a balesetbiztosítási lehetőséget. 

A már bejelentett eseteken kivül alább közöl-
jük két olyan előfizetőnk nyugtáját, akik köny-
nyű természetű balesetük után a baleseti dijat 
felvették. 

X Délmagyawszáf l 
Igen tisztelt Kiadóhivatalának 

Elismerem, hogy az engem ért balesetből Ki-
folyóan a Délmagyarország balesetbiztosítási 

akciójától 18.—, azaz tizennyolc pengőt a mai 
napon felvettem, ámbár a baleset előtt mind 
össze csak pár héttel léptem az előfizetők sorá-
ba. Miután a biztosítási dijat minden akadé-
koskodás nélkül az OTI egyszerű igazolására 
kifizették, igérem, hogy mindenkor hűséges 
előfizetőjük maradok, sőt minden munkástár-
saimnak ajánlom, hogy a Délmagyarországra 
előfizessenek. 

Szívességüket hálásan megköszönve, vagyok 
kitűnő tisztelettel 

Nyári István 
gépész, Szőreg. 

Délmagyarország tekintete« Szerkesztősége. 

Köszönettel nyugtázom azt a 12.—, szóval ti-
zenkét pengőt, amit nekem ma, mint baleseti 
dijat kifizettek. Elismerem, hogy sérülésem 
nem volt nagy és hogy csak a szerkesztőség 
különös jóakaratból fizettette ki nekem ezt az 
összeget, ami bizony, miután két hétig nem 
tudtam dolgozni, igén jól jött. 

Miklós Mihály, Sándorfalva. 

fíirek 
— Glattfelder püspök látogatása a városházán. 

Dr- Glattfelder Gyula megvésnüsoök csütörtö- I 
köm délelőtt m e g f o g a t t a hivatalában dr- Pálfy 
Józseí polgármestert, hogy viszonozza a pol-
gármester által a város hatósága és közönsége 
nevében tolmácsolt újévi jókívánságokat-

— Csütörtökön megkezdődött a pedagógiai 
továbbképző tanfolyam. Csütörtökön nyitotta 
meg dr. K i s p a r t i János tankerületi főigaz-
gató a pedagógiai továbbképző tanfolyamot a 
reálgimnázium tornatermében nagyszámú kö-
zönség előtt Nagyon sok vidéki tanító is meg-
jelent az előadáson. Dr. K i s p a r t i János 
megnyitójában hangoztatta, hogy a pedagógu-
soknak egészségügyi ismeretekre is szükségük 
van. Köszönetet mondott az egyetemi tanárok-
nak, akik a tanfolyam keretébei előadásokat 
tartanak. Ezután hozzákezdtek az előadáshoz. 
Dr. D i t r ó i Gábor „A gyermek szeméről" be-
szélt. A professzor ismertette a különböző 
szembetegségeket és azoknak okozóit, foglalko-
zott a távolbalátás és a tompalátás eseteível. 
— K i s s Károly tanfelügyelő közölte a hallga-
tósággal, az érdeklődés olyan nagv a tanfolyam 
iránt, hogy a főreáliskola tornaterme szűknek 
bizonyult; a következő előadásokat a rókusi 
tornacsarnokban tartják meg. 

— Menetrendi értekezlet Szegeden. Az állam-
vasutak szegedi üzletvezetőség* arról értesítet-
te a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy 
a tavasszal kiadandó u j menetrend rész-
leteinek tárgyalása és az esetleg felme-
rülő helyi kívánalmak megbeszélése cél-
jából január 17-én értekezletet tart. Az ér-
tekezlet tartására a kereskedelem- és közleke-
désügyi miniszter adott utasítást, akit a keres-
kedelmi és iparkamara többször felkért arra, 
hogy a menetrendi értekezleteket rendszere-
sítse. A kereskedelmi és iparkamara elnöksé-
ge ezúton is felkéri a kereskedelmi és ipari ér-
dekeltségeket. bngy a helvi menetrendet illető 
kívánalmaikat 15-éíg Írásban kö.zölie a kamara 
elnökséggel. mert a menetrend összeállítása 
után beérkező kérelmek meghallgatásra alig 
számithatnak. 

