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la —, hogy életedre örök' emlékű doktorráavatáso-
don az áldozatot én mulaJiatoni be a mi közös 
székely Hadurunknak, Csaba vezérünknek öröm 
ez számomra, mert én csecsemőkorod óla szem-
mel klsérhctém fejlődésed. Neked, ebben a mai ki-
tüntetésedben, külön dicsőség az, hogy a sötét oláh 
varjuséreg lidércnyomásával nem ejtett csüggedcs-
be, kemény lélekkel küzdeni cs tanulni tudtál, kü-
lön kétszeres dicsőség az, hogy a sok rosszindu-
lattól és gyűlölettől fűtött tanitó és vizsgáztató ro-
mán tanár ellenséges viselkedése között is meg 
tudtál jeles diáknak maradni. Ezért én, aki már 
zsenge gyermekkorodban elgyönyörködtem a Ma-
riánum padjaiban fesledező csodagyerek-tehetsé-
geden, ma másodszor érzek édesapáddal osztatlan 
örömet, ha elégedetlen vagyok e kettős öröm mel-
lett is, ha én egy harmadik és még nagyobb öröin 
•után áhitozom, ha én itt arra vágyom, bár meg-
adatnék nekem még az is, hogy egy további szép 
pályafutás után Kolozsvárt megint nekem jutna a 
szerencse, liogy Té.ged beiktathassalak oda visz-
•zaköltörött egyetemünk uj tanári karába. 

Á rektor végül a kormánvró képviselőiének 
löszőnte meg beszédét, majd az egyetemi 
énekkar a Himnuszt énekelte el. 

Letartóztattak 
egy sikkasztó községi 

jegyzőt 
Szekszárd, nevemhez 9. Dr. Gál Dezső az 

ügyészség elnöke utasítására közokirathamisi-
tás és sikkasztás vádja miatt letartóztatták 
D ú v i d h á z i János kalaznói jegyzőt, akit be-
kísértek az ügyészség fogházába. A nyomozás 
megállapította, hogv hamis tételeket irt be az 
adófőkönyvbe, a pénzt saját céljaira fordította. 
A sikkasztott pénz összegét még nem állapí-
tották meg. 
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Elsiilyed* egy uszály 
a Dunán 

Belgrád, november 9. X jugoszláv Duna-
szakaszon Szemederovnál hétfőn éjszaka 12 
órakor a „Lord Byron" angol motoros hajó 
nekifutott a part mentén horgonyzó két jugo-
szláv uszálynak. A hajók összeütközése oly 
hatalmas volt, hogv az angol hajó valósággal 
kettészelte az egyik uszályt, amely kél perc 
alatt elsiilvedt, mig a másik súlyosan meg-
rongálódott 

Szeged Városi Szinház 
Ma, szerdán este 

Népies, olcsó előadás! Filléres helyárakkal! 

Sárgapitykés közlegény 
Csütörtöktől minden este cs vasárnap délután 

Gólyaszanalórium 
A legmulattatóbb operettujdonság! 

16 éven felüliek operettje. 

Hétfőn, kedden és szerdán este 

R o a i n o k kincse 
A legszebb színjáték. Ránkv György gyönyörű 

kisérőzenéjet 

18-áu, csütörtökön este, 19-én, pénteken délután 

A bécsi Sfaafsoper Opera-
ballefestíe 

Szenzációs műsor. 

D é l u t á n i e l ő a d á s o k : 
Csütörtökön: HÁROM A KISLÁNY 

Katonaelőadás. Filléres helyárak! 
Szombaton: CIGÁNYBÁRÓ Ifjúsági előadás. 

Filjéres helyű rak! 
Vasárnap: GÓLYASZANATÓRlÜM 

Rendes helyárak! Délutáni bérlet. 

