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— A városi munkák és az önálló iparosok. 
Az ipartestület épitő- és feslőipari szakosztá-
lyának küldöttsége kereste fel kedden délelőtt 
dr. T ó t h Béla polgánuestei helyettest és hi-
vatkozva dr. P á l f y József polgármesternek 
a költségvetési expozéban tett kijelentésére, 
tiltakozott az ellen, hogy a népjóléti ügyosztály 
a tüdőbeteggondozó intézet helyiségeiben folyó 
építőipari és festőipari munkálatokat házilag, 
szükségmunkák keretében, tehát versenytár-
gyalás mellőzésével és az önálló iparosok kire-
kesztése' "1 végeztesse el. A polgármesterhe-
lyettes megígérte a küldöttségnek, hogy ki* 
vizsgálja a panaszt és a szükséges intézkedé-
sekel megteszi. 

— A sándorfalvi kulturház felszentelése. A 
sándorfalvai u j kulturházat nagy ünnepélyes-
séggel és nagy közönség jelenlétében avatták 
fel. Szeiit mise után az uj helyiségbe vonult a 
közönség. L e p e v Emil szentszéki tanácsos, 
plébános megáldotta az u j házat és hatásos 
beszédet intézett a közönséghez. A dalárda 
Slelczamer Rezső karnagy vezetése mellett 
énekeket adott elő. A Katolikus Kör ünnepi 
közgyűlésén Pallavicíni őrgrófot örökös disZ-
clnőkké választották, a díszoklevelet tavasszal 
ünnepség keretében fogják átadni. Délben ün-
nepi ebéd volt a plébánián, este a dalárda sze-
renádot adott. 

— Esterházy husárukiilönlegességek Márkusnál. 

Öszikötöttáruk 
Z W I C K L L . HORVÁTH M. U. 10. 

Pilsudszky 
volt magánt tkára 

Kazimfra Illakowicz lengyel 
költőnő 

előadást tart Szeneden 
A. Külüpvi Társasás: értesítette a város ha-

tóságát, hogy Kazímira Illakowicz. a neves 
lengvel költőnő, ebben fe hónapban felolvasó 
körútra indul Magvarországon. Első felolva-
sását Budapesten tartia. azután meglátogatja 
a nagyobb vidéki kulturközpontokat. elsősor-
ban Szegedet, ahová november 29-én érkezik. 

Kazímira Illakowicz mögött szinte párat-
lanul érdekes életpálváia van. Jelenig aktiv 
ki'úüqi) miniszteri tanácsos Lengyelországban. 
1892-ben született,, Wilnoban végezte el gim-
náziumi tanulmányait, maid a krakkói eevé-
*t'innék lett a hallgatója. Az egyetemen iroda-
lomtörténetet hallgatott. A tanárnői diploma 
megszerzése után Angliába ment és az oxfordi 
egyetemen képezte tovább magát. A világhá-
ború alatt egészen 1917-ig frontszolgálatot 
teliesitett, mint az orosz hadsereg lengve1 

hadosztályának betegápoló nővére. Hősieseé-
gét, a cár három vitézségi éremmel iutalmazta. 
Amikor azután Lengyelország felszabadult, ál-
lami szo^álatba lépe't és 1926-tól kezdve wa-
náhtitkárn volt, Pilsuászku marsainak egészén 
az államfő haláláig. Azóta a külügyminiszté-
riumban teljesít szolgálatot, mint miniszteri 
'anácos. Költői hajlama igen korán jelentke-
zett. Mái- 11 éves korában a „Tygednik II-
luatrowanv" cimü előkelő folyóirat közölte a 
fiatal leány költeményeit. Azóta süni egvihás-
ut áriban jelentek ineg verseskötetei és. vala-
mennyi érdekes e»eméuve. a lengvel irodalom-
nak. 1930-ban Wílno irodalmi áiiial tiinte'te 
ki. 

MagvárofszágonJ volt főnökéről F iMa í zkv 
már-sallró1 tárt. neróétnvalvü eipadá«.ökat. Sze-
gedi előadása 29-én délután fél 6 órakor kez-
dődik a várÓFÍtf'íj közsviilési terniében A ki-
váló léiMMl költőnőt á város hatósága hivata-
losan fogad.ia. 

— Alkoholisták, akik gyomorhurutban szen-
vednek, elvesztett étvágyukat napi ki>. 150 
gramm természetes „Ferenc József" keserűvíz 
használata folytán gyakran meglepő rövid idő 
alatt visszanyerik. 