— Istentisztelet a isinastfeában pénteken dél-
után 4 órakor. írásmagyarázat szombaton délelőtt 
1® órakor a hitközségi székház fűtött nagytermé-
ben. Hétköznapokon az fctentiszteW kezdete reg-
gel háromneaved 7 és délután fél 5 órakor. 

— Strasser Jenő gabonakereskedő agyonlőtte 
magát Budapestről jelentik: Csütörtökön dél-
előtt Nádor-uccai irodájában agyonlőtte magát 
S t r a s s e r Jenő gabonakereskedő. Gyógyítha-
tatlan betegsége miatt követte el az öngyilkos-
ságot. Strasser Jenő fia volt az egykori európa-
hirü Strasser és Kőnig cég egyik tulajdonosá-
nak, Strasser Imrének. 

— Tanügyi találmányok bemutatása. Január 
12-ém érdekesnek ígérkező bemutató lesz a 
Csongrádi-sugáruti iskolában-.Két kiváló szegedi 
pedfl^ógi^s. Vdrhelvi József 'gazga'ö-tanitö és 
Gáspár Dezső tanító mutatja be a törvényható-
sági bizottság ta-ejaínak az uj tanügyi talál-
mányokat és azoknak alkalmazását- A bemuta-
*ió iránt nemcsak szakkörökben, de a közönség 
körében is nagy az érdeklődés-

x Márkus fíi«zer. csemege, Kigyó-ucca. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a 

Hatósági Munkaközvetítőben: 10 propaganda 
tisztviselő, 1 szii gyártó 1 borbídv^ 1 höl.gyfod-
rász, 1 cukrász, 1 gyakorlott bolti szolga, l 
lakatos- 10 horgoló és kézimunkázó tanuló-

_ Gép- és gyorsírói skolában (Honvéd-tér 4) uj 

tanfolyamok kezdődnek, olcsó tandíjjal, gyors ki-

képzéssel. Beiratkozás keddig. 

— Végleg marad a szentes—vásárhelyi kísér-
leti vonat Dr. W i n c h k l e r István kereske-
de'imi és közlekedésügyi miniszter titkára- dr-
S z é l i János utján értesítette a polgármestert 
hogy az* a vonatot, amely kisérletvépen két 
hónapi időtartamra közlekedett Szentes és 
Hódmezővásárheily között és amely naponta 17 
óra 30 perckor indult Szentesről és 18 óra 27 
perckor érkezeit Vásárhelyre, továbbra 's for 
galomba hagyja A vonat szükségességé* a 
kéthónapi próba teljes mértékben igazolta- A 
miniszter intézkedett- hogy ezt a vonatot már 
véglegesen beállUsák a legközelebbi hiva'alos 
menetrendbe is- A vonat indításának, szüksé-
gességét a Délmagyarország egyik cikke ve-
tette fel, melyet dT- Griiner István törvény-
hatósági bizottsági tag irt a környéki közleke-
dés sére'meiről- Ennek a közérdekű akciónak 
sikeré1 és elismerését jelen*i mos1 a kereskedel-
mi miniszter rendelkezése-

— „Budapest—Wien" a legnagyobb oo&rettsiker. 

II tizenhétéves leány 
öngyilkossága 

(A Délmagyarország munkatársától.) Jelen-
tette a Délmagyarország, hogy újév napján ön-
gyilkosságot követett el Á b r a h á m Ilona 17 
esztendős felsővárosi leány. A fiatal Ábrahám 
Ilona szülei távallétében nagymennyiségű lúg-
kőoldatot ivott s eszméletenül feküdt, amikor 
rátaláltak. Beszállították a belgyógyászati kli-
nikára, de már akkor látszott, hogy nem lehet 
segíteni. A nagymennyiségű maró folyadék 
szörnyű pusztítást vitt végbe a leány szerveze-
tében. Csütörtök délelőtt a belgyógyászati kli-
nika arról értesítette a rendőrséget, hogy Áb-
rahám Ilona meghalt. Holttestét a törvényszé-
ki orvostani intézetbe szállitották. Ábrahám 
Ilona szerelmi bánata miatt ivott marólúgot. 

