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N a g y A l b e r t Ä l f ^ c 
— Két igazgatói kinevezés. Budapestről je-

lentik: A kormányzó a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter előterjesztésére dr. M á r i a -
f ö l d v Márton megbízott igazgatót a szegedi 
Klauzál Gábor reálgimnáziumi és M i k e Elek 
szegedi Arpádházi Szent Erzsébet leánygimná-
ziumi rendes tanárt január első napjától szá-
mított hatállyal középiskolai tanárok i észére 
megállapított és a hatodik fizetési osztály har-
madik fokozatának megfelelő X. fizetési foko-
zatba előléptette. 

— Akit a fia jelentett fel adócsalásért özvegy 
'Szcnássy Mátyásné battonyai asszony fia fcljelcn-
lésérc került pénteken a törvényszék ele adócsalás-
sal vádolva. Az asszony férje halála után a hagya-
téki leltár felvételekor csupán 200 mázsa gabonát 
vallott be. 300 mázsát elhallgatott. Ezáltal 13 pen-
gő illetékkel károsította meg a kincstárt. Az asz-
szony a bíróság előtt bevallotta, hogy valóban 
eltitkolta a 500 mázsa gabonát, ezt azonban azért 
telte, mert férje azt kifejezetten reáhagyta és azt 
hitte, hogy igy nem csík bejelentési kötelezettség 
alá. A bíróság az asszonyt nyolcnapi fogházra és 
??0 pengő pénzbüntetésre itéllc, az ítélet végrehaj-
tását azonban felfüggesztene. 

— Halálozás. A szegedi Máv. üzletvezetőség 
egyik régi érdemes főtisztviselője dőlt ki az élők 
sorából V a s Henrik műszaki tanácsos halálá-
val. Budapestről került a szegedi űzlelvezető-
séghez, amelynek központjában teljesített szol-
gálatot. Szorgalmával, képzettségével, egyéni-
ségével felettesei elismeréséi és kartársai meg-
becsülését vívta ki. Súlyos betegség támadta 
meg szervezetét, amely most legyőzte az 57 
éves főtisztviselői. Felesége, gyermekei, kiter-
jedt rokonság és bn rá ti kör gyászol ják.. Vasár-
nap délután temetik. 

x Stanlfer pusztasajt világmárka. 

— ELÖADASOK. Vasárnap délelőtt 11 órakor 
a rókusi katolikus székház nagytermében vitéz dr. 
S h v o y Kálmán országgyűlési képviselő előadást 
tart a szovjet működéséről és a kommunizmusról, 

— Lögyakorlat a baktól lőtéren. A szegedi ál-
lomásparancsuokság közli: Február 25. és 26-án 8 
órától délután 3 óráig a helyőrség csapatai a bak-
tói harcszerű lőtéren éles tölténnyel lőgyakorlatot 
tartanak. 'A fenti napokon a jelzett idő alatt a sze-
ged—sándorfalvai utat a közlekedés elől lezárják. 

— Ipari kiállítás. A mázoló és erező ipari to-
vábbképző tanfolyam hallgatói a tanfolyamon 
előállított készítményeikből kiállítást rendez-
nek az iparostanonciskola első emeleti díszter-
mében. A kiállitást kedden délelőtt 11 órakor 
nyitják meg. 

Szomorú sziwcl tudatjuk, hogy szere-
tett férjem, illetve jó apánk, 

V a s H e n r i k 

oki. mérnök, Máv. műszaki tanácsos 
hosszú betegség után f- hó 20-re virradó 
éjjel, 57 éves korában, 27 évi boldog há-
zasság után elhunyt. 

Temetése f. hó 31-én, vasárnap délután 
fél 3 órakor lesz az izraelita temető ha-
lottasházából. 

Gyászolják: felesége sz. Wassermann 
Katalin, gyermekei Tibor és Ilona és » 
kiterjedt rokonság. 
Részvétlátogatások mellőzését kérjük. 

Külün Tlllamoikoo»! Daconlcü-térríl 2 órakor indul 

b i á n y z ó t e 

A pénteki kisgyülésen sokaknak feltűnt, 
hogy többen hiányoznak azok közül, akik 
máskor rendszeresen látogatják az üléseket 
és akik állandó érdeklődést tanúsítanak a 
közigazgatás problémái iráxt. Kiderült las-

sankint az is, hogy a hiányzók kivélcl nél-
kül — ügypédek és Kivétel nélkül oszlo-
pos tagjai a kormánypárt szegedi szerveze-
tének. Erre az Ián az ellenzéki rosszmájúság 
röglön kisütöllc a magyarázatot. 

— Persze, persze — hangzóit cz a rossz-
- májú magyarázat —, meghalt szegény 

Sirchich Gyurka, megüresedett egy közjegy-
zöség . . . Sietni kell, nehogy valami ide-
gen elszerezzc a szegedi reflektánsok elől a 
közjegyzői stallumol! A szegcdi reflektánsok 
nagyot fognak nézni egymásra, ha majd vé-
letlenül összetalálkoznak a Kcp Eszterházi-
vccai palotájában, vagy az igazságügy minisz-
ter előszobájában . . . így legalább pótkis-
gyülcsl tarthatnak és külön letárgyalhatják 
— a pénlcki napirendet . . • 

V á s á r u n k 
egy ik szenzác ió ja 

a maii női harisnya 4 f i atí 

szépséghibás * ^ ^ 
mindenki csak egyet kap és mégis alig van már a 

fehércégtáblás B o r o s n á l 
— Influenza-chinin. Budapestről jelentik: 

Kozma Miklós belügyminiszter az influenza el-
leni védekezés céljából a chinin kicsinybeni 
árát, az eddigi árnak körülbelül felére szállí-
tott a l e . Február 1-től kezdve három hónapon 
át minden gyógyszertárban influenza-chinin 
elnevezés alatt 5 centigram chinint 2 fillérért 
lehet kapni. Ez a chinin önköltségi árának fe-
jel meg. 