-- Agyonlőtte magát egy kecskeméti keres-
kedő. Kecskemétről jelentik: Megdöbbentő 
kettős öngyilkosság történt Kecskeméten. Elek 
József 35 éves gyümölcs- és baromfikereske-
dő felesége szemeláttára revolverrel főbeiőtte 
magát. Az öngyilkosság utáni napon Elek Jó-
zsef üzlettársnője. Szécsény Sándorné is ön-

{lyilkos lett. Hajnalban lakásának i>adlásá'n 
elakasztotta magát és meghalt. A két öngyil-

kosság nagy feltűnést keltett. 

i— Kötött ruha a divat. Az ön méretére és kí-
vánság szerinti fazonokban készíthetjük. Lampcl 
és Hegyi, Tisza Lajos-körut. 

— Egy kisgyermek súlyos balesete, f, uZ i 
Sándor Malom-ucca 2. szám alatti házban 
kedden délelőtt súlyos balesetet szenvedett. A 
háromesztendős kisfiú tenyerét rátapasztolta 
a vörösen izzó kályhára és olyan súlyos égési 
sebeket szenvedett, hogy be kellett szállítani a 
klinikára. Állapota súlyos, harmadfokú égési 
sebeket szenvedett. Az el járás megindult ennak 
tisztázására, hogv a szerencsétlenségért Icr-
hel-e valakit felelősség. 

— Stauffer pusztasajt világmárka! 

Dolgozó Nők Klubjában (Kelemen-ucca 11., 
I.) ma este 7 órakor dr. Reicli Olga: A nö hygié-
niája címen előadást tart. Tagokat és vendégeket 
szívesen lát a vezetőség. 

Mészöly és Kramár professzor 
előadása 

a pedagógusok fanfolyamán 
Régi magyar irások és az ideges gyermek 
A szegedi pedagógusok továbbképző tanfolya-

mának keddi előadásán szép számti közönség előtt 
elsőnek dr. M é s z ö l y Gedeon egyetemi tanár 
tártolt előadást „Irodalmi szövegek nyeivi ma-
gyarázata" cimmel. Idézte a Közoktatási Tanács 
elnökének ama köriratát, melyben tankönyvírók 
és tanárok számára intelmet ad arra, hogy ke-
ressék a legkülönbözőbbnek látszó tantárgyak kö-
zött is a kapcsolatokat. A középiskolában is tár-
gyalt XIII. századvégi ómagyar Mária-siralom 
néven ismert legrégibb magyar versünk szöveg-
magyarázataival kapcsolatban bemutatta, mUyen 
szoros összefüggés van a latin és magyar nyelv 
között. Figyelmeztetett arra, hogy a tudományos 
kutatás is nagy kárát vallja, ha a nyelvtörténet 
•s irodalomtudomány eltávolodik egymástól 6 ha 
rt nyelvtörténetben a nyelvtani fejlődés mellett 
nem ügyelünk a műfajok szerinti stílustörténetre 
is. 

A nagy fi^velemmél hallgatott előadás után 
'1". K r a m á r Jenő egyetemi tanár tartotta ineg. 
előadását ..Az ideges gyermek" címmel.' 

A háború óta az ideges gyermekek száma nő 
— kezdte előadását. Ismertette a neurons ti a lénye-
dét alkotó három jelenséget: a fokozott ingerlé-
kenységét, a kórós fárááékönvsá^ót és a hajla-
mot árrá, kotrv áz Idegrendszer kórós réfleiíkét 
rögzítsen. Sorrá vette a megéiő'és és kezeié* 
iránvelvcit. maid rámutatott azokra a hibákra, 
amelyek ezen a téren történnek. Gyakorlati példák 
felsorolásával világította meg a szülök helvés mn-
galarlásának és a helyes nevelési eljárás szük-
ségességét is hangsúlyozza a uedf>"ógus és az or-
vos együttműködésének jelentőségét. 

A szegedi tankerület továbbképző tanfolyamá-
nak utolsó előadása dérenibér 1-én délután 1 órá-
kor lés? áz feryétém bnlpsészétl, karának 1 száihu 
élöadötérfnébeá. dr Mészöly Gédéón fojvtátóli-
f"H$an tárt'á niej» i^ásód'k • éiőá^s»*. ftald dr. 
Beér József egyetemi tanár tart élöadást ,;A nem-
zeti' ón'udat féi'Mfflérti társa^alrtunkbiu" eimmel. 
A tanfolyam élőadássórozata dr. Kisóarti János 
tankerületi főigazgató zárószavaival ér véget. 

