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tünt el hazánk fővárosában, Ez mu-
lató fajzat volt, zsíros és fűszeres 
fele! eit számos borokkal locsolta^ duz-
teadt bugyellárisából százassal fize-
tett akkor is, ha csak szerény forin-
ttokról volt a szó, mulatott, aztán nem 
Sért többet haza. 

Mikor Budapest nekilendült a fej-
lődés utján és egyik kalitka-bérház a 
(másik' után vonult a magasba, hogy 
jörökre kiküszöbölje falaiból, lépcső-
házaiból a napvilágot, — az alapozási 
munkáknál számtalanszor találtak 
Vejtélyes csontvázat. De találnak nap-
jainkban is. régi elfeledett kis ház le-
rombolásánál. 

— Abbizonv, kocsma volt ezen a 
Kélvén valamikor, mondja a multak 
/Mgában járatos szakférfiú. Th a i sz 
Klek volt Budapest főkapitánya, ural-
ma alatt sok minden megeshetett. Bi-
Rczuyos idő elteltéyel családja keres-
getni kezdett holmi eltűnt rác. disznó-
iké reskedőket, azok azonban a leg 
fcznrgosabb kutatás után sem kerültek 
elő. 

A szegedi hizlalók, akik' a Pacsir-
tából indultak el kereskedelmi útjaik-
ba, szintén mulattak', már hogy ne 
tették volna meg, beszedett pénzei-
vel ám átutaltatták az öreg taka-l 
írókba. Amely ma is őrizné, ha azutó-J 
ttok túlnyomó része kisebb-nagyobbj 
^részletekben ki nem vette volna. 
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A megvadult lovak 
felborították a kocsit, 

két szomszédállambeli szö-
kevény került ki alóla 
(A Dclmagyarország munkatársá-

tól) Két fiatalembert kisértek be a 
Szuronyos csendőrök szombaton az 
Atgvik batármenti községből a sze-
gedi ügyészségre. Az egyik S z e-
fcae r é d i József 22 éves tiszaszent-
jmiklósi, a másik pedig S z ő r á d 
JKároly 27 éves KódegyHázai lakos, 
Hihott határátlépéssel vannak mind. 
S;etten vádolva, mert engedélv nél-
jkül szöktek át román területről 
ftí agyarországra. 

rA két torontáli fiatalembert ér-
Fiekes véletlen juttatta a hatóságok 
jcezére. 'A lovas csendőr járőr észre -
vele. liogy az országúton megbok-
yosodolt lovak magukkal ragadlak 
cgv szekeret és a bakon ülő ember 
minden igyekezetével sem volt ké-
pfis megfékezni a megvadult állato-
kat. 'A csendőrök sarkantyúba kap-
ták a lovakat és a szekér után ira-
modtak. hogy segítségére legyenek 
n gazdának a lovak lecsendesitésé-
ben, mielőtt azonban beérhették 
volna a szekeret, megtörtént a sze-
Tencséllenség: a lovak belerántották i 
az árokba a kocsit. A kocsin ülők 51 
valamennyien a szekérkas alá ke-
rültek "és a csendőrök szabadították | 
ki őket a felborult kocsi alól. 

'A bentülőknek szerencsére ap-
róbb zuzódáson kívül egyéb bajuk ] 
Jtem történt, amikor azonban az 
esetből a csendőrök annak rendjei 
és módja szerint jegyzőkönyvet í 
akartak felvenni, a kél pórul járt 
Hitas nem tudta magát igazolni. 11 
Bbövid faggatás után kiderült, hogy • J 
prindketten a határon tnlról valók ! 
*és halósági engedély nclkül jöttek 
jót a határon. A két előállított. | 
ügyének főtárgyalásáig az ügvész-
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A Somogyi - könyvtárban <a ni 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat 

A Városi Múzeum egész évben 
nyitva. 

Mihály István k é p k i á l l i t á s a 
a múzeumban. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta' 
kács István Klnuzál-tcr 3, Just Fri-
gyes Petőfi Sándor sugámt 59, Sel-
meczi Béla Somogyitclep IX. u. 489. 
•Török Márfon Csongrádi-sugárut 11. 