— Serdülő fiuknak és leányoknak adjunk 
hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor 

egy-egy kis pohárnyi természetes „Ferenc ,ló-

zsef" keserüvizet, mert gyomor-, bél- és vér-

tísztitó hatásának gyakran igen fontos ered-

ményeket köszönhetünk. 

Farsangi kaleándrium 
Január 30: SzTK-bál a Tiszában. 
Január 30: a Szegedi Kisdedóvó és Jótékony 

Nőegylet álarcos jelmezes táncestélye a belvárosi 
óvódában. 

Január 31; Felsöipariskolai táncestély a Tiszá-
ban. 

Február 1: Medikus-Patikus bál. 
Február 1; Ujszegedi Szent Vince Szeretet 

Egyesület bálja az ujszegedi kultúrházban. 
Február 1: Dé'videki Otthon táncmulatsága. 
Február 2: Úrnők Mária kongregációjának 

műsoros estje a Katolikus házban. 
Február 3: KLOSz belvárosi csoportjának bál-

ja a Vivó Egyesület helyiségeiben. 
Február 4: „Hargitaváralja" Székely bál a Ka-

tolikus házban. 
Február 5: „Rongyos"-bál. 
Február P: Nemzeti bál a Tiszában. 
Február 6: a Szegedi Fészek Klub olasz estje. 
Február fi: Kp?' >nö hnl. 
Február 6: A Szegedi Altalános Munkás Dal-

egylet és a SzMTE jelmezbálja az ipartestületben. 
Február 7: a polgári iskolai tanárképző főisko-

lai hallgatók álarcosbálja. 
Február 8: Szent Imre kollégium bálja a Hun-

gáriában. 
Február 9: „Görbe éjszaka" a Hungáriában. 

Máv. éttermei minden reggel 

3 órától nyitva. 
Külön kicsi terem. 

Hz iparosnyugdijkérdésről 
A szolnoki ipartestület kebelében alakult 

Iparos Nyugdíj Egyesület részéről erőteljes 
megmozdulás történt a kisiparosok crszágo3 
megszervezése érdekében. Az egyesület teljesen 
a maga erejéből ezelőtt két évvel alakult és 
ma már jóváhagyott alapszabály mellett te-
kintélyes létszámmal is rendelkezik, ami azt 
bizonyítja, hogy aránylag könnyen elviselhető 
befizetések ellenében olyan mérvű szolgáltatá-
sokat biztosit tagjainak, mely ha szűkösen is, 
de elegendő az elöregedett iparos létfönntartá-
sára. Egy különleges rendszer alapján nem bi-
zonyos meghatározott összeget kell befizetni, 
hanem tetszése szerint minden tag anuyi havi 
járulékot fizet, amennyit akar, illetve a birto-
kában levő tagsági könyvecskéjében amennyi 
értékű bélyeget beragaszt. Ezekéi a bélyegeket 
a kisiparosokkal üzleti összeköttetésben álló 
kereskedők megvásárolják és az iparos által 
eszközölt bevásárlás összegének másfél, eset-
leg 2 százalékát bélyegekben visszatérítik. 

A rendszer kétségtelenül jó, mert a terhet 
nem az iparos közvetlenül, hanem egy közbe-
iktatott szerv, a kereskedelem viseli. Számsze-
rű kivizsgválás most van folyamatban, rövid 
időn belül erre vonatkozó tájékoztató jelenik 
meg. Nagyon ajánlatos volna, ha a vasárnap 
tartandó ismertető gyűlésen az iparosság minél 
nagyobb számban venne részt, mert ez az ügy 
megérdemli, hogy vele foglalkozzunk. Annyi 
már most is megállapítható, hogy az utóbbi 
időben favorizált biztosító és nvugdijmódoza-
tok között ugy a befizetések, mint a szolgálta-
tások tekintetében ez látszik a legelőnyösebb-« 
nek. Vörös József. 

Brilins fiKw), aramt, ezfisi 
legmagasabb áron vásárol 

Rerch ékszerész, Kelemen u.1t 

CSAK 14 NAPIG 
vásárolhat leszállított árban 

LINÓLEUMBAN 
ebédlőszőnycgot, futószőnyeget, 

függöny, sezlonátvotők, Unaieum, 
viaszkos vászon, kókusz szőnyeg 

és rengeteg maradett p o t o m á r o n . 

figyelie hirahati arainhaf. 

A SZÍNPADTÓL A TRONIC 
FERENC JÓZSEF ÉS SCHRATT KATALIN REGÉNYE 

A példátlan érdekességü riportregényt január 5í-én kezdi el közölni a 
DÉLMAGYARORSZÁG. 


