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Kötöttáruk 
Harisnyák 
Fehérnemüek 

LUMPEL és HEGYIS? 

— Hirtelen halál. A Dobó-ucca 5. szám alatli 
lakásán rejtélyes körülmények között meghalt 
T ó t h Fercncné, született Takács Gizella 29 
esztendős fiatalasszony. Már napok óta rosszul 
érezte magát, pénteken este állapota válsá-
gosra fordult. nem sokkal később meghalt. Az 
orvosi vizsgálat szerint a haláleset gyanús kö-
rülmények közölt történt, a halál oka általá-
nos vérmérgezés, ami tiltott műtéti beavatko-
zás eredményeként szokott fellépni. A rendőr-
ség jelentésé alapján az ügyészség elrendel le 
a holttest törvényszéki orvosi felboncolását a 
halál okának pontos megállapítása végett. Ez 
a boncolás fogja megállapítani, hogy történt-e 
műtéti beavatkozás, vagy pedig más oka volt 
a szerencsétlen fiatalasszony halálának. 

— Trunkhahn Posztógyár a magyar uricsaládok 
hc vásárlóhelye önnek is rendelkezésérc áll. Köz-
vetlenül a gyárból szállitja szingvapjuszöveteit 
angolos gyártási módon elkészítve. Nem fog csa-
lódni. Évekre szóló megtakarítást ér el. Még ma 
kérje megtekintésre a szövetminták költség- és 
kötelczeltségmcnlcs beküldését. Trunkhahn Posz-« 
tógyár és Ruhagyár Rt. Budapest, XI., Lcnke-ut 
117. szám. 

Javíttassa óráját Francia órásnál, Dugonics tér 5. 

— Az Egyetem Barátainak közgyűlése. A Fe-
renc József Tudományegyetem Barátainak Egye-
sülete vasárnap déli 12 órakor az egyetem jogi 
karának első számú tantermében tartja évi ren-
des közgyűlését. 

x Cserép Sándor szűcsmester, Horváth M. ucca 7. 

FESTEK 
|Vegyiáruk Háztartási cikkek 

KORDOS 
Valéria tör. 

Legolcsóbban 

BLAUIGNÁTZ 
cégnél, Kelemen-u. 5. ítéSMai 
Női őszi kabátok, divatszinekben P 15-töl 
Nöi teveszőrkabátok P 26-tcl 
Nöi téli kabátok, kék és fekete, 
dúsan szőrmézve 1J 24-töl 

Nöi téli kabátok perzsás gallérral P 45-től 
Női háromnegyedes divatbundák P 65-től 
Nőt háromnegyedes sealbundák P 100-tól 
Női perzsa lábbundák | P 200-tól 
Férfi őszi öltönyök, divatszinek P 22-től 
Férfi átmeneti kabát p 18-től 
Férfi fekete téli kabát p 28-tól 
Férfi bőrkabátok P 35-től 
Férfi léggyel kabátok P 40-től 
Férfi szőrmebekecsek P 40-tcl 
Intézeti és boy kabátok P 

Kedvező fizelési fe lélelelc 

— ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt heten 11 
fiu és 10 leány született Szegeden. Házasságot kö-
töttek: Széli Mihály és Tcrnovits Róza, Molnár 
István és Tóth Viktória, Horváth József és Hor-
váth Júlia, Détár József és Farkas Anna, Lerner 
András és Kónya Mária. .Elhaltak: Auslándcr Sán-
dorné 49, Farkas Györgync 78, özv. Lakatos La-
josné, Czcnti Kristófné 68, Gémes Péterné 58, Fo-
dor Viktória 4 hó, Bőrösök Mária 8 év, Tóth Fran-
ciska 8 hó, dr, Hargittai Gáspárnc 28, özv. Gaz-
dag Pálné 74. Bödc József 4, özv. Káijya An-
drásné 80, özv. Szilágyi Fcrencné 43, Jójárt László 
20, Lajos András 70, özv. ökrös Antalné 70, Kéri 
Balázsné 74, Stilling Lajos 72, Kristóf József 6, 
Barna Sándorné 27, özv. Ruttkay Fiilöpné 75, Sári 
Erzsébet 19, Mészáros József 78, Török Rozália 1, 
Juhász Erzsébet 11 hó, özv. Alkase.v Szlafkáné 39, 
özv. Adók Antalné 87, Biró József 67. 

— Hurutos sárgaság fellépésénél az igen 
cnylie hatású természetes „Ferenc József'' 
keserűvíz lehetőleg mindennap reggel felke-
léskor cs este lefekvés elölt fél-fcl pohárnyi 
mennyiségben használandó. Kérdezze meg or-
vosát. 

Budapest, (Mezi ui 50 
ZONGORATEREMBEN (Erzsébet körű 

h"í!SS400 pengőtol 
hus.peDgös bavi részlotro is. 

— ELŐADÁS. Dr. B á l i n t Sándor egyetemi 
magántanár, a Kereskedelmi Alkalmazottak Egye-
sületében (Tisza Lajos-körut 59.) 18-án/este 9 
órakor „Karácsonyi népszokások" cimmel elő-
adást tart. Belépődíj nincs. 

Karácsony i a j á n d é k n a k 
Goldevol selyem hálóingek és kombinét 

Schiller IIuslól 
Szeged, Csekonics u. 4. 

— ORSZÁGOS VÁSÁROK. Vasárnap: Csépn, 
Kisújszállás, hétfő: Irga, Körmend, Kőszeg, kedd: 
Zalaegerszeg, F'ápa, szerda: Alsónémcdi, Pápa, 
Székesfehérvár, Vajszló, csütörtök: Bodvaszilas, 
Sarkad, Süttö, péntek: Sarkad, Szarvas, Veszprcm-
szombat: Szarvas, Szekszárd, vasárnap: Szarvas. 

