Elfogták a múlatás beförfikef,
akik egy hónap alatt 11 betSrést követtek el
(A Délmagyaforszég
munkatársától)
NagyArányn bűnszövetkezetről rántotta le szombatom a leplet a szegedi rendőrség. A delektívekttek tudomására jutott, bőgy az utóbbi napokban elkövetett betöréseket egy négytagú betörőbanda hajtja végre s a bűnszövetkezet élén
»gy Fetten Károly nevű 21 éves rovottmúltú
Fényezősegéd áll. Detektívek mentek ki Fetter
lakására; Fetter először tiltakozott a gyanúsítás ellen, dö amikor a rendőrségre kísérték,
bevallötta a betörésekét, sőt társait is megnevezte Kotanies Mihály 24 éves napszámos, Tóth
Perenl! 2S éves szabósegéd és Kelemen Bélámé
80 íves bejárónő személyében. Néhány órával
ezüitán m á r a bűnszövetkezet többi tagjai is a
rendőrség foglya volt.
Ka ártalmatlanná, tett betörők bevallották,
hogy defiember első napjattól kezdve betöréses
lopásokból éltek és ez idő alatt 11 betörést költettek eh A betöréseket Fetter, Kotanies és
TótS közösen Hajtották végre, Kelemen Béláné pedig a Topott árnt hol a píaeon. Hol pedig

— A Dugonics-Társaság közgyűlése és felolvasó ülése. A Dugonics-Társaság ma, vasárnap
délelőtt fél 12 órakor tartja évi rendes közgyűlését az Iparkamara kis tanácstermében. Délután
* űrakor a városháza közgyűlési termében felolvasó ölést tart a Társaság.
— Előléptetés. A belügyminiszter dr. Moldoványi László rendörfogalmazót, a révkapitányság
vezetőjét rendőrkapitánnyá léptette elő.
— Makón 800 hold került viz alá. Makóról jelentik": A váratlanul he követ kezelt enyhülés egyre nagyobb árvízkárokat okoz Makó határában.
A vízzel elborított részeket nap-nap után megtekinti dr. Bécsy Bertalan polgármester, aki a vármegye vezetőivel minden intézkedést megtett a
bajok orvoslására. A hozzávetőleges számitások
szerint eddig 500 hold termőföld került viz alá.
— Az árvizbajok miatt felmentették Vásárhelyt
* menekültek elhelyezése alól. Hódmezővásárhelyről jelentik: A menekültügyi kormánybiztosság többszáz Erdélyből menekültet akart Hódmezővásárhelyen elhelyezni. Dr. Losonczy Endrejrérosi tanácsnok az elmnlt napokban a belügyminisztériumban tárgyalásokat folytatott és többek
között a mindjobban súlyosbodó árvízkárokra való tekintettel kérte, bogy a várost mentsék fel az
alól a kötelezettsége alél, Kogy Hódmezővásárhelyen menekülteket "helyezzenek" el. A tanácsnok
kérését méltányolták a belügyminisztériumban és
ezért a tervtől eltérően Hódmezővásárhelyen nem
helyeznek el erdélyi menekülteket.
_ Wilhelm Althaus előadóestje a bölcsészeti
egyetemen. A budapesti magyar-német főiskolai
iroda január 15-én, szerdán este rendezi Szegeden
a bölcsészeti egyetemen dr. Wilhelm Althaus berlini iró előadóestjét. Althaus előadásának cime:
^Deutsche Besinnlichkeit — Deutscher Humor*. A
német költészet gyöngyszemei J. W. Goethe. Glaudius, Brentano, Kleist, Hölderlin, 6. F. Meyer,
Mörile, Storm, Fontán®, Reuter, R. M. Rilke, LiHencron, Morgenstern, Buscb, Münehhausen. Djetricb Eckart, Johst, Kyber, Wildgans, Bröger,
Weinheber, Schumann müveiből illusztrálják az
előadást. Belépés díjtalan. Az előadás helye a
bölcsészeti kar II. számú tanterme.
— A Magyar Vöröskereszt Egylet t ó t
^Hg
lartó bázibclegápolásl tanfolyamát február 3-án
nyitja meg. Jelentkezni lehel a Szegedi Katholikus
Nővédö Egyesület székházában.
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s minden egyéb építmények tervezését és építését
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Az ártalmatlanná tett bűnszövetkezet tagjai
büulajstromának az összeállításán még dolgozik a rendőrség

A Metcoreliigiai intézet jelenti este
A '
i d ő 10 órakor. I d ő j ó s l a t :
Élénk
északnyugati, északi szél, felhösebb idő, több helyen havazás. A hőmérséklet alig változik.
