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Készítik 
a szegedi elsötétilési gyakorlat tervet 

Kibővítették a légoltalmi bizottságot 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
légvédelmi törvénv értelmében a vidéki váro-
sokban is meg kell alakítani a, légol'almi bi-
zottságokat. Szegeden már szentemberben sor 
került erre, a napokban azonban leirat érke-
zett a városihoz a belügyminisztériumból, nozv 
ki kel! bővíteni a bizottságot. Az utasításnak 
megfelelően a polgármester mos) a posta. a 
vasút, a villamosvasút, « aázavár. a vizmüte-
lev is a nagyabb szegedi avárvállalatok kép-
viselőivel kiegéseitette a légoltalmi bizottsá-
got. A bizottságnak így harminc főre növeke-
dett a taglétszáma. 

A bizottság a napokban értekezletet tart. 
ezen fognak döntem arról, hogv mikor tartsák 
meg Szépeden az első elsötétitési. gyakorlatot. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A vá-
rosi népjóléti hivatal számitása szerint a vá-
rosnak havonkint társadalmi utón 6000 pen-
gőt kell előteremtenie, hogy biztosítani tudja 
a szegények ellátását Ezt az összeget adomá-
nyokból, önkéntes . felajánlásokból kívánják 
biztosítani, — a szegényügyi bizottság — mint 
ismeretes — válaszos levelezőlapon hivta fel 
a polgárokat, ho^y a szegény segélyezésre ado-
manyozzának. Egy hónappal ezelőtt küldték 
szét a levelezőlapokat, számszerint 15.000-ret. 
\ városházán arra számítottak, hogy három 
hét leforgása alatt a szétküldött levelezőlapok 
30 százalékát visszaküldik a népjóléti bizott-
sághoz a havi felajánlás megjelölésével. A le-
ve lezőlapoknak egy tekintélyes részét azonban 
még most sem küldték vissza, pedig már szük-
ség lesz arra az összegre, amelyet a szegény 
segélyezésre kíván fordítani a város. Sokan 
vannnak olyanok is, akik nem ajánlottak fel 
»emmit, pedig kereseti viszonyaik megenged-
ték volna, hogy hozzájáruljanak a szegények-
ellátásához. 

A szegényügyi bizottságnak az volt a terve, 
hogy a társadalom felajánlásait az egyesületek 

(A Déhnagyarorszáa munkatársától.) A 
szegedi rendőrség kedd este óta nvomoz két 
vakmerő „hilózó" után. akik az egyik Kárász* 
uccai ékszerészt, hilózták meg ravasz módon. A 
..hilózás" a pesti alvilág speciali'ása. Lénvegét 
elmondani bajos, körülbelül abból áll. hogy 
megszédítik az áldozatot és leginkább pénz-
váltáskor — mint ielen esetben is — csapiák 
be. Kedden este közvetlenül zárás előtt beálli-
'ott az egyik Kárász-uccai ékszerészhez etrv 
jól öltözött, 40 év körüli, zömöktermetű, bar-
nakabátos, prémgalléros férfi és arra kérte a 
zárással foglalatoskodó ékszerészt, hogv vált. 
son fel neki ean százpengőst. A kereskedő 
készséggel teljesítette a kérést és leszámolt eléje 
tiz darab 10 pengőst. Ugyanekkor betért az 
üzletbe egv másik ismeretlen férfi, aki szintén 
barna télikabátot viselt és arra kér1« a keres-
kedőt, hogy mutasson neki karórasziiiakat. A 
dologba beleavatkozott az ékszerész f e l e se is. 
mutogatják a sziiiakat. viszont sietni kellett, 
mert közeledett a zárás ideje. 

