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Adventi délután

— "A lörvényhatdság decemberi közgyűlése,
Szeged törvényhalóságának közgyűlését december
10-érc liivjj össze u főispán. Imecs főispán a törvényhatósági bizottság novemberi rendes kisgyülísét szerda délután 1 órára liivta össze.

— Ideges emberek gyontor- és bélpanaszainál
reggelizés előtt egy félpohár természetes „Ferenc
József" keserűvíz kissé felmelegítve igen Kelle-

— Gárdos Kornélia további fogvutartását rendi lfék el. Budapestről jelentik: A főkapitányságon — mint ismeretes előzetes letartóztatásba
in lyezlék G á r d o s Kornéliát, a Nemzeti Szinház tagját, aki ellen kormányzósértés miatt bűnvádi eljárás folyik. A rendőrségről a Markó.ucraí fogházba szúllitolták ál és nz ügyészség iudilványozla a vizsgálóbirőnál Gárdos Kornélia etözetes letartóztatásának fenntartását. A vizsgálóbíró, miután Gárdos Kornéliát kihallgatta, elrendelte a szinésznő szubiidlábrahelyezésél. Az.
ügyészség felfolyamodása folytán oz ügy a vádtanács elé került, amely dr. Jankovics Tibor lnnácselgök vezetésével foglalkozott az üggyel és
helyt adva az ügyészség felfolyamodásának. Gárdos Kornélia további fovatartását rendelte el,

— ELŐADÁSOK. A Ferenc József Tudományegyetem Barátai Egyesületének jog- és államtudományi szakosztálya 30-án, szerdán délután liat
órakor az I. számú joga kari előadóteremben
(központi épület, ]I. emelet) folytatja azt az előadássorozatot, amelyet uj Iliin tetölörvénykönyv
előkészülése tárgyában rendez. Dr. R c i c h Zoltán „Bünrészesség és büntetőjogi reform" cimen
tart előadást. — Az Egyelem Barátai Egyesületének természettudományi szakosztálya 30-án, szerdán délután 5 órakor szűkülést lart az általános
és szervetlen vegytani intézel tantermében a követte vő tárgysorozattal: dr. G'vörffy István: Botanikai irodalmi ismertetp. dr. Ábrahám Ámbra?:
A bókák bőrének mikroszkopikus beidegzése, dr.
Gvörffv Barnabás Colehicines kísérleteim a Kóser AVilhelm Instilut f. Riologie-ben cimen tart
előadási.

