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érak«r a falsévárosi templomban tart nagysikerűnek ígérkező hangversenyt, amelynek műgorin a katonai zenekar (kérdő é« befejező
gjámmal), valamint Fitdler Waltar tanár, Szelt ff
W V * M 13-án, MffSa
jviária operaénekesnő és Sauerwald Géza tanár I
r a j f a l fél f érakar a
szerepelnek. Beszédet dr. Krémer Tamás lelkész fog mondani. Lakatos Árpád, ifj. Danner f T i s z a - p á l y a u d v a r o n a Consortium g
lános és Sipos Antal együttest adnak elő tárogatón. Március 11-én és 13-án d. u. fél 4
órakor a városi színházban lesz gazdag műsora
Az árverés tárgyai
8
hangverseny katonai zenekarral, Vdlyi Nagy 5
Géza prológusával, ünnepi beszéddel, Lichter
Különböző k o n y h a e d é n y e i
László Dezső és Szele Margit énekszámaival,
a m e l y e k e t Vigh P á l és Fehér Gizella fognak
négy- é s kétkerekű kocsik.
kisérni, t o v á b b á Jókai Zrínyi esküjének műkedvelői előadásával, végül szárnyaló fantáziára
valló élőképekkel. A templomi hangversenyek
— Balassa József szegedi hirlapiró eltűbelépődijai 12, 8 és 5 korona. A jegyeket a nése. A Nemzeti Újság közli néhány sorban a
hangversenyek előtt a hölgyek árusítják a | következő hírt: Pénteken este pozitív formában
templom előtt. A felsővárosi plébánián a jegyek terjedt el a hire három ujabb eltűnésnek. Ezt
tegnap az egyik kőnyomatos is kiadta. Eszerint
máris válthatók.
— tterczeg Ferenc éa dr. Steaer állam- szerdán este Müller István szegedi mérnök,
titkár Szegeden. Müller nemzetiségi miniszteri Balassa József és Major Dezső szegedi hírlapírók
osztálytanácsos szombaton táviratilag értesítette együtt vacsoráztak a Británnia-szálló étterméa főispánt, hogy a 29-én megtartandó színházi ben, közben konfliktusuk támadt több férfivel
díszelőadás részleteinek megbeszélése végett és ettől kezdve mindhárman eltűntek. A rendSzegedre jön. Értesülésünk szerint a színházban őrség a nyomozást kiterjesztette ebben az
megtartandó díszelőadáson dr. Steuer állam- irányban is. Az esetet ezenkívül bejelentették
Huszár Károly miniszterelnöknek is, aki erétitkár és Herczeg Ferenc is résztvesznek.
lyts és sürgős nyamozást rendelt el hónapokra
— Peary meghalt. A Reuter-ügynökség je- visszamenőleg a bejelentett titokzatos eltűnélentése szerint Peary, aki elsőnek érte el az sek ügyében. A nyomozás ujabb fázisairól a
miniszterelnök jelentéstételre hivta fel a hatóészaki sarkot, meghalt
ságokat. — Balassa, József a Szeged és Vi— Román barbárságok. A Dornyan-ügynök- déke munkatársa, dr. Balassa Ármin ügyvéd
ség jelenti Kolozsvárról, hogy Ugrón volt fő- fia, akit Szegeden általánosan ismernek. Balassa
ispánt, Petiabdnyi bankigazgatót és több más József hétfőn érkezett föl Budapestre. Az volt
előkelő magyar személyiséget állítólagos össze- barátai körében ismert terve, hogy szép hangesküvés miatt letartóztattak. Kolozsvárott a ját kiképezteti s énekes lesz. Utazása is ezzel
román
hadbiztosság
halálraítélté Granpe állott összefüggésben. Csütörtökön kellett volna
Lajost és Gáli Zsoltot álllitólagos kémkedés hazautaznia, de az sem keltett nyugtalanságot
miatt. Marosvásárhelyt is több magyart tartóz- családja körében, hogy nem jött meg. Gondoltattak le összeesküvés címén.
ták, meghosszabbította a Budapesten időzését.