A második számú férfi végre, kiválasztott 
egy 1.50-eg sziiiat és 50 ueuaőssel fizetett, 

ámoltak eléje öt darab 10 nengőst. holott 

I Nemcsak a közvilágítást szüntetik mee a ki-
! jelölt időben, hanem a ervárakban és a magán-

háztartásokban sem szabad világítani, ezv-két 
órán kérésziül. A légoltalmi bizottság meg 

, bízásából Csánui Ferenc városi főmérnök dol- ] 
gozza ki az elsölé'itési gyakorlat tervét. 

A légvédelemmel kapcsolatban sor kerül i 
hamarosan az óvóhely megépítésére. A iövő év 
elején készen lesznek az óvóhelv ónitési tervei ; 
s ezt követőleg rövid időn belül megépül Sze- • 
geden az első légvédelmi óvóholv. Egvelőre 

j egy ilyen óvóhelyet építenek a Kossuth Lajos-
i sugárút 23. számú városi bérházban, a tüzojtó-
[ laktanva mellett. Szó van azonban róla. hogv 
j Alsóvároson és Felsővároson is ér>itenek eev 
' egy légvédelmi óvóhelyet. 

A Korzó jégpálya m e g n y í l t 
K o r z ó M o z i n y á r i h e l y l » 6 g 

Nyilvántartási készítenek azokról, 
akik nem űzetnek koldusadót 

révén kell összegyűjteni. A szegedi nőegyle-
tek tagjai szép számmal vállalkoztak arra. 
hogy felkeresik a polgárokat. Hogy a gyűjtési 
milyen módon bonyolítják le, azt még nem ha-
tározták el véglegesen. Lehetséges, hogy a nő-
egyletek tagjai fogják ezt minden hónap ele 
jén elvégezni, ebben az esetben felosztják a 
vállalkozók kőzött a várost és kijelölik, hogy 
ki, hol, melyik uccában gyűjti az adományo-
kat. 

A szegényügyi bizottság megbízásából a nő-
egyletek tagjai most sorjában felkeresik azo 
kat is, akik nem aiánlottak fel semmit a sze-
gény segélyezésre. Rövidesen összehívják a nő-
egvletek tagiait és a hölgyek megkezdik mun-
kájukat. felkeresik otthonukban a polgárokat 
és felvilágosítást kérnek, hogv miérl nem 
ajánlották fel adományaikat a szegények el-
látására. A nép'óléti hivatalban nyilvántartás 
készült mindazokról, akik — bár módiukban 
Vett volna — nem ajánlottak fel semmit a se-
gélyezésre. Most csoportosít iák a névsort és a 

i nőegyletek tagjainak a rendelkezésére bocsát-
I Iák. ' 

Vakmerő „ h i l ó s ő k " 
az éks%evés%boiiban 

. négv darab 10 pengős és aprópénz iárt volna 
vissza. A második számú ur ekkor egv 10 

j neno'őAt e'vott a részére kiszámolt pénzből és 
kifelé indult. Az első számit ismeretlen ezalatt 

j még mindig a 100 pengőssel hibelődött. Az 
: ékszerész felepége n'ánn szólt az ismeretlen 

második °zámu férfinek, hogv iöiiön vissza, 
mert otthaguta a pénzét. A második szánni 

, férfi visszatért,, maid azzal a kéréssel fordult 
az ékszerész feleségéhez, hogv a pulton lévő 
pénzt kiegészíti még apróval és adion vissza 
neki kereken száz pengőt. A két ismeretlen, 
külön-külön, percek alatt ugy összezavarták a 
helyzetet, hogv visszakapták a száz pengőt. 

| még az anrónénzt is. a vásárolt áru értékét 
j sem vonták le. Csak akkor eszméltek rá arra., 

hogy az ismeretlenek mii ven érzék enven meg-
káro«;to*Mk őket. amikor azok már messze 
jártak. Körülbelül ez a . hilózas" lénveere... 

