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Életbelépett az uj rend 
a szegedi piacokon 

(A Dálmagyarorszdg munkatársától.) Hétfőtől | 

kezdve B Tisza Lajos-köruti piacon ai uj rend-

szer szerint árusítanak. Az eddigi két sor helyett 

csak egy sorban vannak elhelyezve az áfusok, két 

sorban ezentúl sehol sem lehel árusítani, mert a 

legújabb miniszteri rendelkezés szerint ez forgalmi 

akadálynak számit. Ennek a szempontnak meg-

felelően kellett a Tisza Lajos-köruti piácot átren-

dezni, Az átrendezés szombaton éi hétfőn történt 

meg, kedden már az u) rendszer lépőit életbe a 

Tisza Lajos-köruton végig. A piaci árusok uj el-

helyezése következtében kissé megnyúlt a plctc, 

de hétköznap alig látszik valamilyen változás a 

körúton, ellenben hetipítcos napokon sokkal szem-

betűnőbb lesz, hogy az eddigi két sor helyett csak 

regy 6orban sorakozhatnak fel az árusok és a 

sátrak. 

A piacrendezessel kapcsolatban Róth Lajos tör-

vényhatósági bizottsági tag, a piaci árusok cso-

portjának vezetője a következőket mondotta: 

—• A piac uj beosztása most még az első na-

pokban kissé szokatlan, az uj helyre trlepitctt 

árusok panaszkodtak, hogy a régi, megszokott ve-

vőjük nehezen ta'állák meg őket. Ezek a pana-zok 

azonban pir nap múlva egészen még jogira': szűn-

ni, teljes rend tesz a piacokon, mert a rendezés 

határozottan előnyös volt. Az árusok legnagyobb 

része meg is van e'éjedve és az első piaci nap 

eredményé, ől is beszámoltak, az uj rend premier-

jén semmivel sem volt khe'jb a piacokon a for-

galom, mint bármikor máskor. A közönség is egy-

hamar megszokja ma'd az uj piaci rendet és ak-

kor mindenki megelégedéssel beszélhet a piacok 

átrcndezécc.'ől, amelyre már szükség is volt. 

Kijelentette még Róth Lajos, hogy bevált a 

sátrasok áthelyezése Is, a Püspökbazár e'é. Ügyel-

tek arra az áthelyezésnél, hogy fis zavarják a sát-

rakkal a püspöke a-sári üzletekbe való közl eke-

dést é> remélhető, hogy a sátrak odahely*zé-óvel 

még növelni lehet majd az Itteni üzle'ek forgal-

mát Is. 

A felkelők diszfelvonulása 
Malagában 

Szevilla ujabb sikereket jelent — Madrid 
ellentámadást kezdett 

London, február 9. Malagában a felkílők Hagy 

politikai és katonai sikernek jelentik ki a város 

elfoglalását. A felkelőknek első dolga vo'.t 

élelmiszert és gyógyszert kiosztani a laköseág kö-

zött. - , ] 

Salamancal jelentés szerint Franco tábornok a 

püspöki palota erkélyéről bejelentette a lakosság-

inak, hogy csapatai nemcsak Malagát, hanem az 

egész malagai tartományt elfoglalták. 

Valenciából megerősítették Malaga elfoglalásá-

nak hirét é3 Malaga kormányzója Altnerlábi mene-

kült, ahonnan Valenciába utazik. 

A Daily Mail megrázó részleteket kőzöl azok-

ról a vérengzésekről, amelyeket a Ma'agából me-

nekült vörösök az utolsó órákban elkövettek. Min-

denfelé a városban tüzeket lehetett látni. A bol-

sevisták fel akarták gyújtani azt a hajót, amelyen, 

több hónap óta sok túszt tartottak fogva, ezt a 

szándékukat azonban nem tudták végrehajtani. 

Salamancából Jelentik: Mint Ma'agából jelentik, 

a nemzeti csapatok keddien délelőtt diszfelvonutást 

rendeztek a város főbb utvonalain. 

Malagában 
Pár Is, február 9. A Liberté haditudósítója -sze-

rint Malagában a felkelő csapatok bevonulása után 

nagy tilzvóst pusztított és a város középső részé-

ben a Larios-uccát csaknem teljesen elpusztította. 

