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BUDAPESTEN 
e l e g á n s a n cs o l c s ó n lakik' 

. dunaparti SYLVIfl penzióban 
IV., (Belváros) Ferenc József rakpart 16. Te-
lefon 181-165. Központi fütcs, hideg-meleg fo-
lyóvíz. Kitűnő konyha. 

11 részeg tanú 
(A Délmagyarorszdg munkatársától.) Érdekes 

jelenetek játszódtak le szerdán délelőtt a szegedi 

törvényszék Molnár-tanácsa előtt egy bünügy fő-

'árgyalásán. Kiss Vince dorozsmai lakos .volt a 

tvádlott, aki eden zsarolta mialt emelt vádat 

az ügyészség. Először tulajdonképen lopás miatt 

indult ellene eljárás, meg pedig unoka'cstvéro, 

Tombdcz István gazdálkodó feljelentése alapján. 

Kiss Vince vajamikor ott lakolt Tombácznál és 

amikor költözködésre került a sor, a holmik elvi-

tele körül viszály "ámadt. Tombácz feljelentette 

Vinczét, hogy az ő holmijait lopta el költözködés 

közben, AZ ügy a törvényszék egycsbirája elé ke-

lült, aki háromizben is tartott tárgyalást, de dű-

lőre sohsem juthatott, mert a sértclt Tombácz 

mindannyiszor tökrészegen jeleni meg a biróság 

Elölt. Végül is kisütötték,' hogy lopásról szó sem 

lehet, ellenben zsarolás látszik fennforogni, mert 

Tombácz szerint Vinczc fcjbcvcrésscl fenyegette 

meg őt arra az esetre, ha megakadályozza a hol-

mik elvitelében. 

Igy került az ügy szerdán a Molnár-tanács elé, 
miután zsarolási ügyek nem cgycsbiró, hanem ta-
nács elé tartoznak. Tombácz István is idézve vo]t 
és hiven önmagához, ezúttal is részegen jeleni 
meg a bíróság cfőtt. De ez már csak később, a 
vádlott kihallgatása után derült ki. Vincze ta-
gadta bűnösségét, mire tanuként beszólították a 
terembe a „sértettet", Tombácz Istvánt. Messzi-
ről látszott rajta, hogy italos. Dőlt belőle a bor-
és a pálinkaszag, az egész terem tele lett vele. Az 
elnök haragosan oktatta a tanút. 

— Micsoda dolog ez? A'cm tud. annyi tisztes-
réget, hagy a biróság cté ne jöjjön italosanl Maga 

már máskor is megtette ezt . . . Mit szólna, ha 
most megvizsgátatnám a törvényszéki orvosszak-
értövel? 

Tombácz állta a szidást, mivel egyebet nem 
igen tehetett,. Nem volt azonban annyira részeg, 
hogy mellőzni kellett" volna a kihallgatását. Azt 
vallotta, hogy Vinczc igenis fejbeveréssej fenye-
gette nieg. Kihallgatta a biróság Erdődy István 
lanul is, aki elmondotta, hogy ö semmit sem tud 
* dologról, de Tombácz arra igyekceztt rábírni, 
hogy legyen hamis vallomást Vinczc ellen. 

A biróság Vinczét felmentette az ellene emSlt 
vád a Jól. az iratokat azonban dr. Gollncr Dénes 
ügyész indítványára áttette az ügyészségre, hogy 
Tombácz ellen hamis lanuzdsra való rábírás cimén 
megindulhasson az eljárás. 

PÁRISI NPGY ÁRUHÁZ RT. 
IZMIAD. CSAKONICS éa KISS UCCA SAROK 

Háztartási cikkek 
100 drb hurkapálca 18 fill. 

1 drb főzőkanál 24 fill 

Evőeszköztartó fából / 24 fill. 

80 drb csomaghordó fácsk'a 24 fill. 

Zöldségvágó deszka 24 fill. 

Nyakkendővasaló fa 24 fill. 

Papirszőnyeg szép misiákban 1 m. 24 fill. 

Fényezett hátmasszirozó 28 fill. 

Hagymaszelő fémből 43 fül . 

Fayience fclicr kávés cscsze a l j ja l 48 fill. 

3 drb szépséghibás fayencc tányér 78 fill. 

5 drb boros pohár 78 fill. 

Bádog zsirbödön 78 fill. 

36 drb ruhaszárító csipesz 88 fill. 

Mintás zománctál 26 cm-es 98 fill. 