LalorixáljáK 
a fiakoru KaionáinaK 

fiaáiteölcsöneií 
A iüxf>arcos javaslat vitája a Képviselőtjgxban 

Budapest, november 9. A képviselőház ked-
den folytatta a tűzharcos javaslat vitáját. Az 
első szónok M ü l l e r Antal volt. Elismeréssel 
adózóit Rőder miniszternek. Helyesli, hogy a 
tűzharcos érdekképviselet nem politizálhat, 
mert pártok felett kell állania. Azt is helyes-
nek tartaná, ha a lüzharcos érdekképviseletek 
élén nem politikusok állanának. A légvédelem 
megszervezésének munkálataihoz tűzharcoso-
kat kell alkalmazni, az elaggott, hozzátartozók 
nélkül élő tűzharcosok számára szereletház 
felépítését kérte. 

C s e h-S z om b a t h v László azt fejtegette, 
hogy a nemzetnek kötelességei vannak a front-
harcosokkal szemben. Igazságos volna az is, ha 
a háború katonáinak legalább a kis összegű 
hadikölcsöneit valorizálnák. A háborús éveket 
be kellene, számítani a közszolgálatba, sőt a 
magánvállalatokat is kötelezni kellene, hogy 
számítsák be a szolgálati évekbe a háborús eve-

ket. 
T a k á c s Ferenc szerint a magyar közvéle-

mény nem viselkedik kellő tisztelettel a tűz-
harcosok és hadiözvegyek iránt. Szégyene az 
országnak, hogy a legénységi állományú hősi 
halottak özvegyei havi öt pengő nyugdijat kap-
nak. A Frontharcos Szövetség vidéki szerveze-
tei kétségtelenül politizálnak, őt mint hadirok* 
kantat például többször nem hir lák meg a 
frontharcosok ünnepségeire. 

G a l á n t h a v G l o c k Tivadar a fronthar-
cosok hadikölcsönkötvénveinek valorizálását 
sürgette és a nagyjövedelmű iparvezérek kü-
lön megadóztatását jelölte meg a pénzügyi alap 
megteremtésére. 

B á n s h á g h y Györgv után B á n ó Iván a 
falusi tűzharcosokra hivta fel a figyelmet. 

K ö l c s e y István jelentősnek tartja a ja-
vaslatot. amelyet elfogadoR. 

A vitát szerdán délelőtt folytatják. 

Sutyos fegyházbüntetésre 
Ítélték a Váci-uccai 

ékszerrablás tetteseit 
Budapest, novemDer A mult év ípriüsában 

rafinált trükkel 21 ezer pengő értékű ékszert 
loptak el Neubeuer Emil Váci-uccai ékszerüzlet-
ből. A tetteseket a rendőrség hosszas kutatás 
után elfogta Kopeczky Józsetf tettest és felbuj-
tót, 18 bűntársát, akiknek ügyét kedden tárgyalta 
a budapesti törvényszék. 

A vádirat szerint Nagy Lajosné elegánsan ki-
öltözve megjelent az ékszerész üzletében, megkérte 
az ékszerészt, küldesse el egy levelét a Döbrentei-
téri trafikba, aho| vőlegénye, Somlay-Somfay tá-
bornok várja. Közben bc'.ért az üzletbe Tóth 
Halász Sándor, amikor megszólalt a telefon; 

Kopcczky József telefonált. Amig az ékszerész te- | 
lcfonált, Tóth Halász kiemelte a kirakatból az ér-
tékes ékszereket. 

Nagy Lajosnét hallgatt^ ki először a biró-
ság. Kijelentene, hogy bűnösnek érzi magát. Ter-
helűen vallott vád'IoMársai ellen. Azért birták rá a 
lopásra, mert morfinista. Tóth llaldsz Sándor 
nem akart semmit sem tudni az ckszerrablásról. 
Kopcczky, a rablás kitervezője azzal védekezett, 
hogy Neubeuer felkérte őt, rendezzenek egy ön-
betörést. A szembesítés során Nagyné megcáfolta 
Kopeczky előadását. 

Neubeuer Emil ékszerész felháborodottan til-
takozott Kopeczky állításai ellen. Dr. Szathmdry 
Róbert d'ctektivfelügyelő tanúvallomásában kije-
lentette, hogy a vádlottak a rendőrségen önként 
tettek vallomást. 