Városi Szinház; délután Vén dió-
fa, este: B o r o n k a y l á nyok , 
hétfőn: N a p l e m e n fe e l ő t t . 

Mozik miisora: Belvárosi Mozi: 
V a l b n r g é j i k a l and . Korzó Mo-
zi: H a l á l o s csók. Széchenyi Mo-
zi: Ncc.y ed iz ig ien-

woOo— ' 

ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ÉJJEL 
Il-KOÍt, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR 

—oQo- 1 A , 

D'Annunzio á g y u j a , . . 
Tizenöt évvel ezelőtt a világsajtó 

érdekes hirrel lepte meg az újságolva-
só közönséget. Gabriele d'Annunzio, a 
nagy olasz lírikus volt a főhőse a hír-
nek. Ismeretes, hogy az olasz költő 
északolaszországi fellegvárának hatal-
mas udvarára — emlékezésül tenge-
részi múltjára — egy teljesen felsze-
relt hadihajót állíttatott fel. Egy gaz-
dag amerikai kedvet kapott a hegyvi-
dék gyönyörű környékéhez s a nagvhi-
rü d'Annunzio szomszédságához, tel-
ket vásárolt a költő szomszédságában, 
ahova hipermodern nyaralót énittelett. 
D'Annunzio, bár idegenkedve, de szót-
lanul tűrte a festpi környék nvugodt 
harmóniájának megbontását, de nem 
birla elviselni az ízléstelenségnek fo-
kozását, amelyet az amerikánus, villá-
jának rikító színeivel produkált, A 
költő megtöltötte hadihajójának egyik 
ágyuját. beirányozta az uj nyaralóra, 
az amerikainak pedig ultimátumszerű 
levelet küldött. Az ultimátumban be-
igérte a nyaraló rombolását, ha an-
nak szinét 24 óra alatt meg nem vál-
toztatja a tulajdonos. A történet anek, 
dotaszerü. de megtörtént. A híresség 
közelébe vágyó amerikai át is festteti-: 
nyaralóját, belátta a költő igazát. 

A szegedi Tömörkény-tér uj bérhá-
zai igénytelen keskenységüket hazud 
toló rikító hivalkodással larkállnak 
Messziről szivárványnak . látszanak, 
közelről nem szemlélhetők, a nagy te-
rületben körülvevő gödröktől, buc-
káktól s felszedett járdaszélektől. Leg 
jobb tudomásunk szerint — sajnos —, 
a nagykörnyéken nem tartózkodik Gab-
riele d'Annunzio ágyuja. hogy a tarka 
épületeket bombázná a jpizlés védel-
mében. i (t.) 

— A szegedi kereskedelmi és ipar-
kamara véleményező bizottságának 
disziilése. A kamara véleményező bi-
zottsága abból az alkalomból, hogy 
dr. Varga József, Szeged város dísz-
polgára ma veszi át a törvényhatósá-
gi bizottság diszgyüiésén a díszpolgá-
ri oklevelet, diszülést tart. A délelőtt 
11 órakor kezdődő díszülésen dr. Var-
ga József is megjelenik. A miniszter 
kíséretében lesznek: dr. Kádas Ká-
roly iparügyi államtitkár, dr. Schlick 
István kereskedelem, és közlekedés-
ügyi államtitkár, dr. Tichv Kálmán 
miniszteri osztályfőnök, dr. Irrrrédy 
Kálmán MAV-elnök, Aigner Dezső 
postavezérigaz,gatóhelyetles, dr. vitéz 
Szinte János MA V-elnökhelyettes, dr. 
Gyulay Ákos miniszteri tanácsos, dr. 
Dobrovils Károly miniszteri tanácsos 
és dr. Királdv Ákos miniszteri osztály-
tanácsos, a miniszter titkára. A dísz-
ülésen a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara képviseletében vitéz dr. 
Gyulay Tibor felsőházi tag, a buda-
pesti kereskedelmi és iparkamara'mi-
niszteri biztos-főtitkára is megjelenik, 
mig az IPOK-ot dr. Kovalóczi Rezső 
főtitkár képviseli. A véleményező bi-
zottság diszűlésén megjelennek a vá-
ros egyházi és világi hatóságainak', az 
egyetemnek, a Vitézi Széknek képvise-
lői is. A diszülés keretében dr. Ko-
csondy Gyula, a. kamara miniszteri 
biztosa dr. Varga József kereskede-
lem- és közlekedésügyi és iparügvi 
miniszternek az érre az alkalomra ké-
szített művészi kivitelű érmet és dísz-
oklevelet nyújtja át, Ugyancsak ér-
met és díszoklevelet nyuit át dr. lü-
kats Sándor főispánnak is. 