Diszelöndás a vitézi székházban. Vasárnap
délután díszelőadás keretében mutatkozott be i
szegedi közönség előtt a Csnngrádmegyei Vitézi
Szék társadalmi bizottságának Zrinyi-rsopoi tja.
Az előadáson nagy számban jelenlek meg a szegedi vitézek és hozzátartozóik, vitéz
Mérey
1 ászló altábornagy
vegvesdandárparancsnoKka!
az élen Megjelent vitéz S i l l e y Anlal tábornok,
vitéz V a l a y AnlaJ ezredes, vezérkari főnök és
még sokan mások. Vitéz K é r a y Endre ismertette lendületes előadásban a Zrinvi csoport mii
ködésének célját, ami elsősorban az ifinság szórakoztatását szolgálja, kulturelöudásokkal kar• ltve. Ezután liemutatkozolt a vitézek vonós zenekara. Frkel Bánk bán-nyltánvát adták elő. ve/6
nyelt vitéz Petordv Lajos. Bravúrosan szavalt
vitéz Tálrav László, majd Tván Mihály A Felvilékröl mondott előadást., Rendkívül tetszett Horváth Tea és vitéz. Véesey György tanárjelölt magyar tánca, a közönség melegen megtapsolta o
szebbnél szebb táncszámokat. Verdi" Niíbukodonn•zor nvitánvával fejeződött be a díszelőadás, tilűn^ a fiatalság szórakozott pompás hangulatban.
— Az Egyetem Barátul Egyesületének bölcsészet-, nyeri - és történettudományi szakosztálya
kedden délután fél 6 órakor tartja rendes választmányi üléséi az. egyelem T. számú filozófiai
Intézetében (Baross Gábor it 2). Utána 0 órakor
rendes évi közgyűlés.
-— Védjegyes Wiplo-fog aranyat rrf
— Légoltalmi közlemények. A Légoltalmi I iga
Szegődi csoportjának körzetparaticsnokai és körZelvezetői ket héten át n város légoltalmi beszervezéséi fogják végezni. A fennálló törvényes rendelkezések értelmében kérik ugv a háztulajdonosokat, mint a lakókat, bogy a kiküldött szervezőket, — akik önzetlen munkájukat az. összlakosság
élet- és vagyonbiztonsága érdekében végzik
szivqscn fogadják és támogassák, bogy végre Szeged légoltalmi beszervezése, amelyet sok évvel
v.előtt kellett volna már végrehajtani, befele/
Iratét legyen.
— Staufíer dobozos sajtja világmárka!
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak
1 Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 2 kovács.
I fiatal épületlakatos,' 1 hudiárva géplakatos. I
kadar, 1 kosárfonó otthoni munkára, 2 szijgv ártó, 1 kötélgyártó, ("> gerebenezö, 22 cipész, 7 szabó, 1 cipőfelsőrész szabász és 1 ragasztó, 1 borI. Iv és fodrász segéd, 1 gazdisági kocsis. 1 kifutófiú fiiszerkereskedésbe, 1 fiiszerkereskelősegéd !" á't P fizetéssel. 2 faiig,vnók. 2 üzletszerző lapkiadó Nők: 3 kiszolgálóm!, 3 hölgy fodrásznő, 1 varrónő 2 dobozkészitö leányka.
— Figyelem! Kérjük igen I sorsjegyvevőinket,
t már előre beküldött álhiinsorsjcgyokot, ha azt
megtartani nem óhajtják, a jótékonyról érdekéién azonnal visszaküldeni szíveskedjenek, hogv
idejében tl tudjuk még más félnek adni,
Pető
Ernő Bankház, Széchcnvi-tér 2>

mes háziszer, a m e l y

a székletélet

elrendezi,

A szegedi Katolikus Kör vasárnap rendezte meg
idei első adventi kulturdclutánját a Katolikus Ház
nagytermében. A nagyszámú hallgatóság jelenlété*
ben a tanitóképző énekkara kezdte meg a műsort,
majd dr. Vink'er Elemér konnányfőtanácsos mondott megnyitó beszédet az égi igazságról, amelyért
az advent hajnali miséje mindennap könyörög. Ea
uz igazság mindenekfelett álló, örök, változatlan,
mint maga az istene.zmc.
— .Feljajdul az emberben a kérdés — mon*
dotta dr. Vink'.er Elemér — , miért i<an az, hogy

az ember nem testvére az embernek, hiszen a
megválás napja egyformán kisütött mindenkirej
Miért ke'l a régi o'tárokat lerombolni, miért nem
látjuk meg az igazságot, amelyre a betlehemi csil1
lag tanít.
(

az

emésztést előmozdítja és az egész anyagcserét jótékonyan befolyásolja. Kérdezze meg orvosát.

A gondo'atokban gazdag előadást nagy tetszéssel
fogadta a közönség. Ezután Jting Médi zongoraszáma következett, majd dr. Sili Sándor egyetemi
tanár egyórás előadást tartott a nagy magyar
imádkozókról, végigvezetve a hallgatóságot a történelem clmu't századain. A nagyhatású értékes
é'őadás után a tanitóképző énekkara énekelt, Bárdos »Ima a hazáért* cimü dalát Kapossy Gyula vezényelte kitűnő hozzáértéssel.
—ooo—

1149 választójogi felszólalási
clutasifofíak
A polgármesteri hivatal jelentese szerint a kozponti vú'asztói bizottság három albizottságot alakított, hogy a képviselőválasztásra jogosítottak/
névjegyzékének összeállításával kapcsolatos felszó*
lalásokat letárgyalja. Többhetes munka után a há*
rom albizottság most. készítette el jelentését. Eszerint üsszc;cn 128s felszó'aiást tárgyaltak cs ebböi
1140 felszó'aiást elutasítottak. Az elutasítottak közül negyvennégyen bírói panasszá éltek s a törvény rendelkezésének megfelelően ezeket a panaszokat az albizottságok átküldték a közigazgatási
bírósághoz. Az eddigi lista szerint Szegeden 40.831
választó van.
I ',
—ooo—