A SZEGEDI METEOROLOGIAI OB 
SZER VATÖRIEJI Jelenti Szeneden a 
hőmérő legmagasabb állási 8.6, a leg-
nlatíonyabb 06 C. A barométer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 753.0, este 751.6 mm. A levegő 
páratartalma reggel 100, délbcu 100 
száz.iilék, A szél iránya északkeleti, 
crőJtséee 1—2. A lehullott csapadék 
mennyisége 4.8 niui. 

A MeKorologisi Intézet jelenti este 

10 órakor. IDöJÓSLAT: Mérsékelt 

sfél, több helyen további é*ő é* füle* 

n liegyeken havazás, nyugat fel öt a 

nappali hőmérséklet kissé emelkedik 

A székesegyház kincsei eltűntek. A távozó vörös 

csapatok sok túszt magukkal cipeltek. 

Ellentámadás 
Párís, február 9. Madridi jelentések szerint a 

köztársasági csapatok a cordota—granadai front-

szakaszon, Malagától északra ellentámadásba men-

tek át és többhélyütt behatoltak a felkelő csapa-

tok vonalaiba. A sa!amancai főhadiszállás elismorí 

a köztársaságiak ellentámadásának tényét, hozzá-

teszi azonban, hogy a felkelő ctapatok mindenütt 

visszaverték az ellenséget. 

Malaga elfogla'jisával egyidejűleg a felkélő csa-

patok, a salámancal főhadiszállás közlése Szerint, 

Madrid körül Is sikert értek el és elvágták a mad-

rld—valenciai országutat, úgyhogy a spanyol fő-

város és a tengerpart között megszakadt a közvet-

len összeköttetés. Madridtól délkeletre most már 

harmadik napja folyik a felkelő csapatok előn}*o-

mulása. . 

Súlyos fegyházra ítéltek 
tiz kémet 

Budapest, február 9. A honvédtörvényszék ide-

gen állam javára elkövetett hűtlenség, illetve kém-

kedés bümette miatt 

1. Bántc'ki (Bukovics) Józsefet 13 évi fegyházra, 

10 évi hivatal- és politikai jogvesztésre, Budapest 

és l'arcs é^ az égisz magyar ha'ársáv területéről 

való kitiltásra, 

2. Hadd: (Fista) Gyulát 8 évi fegyhátra. 3 évi 

hivatalvesztésre és Budapestről és a határsávból 

Való kitiltásra, 

3. Lclbinger Ernőt 6 évi fegyházra, fi évi hi-

vatal- és politikai jógv estté íré, Bihar váfíittgy* te-

rületéről való kitiltásra, 

4. Kozcr Lajost 12 évi fegyháira, 8 évi hivatal-

és jogvesztésre, valamint a cseh—magyar határ-

sávból való kitiltásra, 

5. Bogdán Ferencet 10 évi fegyházra, 7 évi hi-

vatal és politikai jogvesztésre, valamint a cseh— 

magyar határsávból \ aló kitiltásra, 

6. Kpvdos Rezsőt 5 évi fegyházra, 4 évi hlvatal-

és politikai jogvesztésre, valamint a magyar*— 

cseh határsávból való kitiltásra, 

7. Szalai Pált 5 évi fegyházra, 4 évi hivatal- és 

politikai Jogvesztésre, valamint a magyar—cseh 

határsávból való kitiltásra, 

8. Miskolczi Jánost 5 évi fegyházra, 5 évi hiva-

tal- és politikai jogvesztésre, továbbá a cseh—mar 

gyar határsávból való kitiltásra, 

9. Visnyár Andrást 7 évi fegyházra, 15 évi hi-

vatal- és politikai Jogvesztére, a magyar—cseh 

határsávból való kitiltásra, 

10. Kollár Lajost 5 évi és hathavi fegyházra, 

6 évi hivatal- és politikai jogvesztésre ítélte. Var> 

lamennyi Ítélet jogerős. 