— Shvor piispök tiidővérzésben 
megbetegedett. A Magyar Kurir szé-
kesfehérvári tudósítója jelenti: Shvov 
Lajos székesfehérvári püspök a hét 
eiején tüdővérzés ben megbetegedett. A 
betegágyánál megjelent orvosok meg-
állapították. hogy a püspök betegsége 
könnyebb' lefolyású. 

— Adományok A Főméttóságu APZ-
szonv segélyakciójára. A főispáni hi-
vatalba a következő pénzadományok 
érkeztek be: dr. moóri Glattfelder Gyu-
la kalocsai érsek 500.—, Közúti Vas-
pálya Rt 500 , Szegedi Móravárosi 
Népkör 1Q._, dr. M. f. 50.—, dr Szi-
vessy Lehel 20.—, Némethi Kálmán 
200 , Grüner Géza 20 , dr. Grüner 
István 20 , Dezső Mihály 10.—. dr. 
Kiss Ferenc 60.—. Nagvpál Szilvesz-
ter 5.—, vitéz Kakuszí István 50.—, 
vitéz ifj. Kakuszi István 50.—, Prunkl 
Miklós és neje 20 , Bloch Mór cég 
20.—, Varga Dezső 100.—, Alföldi Uta-
zók Egyesülete 50—, Szegedi Temet-
kezési Egyesület 50.—, dr. Kovács Kál-
mán 50.—. N. N. 5.—/Horváth Testvé-
rek 500.—, Brqckner Ede 100.—, Jgger 
József 10 , özv. Soós Albertné 19.—, 
Kelti ng Lajos 500.— dr. Hatos Sándor 
és neje 10.—. Godács Imre és neje 5 , 
Szegedi ipartestület 200.—v Baross Gá-
aor-gimnázium tánéri kara 52.—. Gvő-
:y G'vula 100 , Danner Péter és'Fia 
cég 100.—, Jeszenszky Sándor 6.— 
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
500.—, Bruekner Elemér 20.—, l'leis-
sig Dezső 10—, Zsótér Sarolta 10.—, 
szentgyörgyvölgyi Magav Lajos 100.—, 
Szüts Endre 10—. Szegedi kereskedel-
mi és iparkamara 500.—, összesen 
?• ̂  cvezerö tszá zh a rmi nch á rom pengő. 

Kornis József férje, úgy a maga. mint gyermekei: dr. Deutsch 
Györgyné, Kornis Rózsi és távollevő fia és veje Kornis Antal és 
dr. Deutsch György, tnenve Bcrcnd Éva. imádott unokája Péter 
nevében is megdöbbent lélekkeL szivükben örök gyásszal jelentik, 
hogy imádott felesége, draö a in édesanviuk és nagvanvja 

Kornis 16 zsefné 
Altmann Etelka 

rövid szenvedés után itlhagvutt bennünket. 

Gyászolják még testvérei: dr. Molnár I/.idorné. Altmann Ma 
tild, Vajda Ernnne, A'O'M1'1"' Jolán, sogora Vajda Ernő, unoka-
öccsci Vajda György és felesége Grnsz Éva és Vajda Miklós, 

Temetése 1/12 november 16-án délután zsidó temem cin-
terméből. 
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Jolán, Erzsébet, Katalin 
névnapokra legszebb virágok 

a LEVENDULA 
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Kárász-utca 16 (Csury-órás mellett.; 

— Harsányi Pál esperes, felsőházi 

tag tartja ma délelőtt 10 órai kezdet-

tel a református istentiszteletet. A* 

egyházközség elnöksége ezúton is hív-

ja és várja a gyülekezet tágjait. 