— Lábtörés a királyba Imi fiitbullmcrkőzésen.
A királvbalmi fiatalság vasárnap délután rögtönzött fulliallmérközést rendezett. Játék
közben
U s á s z á r János 1!l éves fiatalembert ugy megingták. hogy bal lábszára eltörött. A közkórháziam ápolják.
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— Műkedvelői előadás. A felsővárosi Népkör
vasárnap este a felsővárosi kultúrházban Magyar
a magyarért akció javára díszelőadást rendezett.
A zenekar eljátszotta a Himnuszt, Zilahy Kálmán
rendezésében szinre került a „Székely hűség" cimü
színmű, a nagysikerű előadás szereplői közül sikert arattak: Bárány Pál, AVcith Mária, JcDÖváry
Kázmér, Zilahy Kálmán, Butter Béla, Pressburger Edith, Szűcs Sándor, Boros József, Biró Mihály, Chrcnka Lajos, Faragó Sz. Ferenc, Fejős l i kőr. A felsővárosi zenekar az előadás előtt hangversenyezett Bátossy Béta tanár vezényletével
nagy sikerrel.

körut

Megsérült
Somogyi Szilveszter koporsója
a fogadalmi temp!om kriptájában
\ városi tanácsülésén hétfőn délelőtt került
szőnyegre uz a sajnálatos tény, hogy Szeged elhunyt polgármesterének, dr. Somogyi Szilveszternek a fogadalmi' templom kriptájában elhelyezett
koporsója megsérült és a négy év előtt bebalzsamozott holttesten elváltozások észlelhetők.
\ polgármesteri hivatal, amikor értesült a helyzetről, azonnal vizsgálatot rendelt cl. A vizsgálat
során megállapítást nyert, hogy a liülsö érckoporsó
nz elhe y, z ;,s al/cilmúral megsérült olymódon, hogy
a koporsó egyik lába' elgörbült és a koporsó fala
ki,epedt. A polgármesteri hivatal azonnal intezke<te't, hogy a koporsót brfu'azzák, egyben átiratot
küldtek az anatómiai intézetnek annak niegűtl.ipilúsu céljából, hogyan történhetett meg a bebalzsamozott polgármester holttestének megindulása.

Biztosítsa
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— Frontharcos hirek". A Frontharcos Szövetség szegedi főcsoportja kéri azokat a formaruhával rendelkező bajtársakat, akik 8—10 nap szabadidővel rendelkeznek, 29-én, kedden délután 9
órakor a titkári irodában (Szcntháromság-ucca
5.) jelenjenek' meg.
— Öt világrészben ismert gyár szavatol az Aspirin-tablctták jóságáért. Csak a „Bayer"-kereszt*
lel valódiak.
— Öngyilkossági kísérlet. M a k a i Pálné Márkus Viktória 22 éves háztartási alkalmazott, hétfőn délután munkaadójának a pénzügyi palotában
levő lakásán öngyilkossági szándékból zsír.szódát ivott. A mentők a közkórházba szállították,
üngyilkossgának oka ismeretlen.

(

— Baleset. H a r m a d o s László bonvcdközlegéuy Csongrádon vasárnap délután leesett egv robogó kocsiról, amelyet a lovak elragadtak. Harmados sulyos agyrázkódást és zuzódásokat szenvedelt. A szegedi kórházban ápolják.
— Egyévi börtön a kölcsönkért kerekpár elzálogosításáért. O 1 a h Dezső cigányzenész ezév tavaszán kölcsönkérte ismerőse, P i 11 i n g e r Katalin kerékpárját pár órai használatra. Használat
helyett azonban n zálogházba vitte a biciklit és
kölesönt vett fr| rá. A törvényszék sikkasztás
tüntette miatt nemrég 1 évi lwirtönre ítélte Oláht,
tekintette arra a súlyosbító körülményre, hogy
már többször volt büntetve hasonló rselekményrkért. Fellebbezés folytán a tábla elé került -íz
iigv. A felsőbíróság Ítéletét hétfőn hirdette ki A
tálila helybenhagyta a törvényszék ítéletét. <•/.ZPI
;>Z egyévi börtönbüntetés jogerőre emelkedett

