
D M M A G y A R O R S Z Ä O 1936 szeptember 22. 

— A szegődi cserkészcsapatok tábortüze. Az idei 
cserkész munkaévet a szegedi csapatok közös tábor-
tűzzel nyitották meg, amelyen mintegy 1(X) cser-
kesz jelent meg. A cserkészvizitelepen tartott tá-
bortüzet K a n i z s ay-K a r g György nyitotta meg, 
köszöntötte a 25 éves papi és cscrkcszjubileumát 
tartó dr. S ik Sándor egyetemi tanárt. Dr. S ik 
Sándor nagyhatású beszédével buzdította munká-
ra a szegedi cserkészeket. A tábortüzet énekek és 
ötletes játékok tarkították. A tábortüzet Ábra-
hám Károly vezet.öti«zt és dr. R é d e r Károly 
csapat liszt irány itottnk. 

- MUNKAKÖZVETÍTÉS. Állást kaphat a Ha-
tósági Munkaközvetítőben: t kovács, 1 fényező bu-
lormunkálioz értő asztalos, 4 bognár, 5 kádár, 2 
kosárfonó, 1 kefekötő, vagy szurokmunkás, 2 köt-
szövő, 1 varrónő, akinek gépje van, 6 szabó, 1 ma-
gyar szabó, 8 cipész, 1 borbély vidékre, 1 uri és 
hölgyfodrász vidékre, 5 hirlapterjesztő ügynök, 4 
tapasztó napszámos, t egyedülálló öreg pásztor, 4 
gazdasági mindenes, 1 kifutó, 1 kifutó kerékpárral, 
2 kereskedősegéd csomagoláshoz. Hadigondozottal; 
számára munkahelyek: 10 koppasztónő, 3 lakatos, 
.1 napszámos, 3 tejüzemi munkásnő, 1 kocsis, 6 cse-
répgyári munkásnő, 10 téglagyári munkásnő, 5 
gyakorlott szövő, 1 kereskedősegéd. 

— Tornyay János halála. Budapestről jelen-
tik: T o r n y a y János, a neves festőművész, 
Munkácsy Mihály tanítványa, hétfőn 67 éves 
korában elhunyt. Tornyay egyszerű paraszt-
í.zülók gyermeke volt Hódmezővásárhelyen. 
Hamar észrevették tehetségét, Budapestre vit-
ték, ahol először Székely Bertalan tanítványa 
lett. Később Parisba került, maid Munkácsy 
Mihály vette magához. A tehetséges embernek 
soha nem volt jó sorsa. Nemrég kapta meg a 
nagy állami aranyérmet. Hosszabb idő óta so-
kat betegeskedett, elvesztette kedvét a mun-
kától. Hódmezővásárhely méltónvolta fiának 
tehetségét és — havi 100 pengő tiszteletdijat 
szavazott meg. Nemrégiben lábtörést szenvedett 
Hódmezővásárhelyen, kiujult vesebaja is. A 
súlyos beteget felesége Budapestre szállíttatta, 
az operációra azonban nem kerülhetett sor. 

— Lugkőoldattal megmérgezte magát egy 

16 éves leány. Hétfőn este súlyos állapotban 

vitték a mentők a közkórházba Szatvmázi-uc-

ca lb. alatti lakásáról K u c s e r a Ilona 16 éves 

leányt. A kórházban megállapították, hogy a 

fiatal leány öngyilkossági szándékból lugkőol-

dattal megmérgezte magát. 

WEIL PÁLNÉ, szül. KARCZAG MARGIT felesébe, MARIKA kisleánya, 
WeiI Zsigmond és neje szül. Riamant Róza szülei, mélységes fájdalomtól megtört 
szívvel tudatják, hogy felejthetetlen jó fejje, atyja, fiuk 

WEIL P Á L 
f. hó 21-én, életének 39. évében, súlyos betegségben, rövid szenvedés után el-
hunyt. 

Drága halottunkat szerdán, f. hő 23-án délután fél 4 órakor a szegedi izr. 
temető cinterméből kisérjük utolsó útjára. 

Dr. Székely Ferencné 

szül. Weil Mórtp 

Weil Frigyes 

testvérei. 

Gyászolják: 

Karczag Jenő 

apósa. 

Karczag Jenőné 
anyósa. 

WeiI Frigyesni; 

szül. Schaffer Baba 

Selmer Ernőné 

szül. Karczag Erzsébet 

Dr. Székely Ferenc 

Karczag Géza 

sógorai, sógornői 

és a többi rokonok. 

Szeged, 1936. szeptember hó 21-én. 

R é A z v é t l á t o g a l á f t n k m e l l t f / é s é í k é r f ü k . 
Külön villamos indul délután 3 órakor a Dugonics-térről. 

A Szegedi Kenderfonógyár r. t. és a 

Bleier és Weisz cég igazgatósága és tiszt-

viselői kara mély fájdalommal jelentik, hogy 

W E I L P Á L 
c é g v e z e t ő 

szeptember 2l-én elhunyt. 

Szorgalmas és lelkiismeretes munkás-

sága, törhetetlen akaratereje felejthetetlen 

lesz számunkra. 

Szeged, 1956. szeptember hó 21-én. 