Az ékszerész fel jelentésére a, detektívek 
mindenfe1é keresik a vakmerő szélhámosokat. 
Feltehető, hoev másutt is próbálkozni fognak. 
ezért a rendőrség mindenkit óvafossáírra fi 
"'-c'meztet a két ravasz szélhámossal szem-
ben 

A " összes hirdetett 

k a r á c s o n y i 
társasutazások 

Olaszországba 
Ausztriába 
költséamentesen elójegyezbetők. 

Prospektusok kaphatók: 

Neu Ernő 
banküzlet utazási irodáiéban, 

S z é c h e n y i tér 6. szám. 

3 pengőért — 30 pengő 
A csendőr és a tanitónó harca a f ütéspénz 

és az eltörött lámpa körül 

(A DéJmugyarorszát* munkatársától.) Gábor 
Mihály nyugalmazott stzegvári osendőrtörzs-

őrmester ellen az üevÓ6zség zsarolás miatt 
emelt vádat a közsógbeli tanitónő. Valovits 

Eleonora feljelentése alapián. A tanítónővel 
nagv botrány történt. Lakója volt a csendőr-
nek ós amikor most máiusban ki akart onnan 
költözni, a csendőr bezárta előtte a kaput 06 
kijelentette, hogv mindaddig nem engedi ki. 
amig három pengő tartozását meg nem fizeti. 
Ez a tartozás azonban nem lakbórhátralék 
volt, hanem ugv állott elő, hogv a tanitónő 
fűtésért és egy eltörött lámváéri tartozott az 
összeggel. A csendőrnek, mint házigazdának 
tehát nem volt. visszatartási ioaa. 

A nyugalmazott csendőrt szerdán vonta fe-
lelősségre a szegedi törvényszék Vaday-\ aná-
csa. A csendőr elmondotta, hogv bűnösnek érzi 
magát, mert most már ő is tudia.. hogv nem 
lett volna ioga lakóia előtt bezárni a kaput. 
De abban a tévedésben volt. hogv ilvennemü 
tartozással kapcsolatban is iogosult a házi-
gazda a lakó ingóságait visszatartani. Sok 
hasonló ügyben nyomozott és utrv emlékezett, 
hogy a lakónak fizetnie kell. ha ki akar köl-
tözni és ha nem fizet, a házigazda visszatart-
hatja, holmijait. 

A bíróság bűnösnek mondotta ki a nyugal-
mazott csendőrt ós 30 pengő pénzbüntetésre 
itélte, azonban az ítélet, végrehajtását felfűfr 
g^.sztette. A bíróság envhitő körülménynek te-
kintette. hogv a vádlott a törvónvt illetőleg 
tévedésben volt. mórt azt hitte, hogv a fütés-
pénz tartozéka a lakbérnek, erre vonatkozólag 
azonban a kúria már régebben megállapította, 
hogy nem tartozéka a házbérnek ós igv ilven 
hátralék miatt a házigazdának nincs vissza-
tartási ioga. Az Ítélet jogerős. 

Mikulásra; 
Cukorka 10 deka # —17 
Vegyes csokoládés drazsé 10 deka —.22 
Mazsolás teihalom 10 deka —.24 
Töltött krém csokoládé 10 deka ~ 24 
Mézes csók 10 deka —-18 
Nápolvi 10 deka —.18 
János kenvér 10 deka —.08 
Narancs 1 kg 78 
Csokoládé Mikulás színes ahtminiummal 

borítva 
cm. 6 9 12 13 15 

"ár —06 —.12 -.18 —.24 - .28 
Csokoládé csizma színes alumíniummal 

borítva, dessorttel töltve: 
cm 7 11 13 15 18 
ár - 08 -.18 —.48 —.68 — 88 
Csokoládé piros papucs 9 cm. —.16 

Mikulás kosár: nápolyival, mézes csók-
ka.l, fügével, szaloncukorral töltve, vir-
gáccsal. csokoládé Mikulással diezitve —.98 
Aranvozott virgács —.18. - . 1 2 . - 0 8 
Kérje 16 oldalas Miku'ás és Karácsonyi 

árjegyzékünket! 
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