Délután két órakor hirdette k> Krayzell elnök 
a törvényszék ítéletét. T ó t h (Halász) Sándort 4 
évi, K o p e c z k l Józsefet 2 évi cs 6 havi, Ma-
r o s i Bélánét 2 évi fegyházra, J u h á s z Lászlót 
orgazdaság miatt 1 évi börtönre, N a g y Lajosnét 
pedig 5 hónapi és 10 napi fogházra Ítélte. A többi 
vádlottat bizonyítékok hiányában felmentctlo. 
Nagy Lajosnénál enybitő körülménynek tudta be 
a biróság töredelmes vallomását, "büntetését ki-
töltöttnek vette, ugy hogy nyomban szabadlábra 
helyezték. Nagyné meg is nyugodott az Ítéletben. 

Az ügyész súlyosbításért fellebbezett valamcny-
nvl vádlott terhére. 

Ax idő 
A Meteorológiai Intézet jelenti este 

10 órakor. IDÖJÓSLAT: Délnyugati, 
nyugati szél, sok helyen, főként nyu-
gaton és ászukon eső, több helyen köd, 
főleg keleten, esetleg tnlnjinmti (agy. 
A hőmérséklet nappal nyugat felől to-
vább csökken. 

Nyolcévi fegyházat 
kapott a Szövetség-uccai 

gyilkos 
Budapest, november 9. G c r g á c z János 35 

éves szombathelyi közkórházi ápoló évekkel 
ezelőtt ismeretségbe került a szombathelyi kór-
ház egyik segédszakácsnőjével, a 22 éves Szen-
di Margittal. Miután Gergácz nős ember volt, 
a szerelmes pár Budapestre költözött. Amikor 
a leány rájött arra, hogy a férfi nem követ cl 
semmit a válóper érdekében, szabauuini akart 
tőle. Egy alkalommal a leány utolsó találkozót 
adott a férfinek, aki a Szövetség-uccában elő-
kapta borotváját és hatalmas vágást ejtett a 
leány nyakán, majd öngyilkossági szándékkal 
saját nyakán eftett vágást. Szendi Margit meg-
halt, ő azonban felépült. 

A büntető törvényszék szándékos emberölés 
büntette mialt 10 évi fegyházra Ítélte, amit a 
tábla 12 évi és t» hónapi fegyházra súlyosbított. 
Végső fokon kedden tárgyalta az ügyet a kú-
ria és Gergácz János büntetését 8 évi fegyházra 
szállította le, mert az előre megfontolt szán-
dékot nem lehetett kétségen kivül megállapí-
tani. 

PÁRISI NAGY ÁRUHÁZ RT. 
ISIOED. CHKONICS « • Kitt UCCA SAROK 

Kötöttárúk 
Divat nöi bluz, hosszú ujjas P 1.98 
Nftt kötöttkabát divatszioekben P 4.98 
Nöi kötöttkabát divatszinckben, fém-

gombokkal P 5.48 
Macco divat női bluz pasztellszínekben P 3.68 
Zinpzáras galléros pul'lower P 3.38 
Mintás divatpullower P 3.98 
Férfi mellény mintás, vagy sima P 4.78 
Gyapjú férfi mellény P 8.98 
Leányka kötöttkabát, 1-fts P 3.58 
Zlppzáras gyermek pullowcr ' P 3.28 
Mintás gyermek pullower P 3.98 
Gyermek tréningöltöny, l-es P 468 
Férfi tréningöltöny, 3-as P 7.48 
Belülbolyhos női trikó Ing, 3-as P 4.28 
Belülbolyhos női trikó nadrág, 3-as P 4.48 
Férfi trikó ing, belülbolyhos, 3-as P 5.48 
Férfi trikó nadrág, belülbolyhos, 3-as P 4.78 
Gyermek kezeslábas trikó, belülbolyhos, 

l-es P 2.38 
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