— Vakmerő betörés. Vasárnap éjszaka be-
törők jártak F a r k a s Mór Pál-ucca 5. szám 
alatt lakó szappankereskedő házában. Farkasék 
nem tartózkodtak otthon, a betörök zavartala-
nul működhettek. Amint megállapította a 
rendőrség, a kaput álkulccsal nyitották ki és 
az udvarról az ablak kifeszítése után jutottak 
be a lakásba. Az egész lakást felforgatták és 
mindent kikutattak. A szekrényeket feltörték, 
a fiókokat kihúzgálták és tartalmát szétszórták 
a padlón. Sikerült az egyik szekrényben ráta-
lálniok Farkasék ékszereire, azokat, mintegy 
négyszáz pengő értékben magukkal vitték. 
Mást nem is bántottak. A vakmerő betörést 
Farkasék hazatérésük után azonnal észrevették 
és értesítették a rendőrséget. A nyomozás során 
sikerült több olyan nyomot taláiniok a detek-
tiveknek, amelvek segítségével remélik, hogy 
rövidesen sikerül elfogni a betörőket. 

— Frontharcos szüreti mulatság. A Front-
harcos Szövetség szegedi főcsoport anak negye-
dik körzete jól sikerült szüreti mulatságot ren-
dezett a Bómai-körutí otthonban. V a d á s z 
István nvitotta meg az estélvt, maid A n t a l 
Dénes üdvözölte a megjelenteket. Éjfélkor két 
csőszleányt jutalmaztak meg, akik a legtöbb 
tolvajt fogták el. A rendezés Vadász István 
körzetvezető érdeme. 

— Erős, vérbő, kövér emberek igyanak na-
ponként, reggel éhgyomorra egy kis pohár ter-
mészetes „Ferenc József" keserüvizet, mert ez 
rendes gyomor- és bélmüködést biztosit, szá-
mottevően előmozdítja az emésztést és kitű-
nően szabályozza a vérkeringést. Számos 
szakorvosi nyilatkozat tanúsítja, hogy a Fe-
renc József viz SZÍV- és idegbajosoknak, vese-
és cukorbetegeknek, valamint köszvényben és 
csuzban szenvedőknek is nagyon jót tesz. 

Rádió 
Budapest I .11.10: Nemzetközi vlzjelzőszolgálat. 

12: Déli harangszó. 12.05: A rádió szaolnzenekara. 
13.30: D. Dortheim Stella hegedül, Jurup Ada 
énekel. 16.10: Arányi Mária előadása. 17: Makó. 
Lőrincz Jenő előadása. 17.30: A Magyar Pamut-
ipari Sportklub Dalköre. Vezényel Novak Károly. 
18.15: A nápolyi tengerkutatók. Tasnádi Kubacs-
ka András dr. előadása. 18.45: Suki Tóni és ci-
gányzenekara. 19.40: Színmüelőadás a Stúdióban. 
Ninos tovább. Színmű 3 felvonásban. Irta Földes 

• Imre. Rendező Odry Árpád. 21.40: Hirek. 22: 
' Hanglemezek. 23: Guttenberg György— Adler Ti-

bor jazz zenekara játszik. 

Budapest II. 17 45: A törökvilág emléke beszé-
dünkben. Kallós Ede dr. előadása. 18.15: Hangle-
mez 18 45: A földmüvelésügy minisztérium mező-
gazdasági félórája. 19.10: Francia nyelvoktatás. 
Garzó Miklós dr. 19.45: A Mária Terézia 1. hon-
védgyalogezred zenekara. Vezényel Figedy Sán-
dor. 21.10: Hirek. 

Külföld. Beremünster. 20: Bizet: Carmen, opera. 
Kalundborg. 21.50: Flotow: Mártha, opera. — 

Milano. 20.15: Alfano: Szakuntalan legendája, 
opera. 

20581—1938. vb. szám. 

Árverési hirdetmény 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX 

tc. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a szegedi kir járásbíróság 1935. évi Pk. 45816. 
számm végzése következtében dr. Mezei Pál ügy-
véd által képviselt dr. Gálffy Ferenc javára 265 — 
pengő és járulékai erejéig 1936. évi julius hó 21-én 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefog-
lalt és 1032 pengőre becsült kővetkező ingóságok, 
úgymint: házibutorok, tehenek, libák, gabona és 
egyéb ingók nyilvános árverésen eladatnak. Az ár-
verés az alább megnevezett foglaltatok javára is 
elrendeltetik, amennyiben követelésük még fenn 
áll. 

Ezen árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 
1936. évi Pk. 29431. számú végzése folytáa 2/65 — 
peng« tőkekövetelés, ennek 1935 évi október hó 
25. napjától járó 5 százalék kamatai és eddig ösz-
szesen 50.86 pengőben biróilag már megállapított 
s a még felmerülendő költségek erejéig Puszta-
szer 381. sz. a. leendő foganatosítására 1936. évi 
szeptember hó 22. napjának délutáni 1 órája ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók' 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. LX. tc. 107., 108 §-ai értelmé-
ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén a becsáron alul is, de legfeljebb a 
becsérték kétharmadáért el fognak adatni. 

Kelt Szeged, 1936. évi augusztus hó 30 napján. 

v. Gaál. kir. bir. végrehajtó. 