Farsang-bucsuztatás 
a Görbe Éjszakán 

Az idei farsang egyik legsikerültebb mulatsága 

zajlott le kedden éjszaka a Hungáriában: a több 

újságíróból és színészből álló rendezőség a Görbe 

Éjszakát rendezte meg farsangbucsuztatóul. Kiírna 

órakór kezdett a közönség gyülekezni, fél 10 órá-

ra már alig lehetett helyet kapni a kávéház hatal-

mas helyiségében és a többi emeleti termekben, 

amelyeket a Görbe Éjszaka alkalmából feldíszítet-

tek. Színpompás képet nyújtott a nagy tömeg fel-

vonulása, majd néhány táncszám után fél 12-kor 

kezdetét vette a vidám kabaré, amelyben a szín-

társulat legjelesebbjei vetlek részt; E r é n y i Bös-

ke, H á m o r y Lili, B a l o g h Klári, L a n t o s 

Ica, V e s z é l y Pál, V á g ó Artúr. P á l ó c z y 

László, E r d ő ' d y Kálmán és a többiek megérde-

melt nagy sikert arattak. 

Jelmezverseny, farsangkirálynőválasztás és 

jól sikerült éjféli divalrevü fokozták a Görbe Éj-

szaka emelkedett hangulatát. A divalrevü kertté-

ben bemutatták a pompásabbnál pompásabb uj 

kreációkat, az uj szezon divatját, a revü általános 

telszést aratóit. 

Közben három zenekar Is szolgáltatta a tánc-

zenét és a megjelentek kitűnő hangulatban a reg-

geli órákig búcsúztatták a farsangot, amíg reg-

gelre kelve Karnevál herceg egy kicsil fáradlan 

és megrókkanfan elhagyta a vidám és mozgalmas 

szegedi báli szezont. 

A Görbe Éjszaka az idei farsang egyik legsike-

rültebb és legmozgalmasabb mulatsága volt. 

A müsór egyes számai között több fess ma-
nckain mutatta be a L a m p e l cs H e g y i c é * 
tiz szébbnél szebb eredeti és uj divatot jetenlő 
fürdőtrikókülönlegességét, amelyek mind a H«zul 
Kötöttáru gyár (izémében készültek Szfge'len. Bár 
az időjárás még kellemetlen telet mutat és a für-
dőszezonig még jó néJiány hónap válasz' el ben-
nünket. de ezek a pompás, ötletes és Ízléses lűr-
dökosztümök annyira megragadták a hölgyek fi-
gyelmét, hogy nem mennek ki emlékezetből A 
nyári szezon legdivatosabb koszlümei lesznek. 

A bemutatott káprázatos sz«rmékről és bun-
dákról az első pillantásra megállapítható volt, 
hogy azok a R o s m a n n cég modelljei. Gyönyörű 
ezüst rókák, krppek és hétnyolcados bundák meg-
érdemelt sikert arattak. A Bosmartn cég egyéb-
ként nemcsak a bemulatott modelljeivel szerepelt 
a műsoron, hanem azokkal a szebbnél-szebb szőr-
mékket is, amelyekben az est hölgyközöiisége a 
Görbe Éjszakán megjelent. 

Nem hiányolhatott a dlvatrevűből a L a c b e r 
cég sem, minlhogy elegáns hölgv el nem képzel-
hető Lacbe.r-retikíil nélkül EzMl-i' a krokodil-re-
tikülök bizonyultak a legkjpősahbaknuk, amelyek 
épp ugv minden, ami bőrá'uban szép és uj. en-
nek a patinás szolid szegedi-cégnek specialitásai. 

Mély fájdalómtól megtört szívvel je-

lentem, hogy szerétett jő férjem, illetve« 

a legjobb apa, fiu, testvér és sógor, 

B A I L A F I B ^ N C 

dóhártyárus és ácsmester, életének 49-ik 

évében, boldog házasságának 17-ik évében 

c hó 7-én váratlanul elhunyt. 

Drága halottunk földi maradványait fo-

lyó hó 10-én délután 3 órakor a közkór-

ház halottas házából a bélvárosi temető-

ben helyezzük örök nyngalomra. 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD. 

Áldott legyen emlSke! 