Leleplezték 
a „gyógyfüvekkel" dol-
gozó kuruzsló asszonyt 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 

rendőrségnek tudomására jutott hogy a Stá-
ció-uccában egy kuruzsló asszony működik, 
Detektívek figyelték a lakást és megállapítot-
ták, hogy a kuruzslóasszonyt sokan keresik 
fel. Szerdán este azután detektívek hatoltak be 
a Stáció-ucca 2. szám alatti házba és tetten-
érték K o p l e r Appolóniát amint éppen egy 
kendergyári munkásnőnek adott el gyógyfü-
veket betegség ellen. K o p l e r Appolónia elis-
merte, hogy többeknek, akik hozzá fordultak, 
gyógyfüveket adott, de tagadta, hogy egyéb-
ként kuruzslást követett volna eL A rendőrsé-
gen jegyzőkönyvet vettek fel az esetről és 
egyúttal feljelentették Kopler Appolóniát a já-
rásbíróságon, ahol nemsokára felelősségre von-
ják kuruzslás m i a t t 

— Hirtelen meghalt egy ismeretlen asszony. 
Csütörtök délelőtt a mentőket a Margit-ucca 
16. szám alá hivták, ahol egy asszony hirtelen 
rosszul lett. A mentők sietve a helyszínre men-
tek, de mire megérkeztek, késő volt, az asz-
szony meghalt. A helyszínre rendőri bizottság 
szállt ki, megvizsgálták a holttestet, a jelek sze-
rint agyvérzés okozta a halált. Megindult a 
nyomozás a halott asszony személyének meg-
állapítása végett. Az idősebb asszony vadházas-
ságban élt, keresztneve J u l i a n n a . Azt is si-
került megállapitani, hogy az asszony már 
régóta betegeskedett, de nem kezelte orvos. A 
rendőrség elrendelte a holttest felboncolását 
annak a megállapítása végett, hogv mi volt a 
halál pontos oka. 

— Tudományos előadás a Munkásotthonban. 
Pénteken este fél 8 órakor a Munkásotthonban 
(Hétvezér-ucca 9.) K a b ó k Lajos, a Magyaror-
szági Vas- és Fémmunkások Szövetségének főtit-
kára „Községi politika" cimeíi tudományos elő-
adást tart. 

— Öriási érdeklőéds az uj FECSKE szivarkjf-
papir és hüvely iránt. A nagyszerű papiros gyár-
tásánál egészségi szempontok domináltak, amit 
bizonyít a minden dobozban található intézeti hi-
vatalos bizonyítvány. 

— A cirkusz és a lány. December 27-én el-
tűnt Mindszentről G v o v a i Ilonka 16 éves 
lány. Mivel ugyanaznap távozott el onnan egy 
vándorcirkusz, arra következtettek, hogy a cir-
kusztársaság rabolta el. Nagvmágocson meg ís 
találták a cirkuszban egy komédiáskocsiban, 
de azt mondotta, hogy önszántából követte a 
cirkuszt, szüleihez nem akar visszatérni. A 
csendőrök mégis visszakísérték Mindszentre 
szüleihez. A csendőrök távozása után kitépte 
magát szülei karjaiból, a Tisza felé rohant és 
újra eltűnt. A csendőrök nvomozókutvával in 
dűltek a kutatására. Meg is találták a Tisza-
parton egv betoncsőben. Most szisoru őrizet 
alatt tar tok otthon. 

— A szenvedő, beteg nőkpt reggel éhgyomorra 
e?v kis pohár természete«; „Ferenc JówteT kese-
rüviz 2—3 óra alatt könnyű, lágy bélkiürüléshez 
segíti és ezáltal ige» sok esetben rendkívül jóté-
kony hatással van a beteg szervekre. 