— A menyasszonyok iskolája. A 
Szeged Katolikus Nővédő Egyesület 
legközelebbi társadalmi, kaloiikus 
szempontból nagyon fontos megmoz-
dulása a Menyasszonyok iskolája ei-
men megrendezett, előadássorozat. A 
mai idők nagy problémája a házasság 
helyes felfogása és katolikus szem-
pontokból való értelmezése kerül ki-
váló szónokok előadásában az érett és 
házasságkötés előtt álló leánviíjuság 
elé, hogy az életnek ebből a szemszög-
ből való helyes meglátására lanitsa 
őket. Az előadássorozat november 
23-án, hétfőn nyílik meg és minden hét 
ugyanazon a napján este S órakor kez-
dődik a Szegedi Katolikus Nővédő 
Egyesület székházában. Korona-utca 
18. szám alatt. A zelőadássorozat elő-
adói és az előadások a következők:' t. 
P. Borbély István S. J.: Korunk esz-
meáramlatai és a keresztény házasság. 
2. dr. Sik Sándor egyetemi nv. r. ta-
nár: Hogy gondolta el Isten a házas-
ságot? 3. Kiss István püspöki taná-
csos: A keresztény házasság egy férf' 
és egy nő életszövetsége, 4. dr. Hálása 
Pál kanonok-plébános: Amit Isten egy-
bekötött, ember szét ne válassza, Sí 
P. Borsi Engelbert O. F M.: A ve-
gyesházasság, 6. P. Borbély István S. 
J.: A keresztény házasság és az állam, 
7 dr. Sik Sándor egvetemi ny. r. ta-
nár: A család szemefénye a gyermek, 
8. P. Borsi Engelbert O. F. M : A csa-
lád szociális jogai, 9. dr. Halász Pál 
kanonok-plébános: Előkészület a ke-
resztény házasságra, 19. Kiss István 
püspöki tanácsos: Magyarország sors-
döntő kérdése: a házasság. Az előadá-
sokan a szegedi katolikus leányfársa-
dalmat szívesen látja és megjelenésü-
ket minél naevobb számban kéri az 
egyesület elnöksége. 

— Rendelet a személyautók' hon-
védségi igénybevételéről. 'A' hiva-
talos lap szombati száma közli * 
honvédelmi minszter rendeletét a 
gépjármüvek honvédségi célokra 
való igénvbevételéről. Az u j ren-
delet az eddigi rendelkezések figye-
lembevételével és összefoglalásával 
szabályozza, hogy milyen gépjár-
müvek mentesek teljesen az igény-
bevétel alól s hogyan kell kérni 
rrás jármüvek felmentését. Uj 
gépjármüvek használatbavételük- j 
tői számított egy évig mentesek. 
A renedeht intézkedik arról is, 
hogy légitámadás esetén legfeljebb 
negyvennyolc órára a felmentett 
kocsik is igénybe vehetők, az álla-
mi akocsik, uj autók és külföldiek 
gépjármüvei kivételével. Részlete-
sen tájékoztat a rendelet arról is, 
hogyan és milyen hatóságok, illet-
ve érdekképviseletek utján kérhető 
a jármüvek szolgálat alóli felmen-
tése. ' . 

Előadások az egyetemen. Az Egye-
tem Barátai Egyesülete termeszettudo-

11 mányi szakosztalya november 16-án, 
I 'hétfőn délután 5 órakor tartja meg szo-

kásos heti előadói szakülését az ál-
talános és szervetlen vegytani intézet 
tantermében a Dóm-téren. Az elöada-
sok tárgya: dr. Greguss Pál: Kövült 
fák mikroszkopikus vizsgálata, Matu-
sovifs Péter: Bogárpreparálás, Vajda 
Ernő: A Betula nana ujabb elöfordn-
lása hnzónkban. Üléselnök: dr. Zólyo-
mi Bálint. Az előadásokra való belé-
pés díjtalan, vendégeket. szívesen 
az elnökség.. 