6 drb üvegtányér 98 fill. 

I készlet 3 drb szincs fuyep.ee tál 98 fill. 

/ Z E G E P xi.4. 
— A polgármester budapesti utja. Dr. P á l -

f y József polgármester pénteken Budapestté 
utazik. Mint emlékezetes, B e s s e n y e y Zénó-
val, a Közmunkatanács elnökével nemrégen 
ugy állapodott meg. hogy november ötödikén 
beszélik meg a Budapestre tervezett szabad-
téri játékok ügyét. A terv ellen Szeged tilta-
kozását jelentette be. dr. Szendy Károly buda-
pesti polgármester közlése szerint a főváros 
nem kívánja Szeged szerzett jogait megsérteni. 
A polgármester ezért bizakodva indul a tár-
gyalásra. Budapesti út ját fölhasználja arra is, 
hogy az egyes minisztériumokban szorgalmaz-
za a függőben levő városi ügyek elintézését. 

— Az utiigyi bizottság ülése. Az útügyi bizott-
ság szerdán délelőtt dr. Pálfy József polgármester 
elnökletével ülést tartott, hogy végleg letárgyalja 
a törvényhalósági útalap jövő évi költségvetését. 
A köt'Bég-vetést ugyanis a kereskedelmi miniszté-
rium kiküldöttei felülvizsgálták s közölték, hogy 
nem találtak benne semmi kifogásolni valót. A bi-
zottság ennek alapján a költségvetest végleges-
nek minősítette. — Itt említjük meg, hogy szerdán 
a felsöközponti gazdák küldöttsége járt a polgár-
mesternél. A küldöttség a tanyayilág útügyi pa-
naszainak orvoslását kérte. 
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Elkészítik 
Károlyi Lajos síremlékét 

A Képzőművészeti Egyesület szerdai érte-
kezleten elhatározta, hogy együttműködik 

a szegcdi festőkkel 

Délmagyarorszdg munkatársától.) X Szegedi 

Képzőművészeti Egyesületi szerdán délután a 
városházán értekezletet tartott dr. Habermann 
Gusztáv clnöklésévcl. Az ülésen Zajtay Lajos elő-
adta, hogy belügyminiszteri rendelet jelent meg, 
amely előírja, hogy a jövőben képzőművészeti ki-
állításokat csakis akkor lehet rendezni, ha chez 

az Országos Irodalmi és Képzőművészeti Tanács 

előzetesen hozzájárul, illetőleg felülvizsgálta a ki-

állítás anyagát. Tárgyajlak az ülésen arról is, 
hogy az egyesület előreláthatólag november vé-
gén, vagy december elején képkiállitást szándéko-
zik rendezni. 

Szóbakerült az ülésen, hogy Károlyi Lajos sír-
emlékét elkészítteti az egyesület. Most csak egy-
szerű fakereszt jelzi a nagy szegedi festőművész 
sir ját; a síremlék költségeit gyűjtésből kivánják 
előteremteni. 

A bejelentésekhez többen szóltak hozzá. Dr. 
Némedy Gyula a téli tárlat idejét december ötö-
dikében állapítaná meg, mert előbb ehez meg 
kejl nyerni az Irodalmi és Képzőművészeti Tanács 
hozzájárulását és a muzeum átengedését/ ís hosz-
szadalmas közigazgatási eljárás előzheti meg. Az 
értekezlet hozzájárult nhoz, hogy a tárlat meg-
nyitásának ideje december 5. legyen. 

Az értekezlet ezután elhatározta, hogy az egye-
sület választmányát a Szegeden élő képzőművé-
szekkel kiegészíti, az egyesület a jövőben szoro-
san együtt kiván dolgozni a Szegeden működő 
képzőművészekkel. 

Dinnyés Eerenc festőművész arra tett javas-
latot, hogy állandó kiállítási csarnokot létesítse-
nek Szegeden, ez rendkivüj megkönnyítené a Sze-
geden dolgozó művészek helyzetet és kulturális 
szempontból is fontos szerepe volna. Sidlovits Kál-
mán az indítványra vonatkozólag közölte, hogy az 
állandó kiállítási csarnok tervével már foglalko-
zott a Képzőművészeti Egyesület. Zajtag Lajos be-
jelentette, hogv amint eldől a városházán a kul-
lurtanácsnoki állás ügve, intenzivebben tárgyal a 
kérdésről az egyesület a város vezetőségével. 