Eladó ékszereket 
z á l o g j e g y e k e t , 
ezüst dísztárgyakat, brilliána ékszert meg l e p i 
magas késxpénséri veszek. Különös mfi-
becsli ékszereket és antik tárgyakat bizományba 
is elfogadok, azokra 75o/o k i m i l m e i l l e i 

kölcsönt nyújtok eladásig. 
g * & M £ m ékaaeréM» Oroszlán u. 5. 
\ l a S P a i (Zálogházzal szemben) 

— Kellős szerelmi dráma. Bécsből jelentik: 
A III . kerület egyik lakóházában kedden sze-
relmi dráma játszódott le, amelynek két ha -
lálos áldozata Van. S c h r a n k Antal 26 éve? 
kőműves három revolverlövéssel megölte Hes-
láncosnőt, azután öngyilkosságot követett cl 
Búcsúlevelet nem találtak, a Jelek arra enged-
nek következtetni, hogy tettének oka rémenv-
telcn szerelem volt. 

— Képkiállítás. Ma nyilik meg Kenéz János fes-
tőművész képkiállítás** a Hungária-szálló halljá-
ban. A művész Budapesteri az Emst-muzeurnb.m 
kiállított és nagy sikert aratott anyagot hozta el 
bemutatni Szeged városának, 
_ _ _ _ _ _ _ 1 

Ma esíe nagy opereíípremler 
a színházban 

»Csárdás« 
BUDAY DÉNES zenéje. 

— Gyógyíthatatlan betegsége jptiatt felakasz-
totta magát egy királyhalmi gazda. A Király-
halom 1047. szám alatti tanyában kedden reg-
gel felakasztva holtan találták B r i n z a ^a 
roly 56 esztendős alsótanyai gazdálkodót. A 
nyomozás megállapította, hogy öngyilkosság 
történt. Brinza többizben emlegette, nogy ön-
gyilkosságot fog elkövetni, mert nem bírja to-
vább az életet. Elkeseredésének az oka az 
volt, hogy gyógyíthatatlan és fájdalmas beteg-
ségben szenvedett, ettől akart halála árán meg-
szabadulni. Kedden hájnalban kiment az látál-
lóba és amikor még mindenki áludt a tanyá--
ban, elkövette az öngyilkosságot. Mire félfe-
dezték, már halott Volt. Az ügyészség, miután 
az öngyilkosság ténye kétségtelenül be igazolást 
nyert,' kiadta á temetési engedélyt. 

— Cserép Sándor szűcsmester Horváth M.-ucca 7. 

- MUNKAKOÍVET1TÉB. Munkát kaphatnak 
a Hatósági Munkaközvetítő utján; Férfiak: 3 ko-
vács, 3 lakatos, 1 vasesztergályos, 2 asztalos. 1 
böröudös, 2 kötszövő, 3 cipész, 3 szabó, 2 szűcs 
1 borbély) 4 üzletszerző, 1 gazdasági mindenes. 
Nők: 2 cipőtüzCnő, 1 cukrászleány. 

x Budapestre érve a Park-szállóban a keleti-
pályaudvar mellett megtalálja kényelmét, legjobb 
ellátását olcsó árakért. E lap élőlizelőinek 20 szá-
zalék engedményt nyujtunk. 

MIKULÁSRA: 
Csokoládé lüikúlás szines alumíniummal 

borítva 12 cm —.18 
Csokoládé férfi cipő töltve 7 cm —.2« 
Csokoládé csizma töltve 13 cm —.48 
Csokoládé szív bonbonier 12 cm —.58 

CUKORKA, CSOKOLÁDÉ: 
Csokoládés drazsé 10 dkg —.22 
Csokoládés mignon 10 dkg —22 
Nápolyi 10 dkg —18 
Mézes csók 10 dkg —-18 
Savanyu, v érős, v. méz cukorka 10 dkg —17 

BABATAVITASHOZ: 
Massé feabafej, hajas: 

cm 1 2 3 < 
ár P —.68 —08 1.08 1.28 

Massó babafej alvős, háj nélkül: 
cm 1 2 3 * 
ár P 1.98 2.28 2.48 2.98 

BABAJAV ITASOKAT OLCSÓN VALLALUN'K' 
.TATÉKOK: 

Alfó katona fából 20 cm —24 
Festett bádog edény 1 kartonon S drb —4Í 
Nikkelezétt VásálA —¿8 
Szarukürt 83 cm^es — 

PÁRISI NOGY BRUH1Z RT. 
I Z N U 6 . <SEK<ON1<S éa KISS U « A SASOK 