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a zálogházban értékesítette. 'K rendőrségen
megállapították, hogy Fetter és társai követték el az elmnlt hónapban a Petőfi Sándorsngárút 8, szám alatt törtónt betörést, amikor
Széchenyi Lajős városgazda lakásába törtek he.
Innen közel 500 pengő értékű rnhaneműeket
zsákmányoltak, ü k törtek he Tombácz István
Vásárhelyi-sugárúti üzletébe is, ahonnan 1000
pengő értélen zsákmánnyal távoztak. A Topolya-sor 8. szám alatt dr. Eperjesi János egyetemi tanár lakását törték fel. Legutóbb pedig
a Gróf Apponyi-utcában a Kara-féle Fnkrászdába törtek be- A rendőrség megállapítása szerint az ellopott holmik értéhe meghaladta
a
7000 pengőt. Megállapították a rendőrségen azt
is, hogy Fetter és társai a lopott
holmikért
kapott pénz»legnagyobb részét elmulatták. Fetter egyetlen éjszaka as egyik külvárosi kocsmában fisak 500 pengőt költött él.
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— A természetes »Fereuc Józset* tesrrftviz
régóta kitűnően bevált náziszer megrögzött szék
reuedésnél és annak mindenféle sáros következményeinél-, biztos, enybe és gyorsan ható basdajtó, mely számos betegségnél az emésztést javitia és H/ etvűnvat tokoz/.a Kérdezze mea orvosát!

A RaSiay Étteremben
minden este F&tyoiy Jancsi és zenekara
kiséri Magyar Magda dizőz énekszámait.
Záróra 2 óraáor.
Renties éiíermi árak.
— A kormányzó ur őfőméltósága vállalta az
Egyetemi Bál legmagasabb védnökségéi. A szegedi
farsang kiemelkedő társadalmi eseményének a
szegedi egyetemi ifjúság, egyben az egyetem január 29-én rendezendő reprezentatív bálja, ígérkezik. A bál legmagasabb védnökséget az egyetem
névadója, vitéz nagybányai Horthy Miklós őfőméltósága vállalta cl. A bál magas védnökei grof
Teleki Pál miniszterelnök, dr. Héman Bálint és
Varga József miniszterek, A bálirodában a bál
jelen tőségéhez mérten szorgos előkészitőnjunka
folyik s a rendezőség mindent elkövet, hogy az
Egyetemi Bálnak méltó kereteket biztosítson. Báliroda a Központi Egyetem II. emelet 64. sz. helyiségében. Hivatalos órák minden nap délután 5—
7-ig. Telefon: 30-98
Elöljárósági ülés az ipartestületben. A szegedi ipartestület elöljárósága január 13-án, hétfőn
este 6 órai kezdettel rendes ülést tart. A napirenden több érdekes tárgy szerepel. ®
_ Á Vitézek Lapja társulása a Magyar Katonaújság.?" 1. A Vitézi Rendnek eddig tiznapouként
megjelenő lapja újévtől kezdve az immár a népszerű Magyar Katonaújság ciinü hetilappal KÖZÖS kiadásban jelenik meg S A vitézek részére
együtt kerül szétküldésre. Megnagyobbodva és a
rokon honvédelmi célokat szolgáló testvérlappa)
kezetfogva indul most uj útjára. Mivel a Katonaújság már tartalmazza a nemzeti és katODai
szempontból fontos és időszerű
közleményeket,
az uj Vitézek Lapja ezentúl lényegében inkább
csak a sajálop vitézi szellem és érdekek szolgálatában fog állni. Az uj Vitézek Lapja szerkesztése — u Magyar Kalonaujsággal együtt _ a Vitézi Rend Zrinyi Csoportja
közreműködésével
történik s az ennek érdekkörébe tartozó Zrinyi
Szövetkezet kiadásában jelenik meg. Ez a körülmény biztositéka annak, hogy az
Vitézek Lapja is teljes egészében a Zrinyi Miklós-i magyar
katooaeszményt szolgálja.
— A piarista gimnáziumban az előadások folyó hó 13-án megkezdődnek.
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— Dr. Hermán István Egyed a magyar történelmi tanszék nyilvános rendes professzora IMI.
cvi január hó 14-én (kedden) délelőtt 12 órakor a
bölcsészetkari I. sz. tanteremben (Baross Gáuoru. 2. sz. I. em. 28 a.) A magyar történelmi tanszék tudományos feladatai cimen tartja szék fog
laló előadását. Az-előadás nyilvános, az egyetem
vendégeket szívesen lát.
_ ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt bélen
született 18 fiu és 16 leány. Házasságot kötöttek:
Vörös László és Csáki Rozália, Viki József és
Németh Rozália, Kószó István és Kari Erzsébet,
Kopórnyik Imre és Bányai Julianna, Dobai Mátyás és Dömösi Mária. Elhaltak: Németh Mátyás
83, Kopasz György 90, Józsa Ilona 27, Nagy Sáudor'nc 16, Dobó András 52, Kőhalmi Anna 20, özv
Karácsonyi Józsefné 76, Nagy József 21, Cservai
Mátyás 34, Szabó Mihály 49, Piti Mátyás 41; Sztan.
kovics Imréné 51, Pocsatkó Margit 39, özv. Németh
Irnréné 82, Kakuk István 38, Viliinger Zoltán 2,
Susi József 35, Schronk Károly 79, Barna Tibor
1 nap, Murzsa Gyuláné 58, Balassa János 61, özv.
Ónozó Mihályné 84, Lukács Dénes 61, Márki Lajos 28, Kakuszi Mihály 82, Szabó Ferenc 36, özv.
Szilágyi Istvánné 90, Dobó Miklósné 48, Takács
Erzsébet 1 nap, Palotás Mária 19, Herbieh Mária
70, Csermák József 10, Biczók János 26. Gera
István 67, Pigniczki Józsefné 56, Vajda Imréné
34, Vőneki István 1 nap, Maasz József 74, Márki
Terézia 63 éves korában.
— Népélelmezési tanfolyam Makón. Makóról
jelentik: Februárban zöldkeresztes népélelmezési
tanfolyam kezdődik Makón. A tanfolyamra eddig
tizennyolcan jelentkeztek.
— Adományok az »Erdélyért«-akcióru, Az Lraélyért-akcióra a város főpénztárába a következő
összegek folytak be; Városi tisztviselők és nyugdíjasok 1769.40, Felsöközponti legényegylet 11.10,
Vőneki Szilveszter 1.20, Halász István oeg 25—.
Antal Rózsa 10.—, Széchenyi Mozi 50— pengő. A
gyüjtőiveken beszedett összegek: Szegedi ószorkereskedök Egyesülete 30—, M. kir. szegedi tlijv,
ievente lövészkörzét parancsnokság 40.73, tűzharcos főcsoport VII. körzet 4.50, felsővárosi plébánia 164.37, Szauer Károlyné 12.48, Veress Ilona
1435, Juhász Nándor 5—, Juhász Nándorné 5—,
ördögli Mátyás 2.70, Kiss Pál 5.80, Lehoczki Eudre 8.62, Hartai Etelka 6.64, Karácsonyi Lászlóid
3.06, Karácsonyi László 3.96, Ceglédi Lajos 44.99,
Gulyás Julianna 49.70, Posta Miklósné 3823, Dér
Zoltán 5.30, Nagyági Károly 3.80, Szabó György,
I —.60,
Kovács
Miklós
11.19,
Félegybázi
Emil 7.34, Budai Júlia 3.80, Pálvölgyi Ferenc
53.44. Zelerinyi Izabella 6—, Máriaföldi Mária
8.57, Miklósi Sándor 6-29, Páris Dezső 32.19 Boja
Ilona 57.90 pengő.
— Február 1. Tisza: Görbe éjszaka. Mint már
megírtuk, február I-6n, szombaton este rendezik
meg a szegedi színészek és újságírók a Tisza-szálló télikertjében és kávéházában hagyományos báljukat, a »Gőrbe éjszakát*. A rendezőség már öszszeállitotta az éjfélkor kezdődő kabaréniüsor programját, amely egyedülálló lesz a maga nemében, mert az a cél, hogy a kabaré műsora mindec
eddig látott hasonló műsort felülmúljon. A Városi
Színház legnépszerűbb művészei vállalkoztak arra, hogy az estét felejthetetlenné tegyék. A kabaré mellett az est többi részének előkészítése is
nagy gonddal folyik. Belépődíj 2 pengő lesz. Ilyen
olcsóért a farsang folyamán sehol nem szórakozhat senki, egyedül csak. a *Görbe éjszakán*.
— A 'iHid* minden szamát neves trók irjákt
Egész csomó neves magyar iró neve disziti a Híd
most megjelent uj számát. Németh László Fedák
Sárirój ír, Kodolányi János cikket hoz, Móricz
Zsigmond és Hunyady Sándor novellákat ír,
Kállay Miklós és Tersánszky Jenő filmkritikákat
adnak. Papp Antal az élő iskolapéldát mutatja
be, Krúdy Gyula ismeretlen regényét, KisfaludvStróbl Zsigmond uj Madách-szobrát külföldi regényt, érdekes képes riportokat. Világhírűdét,
ínyesmester receptjeit, 1000 pengős pályázatot,
rejtvényt, sok fényképet, rajzot ad e héten is a
Hid. Divatrovatában bemutatja a téli és tavaszi
divatot. A Hid főszerkesztője Zilahy Lajos. Mutatványszámot készséggel küld n kiadóhivatal Budapest' VII., Erzsébet-körut 7 sz