— Akinek gyakran fá j a gyomra és bélmü-
ködese renyhe, má ja duzzadt, emésztése gyen-
gült, nyelve feheressárga, étvágya megcsap-

pant, annak reggelenként egy pohár termé-
szetes „Ferenc József" keserűvíz csakhamar 
szabályozza a székleteiét, előmozdítja az 
emésztését, élénkíti a vérkeringését és megja-
vítja a közérzetét. Kérdezze meg orvosát. 

— Halálozás. V a j d a Imre gyógyszerész, Sze-
ged ismert, régi, érdemes polgára, szerdán 71 
éves korában elhunyt. A megboldogult bosszú 
időn át szerepet játszolt a város életében, fejlett 
müizlése, kulturszerctctc és a jótékonyság terén 
kifejtett működése biztositolt megkülönböztetett 
helyet részére Szeged társadalmában. Jóllehet , aa 
az anyagi válság őt sem kímélte, mégis mindenkor 
örömmel nyújtott segítőkezet az aria rászorulók-
nak. <5 építtette az e)sö modern bérpalotát Sze-
geden, ezzel is maradandóan beirla nevét a vá-
ros történetébe. Temetése pénteken délben 12 óra^ 
kor lesz, amelyen minden bizonnyal nemcsak ro-
konsága, tisztelői és barátai vesznek majd részt, 
hanem lélekben elkísérik azok is, akik áldásos 
jóságából valaha is részesüllek. v 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. neea 7. 
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M H Cián Uialala 
.Unió* .Nemzeti Tan." tag. Város, egyetem, Ház-
tulajdonosok Egyesülete szerződéses vállalkozója. 
Dugonics tér 11. (MUllor p a l o t a ) 

— Csendes napok a református egyházban. 
Békcfi Benő lelkész, cvangelizátor ma kezdi meg 
az úgynevezett csendes napok tartását a szegedi 
református egyházban. A csendes napok vasárnap, 
végződnek. Mindennap délután fél 4 órai kezdet-
tel a gyülekezeti teremben lesz megbeszélés a gyü-
lekezeti munkások részére, majd 5 órai kezdé'Jtel 
a templomban hitmélyilő előadás. Este 8 órakor 
ugyancsak a gyülekezeti teremben a feltett lelki 
kérdések megbeszélésével végződik a napi pro-
gram. A hi'hcn való elmélyülésnek ezekre az al-
kalmaira az egyház vezetősége ezúton is hivja a 
gyülekezet minden tagját. 

Z Ha sajtot vesz, ügyeljen a Staufter névr»! 

— Kormányzógyiirüs doktoravatás. November 
9-én, kedden délben a szegedi Fercnc József Tu-
dományegyetemen ünnepi ü[és keretében avatja 
doktorrá Szőkefalvi Nagy Béla bölcsészettudomá-
nyi hallgatót. Szőkefalvi Nagy Béla mindvégig je-
les eredménnyel végezte iskoláit, most a kor-
mányzó gyűrűjével fogják doktorrá avatni. Jkz ün-
nepélyes avatáson a kormányzó képviseletében; 
megjelenik dr. Szijy Kálmán kultuszminiszteri ál-
lam ütk ár. 

— ELŐADÁSOK. A Ferenc Józseí Tudomány-
egyetem Barátainak Egyesülctt ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetemi általános és szer-
vetlen vegytani intézete előadótermében (Tem-
plom-tér) szabadegyetemi előadást tart. Előadí 
dr. Á b r a h á m Ambrus, premontrei kanonok, 
egyetemi c. rk. tanár „Állati mérgek és mérges 
állatok" cimmel. Belépés dijtalan. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak* 
a Hatósági Munkaközvetítő utján. Férttak: 3 ko-
vács, 1 lakatos, 3 vasesztergályos, 1 köszörűs, 1' 
órás, 1 asztalos, 1 bognár, 5 kosárfonó, 1 kötél-
gyártó, 2 kárpitos, 7 szabó, 9 cipész, 2 csizmadia, 
2 papucsos, 1 magyar sziies, 10 gazdasági napszá-
mos, 1 kocsis, 5 kifutó. Nők: 1 hölgyfodrásznő.2 
rokkafonónö, 1 vasalóleány, 1 kifutóleány, 1 cipö-
tüzőnö. Hadigondozottak részére fenntartott mun-
kahelyek: 1 lakatos, 1 kártoióniester, 5 posztó-
gyári munkás. 2 koppasztónö. 2 fiatat molnár-
segéd, 1 éjjeliőr. 