Karács onyra 

Í O O u I l á n c s l á g e r ! 
m ű v é s z 1 e m e z 

G R A M O F O N u 

VÁROS I NYOMDA 
Kór&sz u c c a 9. 

Rablás vagy verekedés 
(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

rendőrség szombatra virradó éjszaka elfogta 
Mészáros József 23 esztendős szegedi sütősegéd'et, 
aki ellen két asszony telt rablás cimén feljelen-
tést. Mészáros fényes nappal az uccán megtámad-
ta a két asszonyt és az egyik kezéből kiszakilothi 
a rctikiilt, a másiknak a fejkendőjét kapta lc 

cs a láncol szakította lc a nyakából. Mészáros 
ezután futásnak eredt cs eltűnt. Amikor a rendőr-
ség rátalált, egy kocsmában mulatott, olyan ittas 
volt, hogy csak délelőtt lehetett kihallgatni. A 
fiatalember elmondotta, hogy nem akart rabolni, 
hanem összevesző'! az egyik asszonnyal, akitől 
ittasan tökmagot kért, de az asszony gorombán 
válaszolt, megsértette őt, mire liozzáugro'.t és a 
hajába kapott, közben pedig leesett a fejkendője. 
Tagadta, hogy bármit is elvett volna az asszo-
nyoktól, amikor üldözték az asszonyok, akkor 
kapálózott és talán akkor szakithalta lc a láncot 
és a ictikült, egyébként semmi el nem vitt. Nein 
is találtak nála semmit a motozás alkalmával. A 
rendőrség kihallgatta a két asszonyt is, akik azt 
vallják, hogy a fiatalember nekik rontott és el-
rabolta tőlük ezekcl a holmikat. A rendőrség Mé-
száros Józsefet egyelőre őrizetben tartja és a 
nyomozást folytatja. 

—oOo— 

Sírköveket legolcsóbban Fábiánnál, Kálvária u. 46. 

— A Munkás Dalegylet dalkulturdélutánja 
az ipartestületben. A Szegedi Altalános Mun-
kás Dalegylet vasárnap délután 4 órai kez-
dettel az ipartestület nagytermében műsoros 
dalkulturelőadást rendez. Műsoron szerepelnek 
a Szegedi Általános Munkás Dalegvlet, a Mun-
kásszinpad, a MTE Mandolinzenekara, továb-
bá magánszámok és balett-táncok. 

Z Ha sajtot vesz, ügyeljen a Stautfer névre! 

— Elfogtak egv régóta keresett tolvajt. Az 
egri törvényszék hosszú idő óta körözi lopás 
büntette miatt F a r k a s Gyula Mihály 24 esz-
tendős szegedi lókereskedőt, de nem sikerült 
kézrekeriteni, ismeretlen helyen bujkált. A 
szegedi rendőrség pénteken éjszaka rádióérlesi-
tést kapott, hogy Farkas Szegeden tartózkodik 
és édesanyjánál található. Detektívek mentek 
ki Farkasné lakására és meg is találták a rég-
óta keresett fiatalembert, aki először szökés-
re gondolt, majd megadta magát és engedel-
mesen követte a detektiveket a rendőrségre. 
Kihallgatása során elmondotta, hogy sokáig 
nem mert házaiönni, mert elfogatásától tar-
tóit, anyja utáni vágya azonban olvan erős 
volt, hogy két nappal ezelőtt hazaszökött, liogy 
láthassa anyját. Farkast a rendőrség letartóz-
tatta és szombaton átadta az ügyészségnek. 

— A Nyugat karácsonyi száma megjelent. Aa 
illetmény kötetek: Dallos Sándor Dunántuli Legcu-
dáskönyve. Pap Károly Azarcl c. regénye és aa 
idei Nobel-dijas iró, Roger Mariin du Gard leg-
újabb regénye: Vén Európa. Az ünnepi Nyugat-
szán: tartalmából kiemeljük Illyés Gyula. Szabó 
Lőrinc, Barta János, Cs. Szabó László, Kárpáti 
Aurél, Kardos László, Nagy Lajos, SchüpNin Ala-
dár, Földessy Gyula. Halász Gyula, Gycrgyai Al-
bcit tanulmányait és cikkeit. 

Perzsaszőnyeget 
spárga és jutamentes, legszebbet — legolcsóbban, 
úgyszintén TORONTÁLI SZŐNYEGET a régi 

megbízható 
,0Gábor" szőnyegszövő cégtől 
Szeged, Nemestakács-ucea 30. 

— A Szabadság uj számában Delbos utazásai-
nak várható következményeiről ir Serényi Gusz-
táv. Bajcsy-Zsilinszky Endre Magyarország és 
Lengyelország sorsközösségét fejlegeli, stb., slb. 

T'óUőioltai 
bizalomma1 vehet a 
Centrumban, 
Dugonics-tér 1. Korzó sarka mellett. 
Javítások gyári gyűjtőhelye. 

650 iszer 

VONOSNEGYES 
Salamon Bélával 

és 

Gárdonyival 
a főszerepben a 

Terézkörul! Színpadon. 
„ K a c a g ó e s t é k " 

a teljes nagy szenzációs társulattal. 

Minden ünnep- és vasárnap délután fél 3 
érakor olcsó belyárabkai! 

re'.: 12—92—54. Kezdete: 9 órakor. 
E l ő z e t e s j e l e n t é s ! 

Legközelebbi műsorunk kimagasló attrakciója : 

a „ Z ö l d m a d á r " 

Páger Antal és Kontár Júlia 
vendégjátéka. 