— Akik eltűntek. Budapesti jelentés szerint Az idézett hirre telefonon érdeklődött aggódó
Cservenka Miklósnak, a szociáldemokrata-párt családja a belügyminisztériumban és a Royaltitkárának még nem jutottak nyomára. Egy hotelben, ahol megszállott. Közben megérkemásik eltűnt egy Deutsch Béla nevü egyén. zett egy másik lapnak, A Napnak egy hire is,
A harmadik a Szózat cimü lap kiadóhivatali amely igy szól: Tegnap este jelentés érkezett
tisztviselője, Tarics Dezső. Mint a Budapesti ar.ól, hogy Müller, Balassa és Major nevü
Hirlap irja, az utóbbinak lakásán egy főhad- három szegedi fiatalembert a Britannia-szállónagyi és két hadnagyi egyenruhát viselő férfi ban feljelentés alapján letartóztatták és ezidöjelent meg, akik felszólították, hogy kövesse szerint folyik a vizsgálat, hogy a feljelentés
őket. Azóta eltűnt. A budapesti Uj Nemzedék vádjai mennyiben felelnek meg a valóságnak.
szerit., egyes lapok fantasztikus számokat kö- — Bizonyosraj vehető, hogy Balassa József
zölnek az eltűntekről.
hamarosan tisztázni fogja magát az ellene
— A száz százalékos pótadó. A legutóbbi emelt ismeretlen, vád alól, annál is inkább,
költségvetésben községi pótadó gyanánt az mert csak megrágalmazhatták.
állami pótadók száz százalékkal állapíttattak
*Három szegedi festő kiállítása a kulmeg. Az erről szóló belügyminiszterhez intézett
beadvány a következő szöveget tartalmazza: túrpalotában. Három fiatal festőművész kiálMinthogy a közjövedelmekre sürgős szükség l á s a nyílik meg ma, vasárnap délelőtt a kulvan, hogy a közszükségleteket kielégíthessük, túrpalota nagytermében. A kiállításon a város
mig a kormányhatósági jóváhagyás megérkezik, Stabilitásai közül is többen megjelennek. A
utasítjuk a város adóhivatalát, hogy az 1920-as három művész közül Góth Imre, az 1917. évi
évre minden adózó polgárnak az állami Ferenc József művészeti ösztöndíj nyertese
egyenesadó után száz százalékos pótadót vessen egész gazdag kollekcióval, száznál több képpel
ki és szedjen be. Erről a polgármesteri hiva- és rajzzal szerepel. Kiforrott, kész és erős tetalt, a tiszti ügyészséget, a számvevőséget és a hetséget revelálnak ezek a müvek. Góth Imfe
városi adóhivatalt értesítjük. Bokor h. polgár- a naturalizmuson keresztül jutott el a maga
egyéni stílusához. Tájképei, interieurjei, arcképei
mester, Balogh tanácsnok.
(köztük több markáns önarckép) és csendéletei
— Gróf Károlyi sajt:pöre. A Világ jelenti: egyaránt határozott és komo!y talentumról teszGrőf Károlyi Imrét, Mattyasovszky György is- nek tanúságot. Biztosan rajzol, a színeket
mert sajtópörében a vizsgálóbíró kihallgatta és pompásan hangolja össze és ciőieljesen koma sajtójogi felelősséget vállalta. Legközelebb ponál Góth Imre, akinek további művészi fejkihallgatják Mattyasovszky főkapitányt is.
lődése elé a legszebb reménysé, ^sí és nagy
—— Állást, foglalkozást kaphatnak a ható- várakozással nézhetünk. Dfvieh Sándor néhány
sági munkaközvetítő utján (Templom-tér 8. sz., képe és rajzai is azt mutatják, hogy e fiatal és
I. emt-let): 3 bádogos, 1 faesztergályos, 10 rokonszenves szegedi festő a legjobb uton van
bogn*' (1 vidéken), 1 borbély, 1 kocsifényező egyénisége megtalálásához, önarcképe már is
(nyerges), 5 kovács (1 vidéken), 9 köteles, 8 szolid érték és számottevő munka. Bánszki
férfiszabó, 1 nőiszabó, 5 újság- és folyóirat- Tamás akvarelljei, amelyeket olasz fogságban
terjesztő. Tanoncok: 2 asztalos, 3 bádogos, 5 festett, igen tetszetős és finom dolgok, minden
bognár, I géplakatos, 3 épületlakatos. Nők: mübarát örömére szolgálnak. A három fiatal
5 bejárónő, 8 gyermekleány, 25 mindenes házt. festő megérdemli a legteljesebb érdeklődést és
alk., 20 mindenes szakácsnő, 4 szakácsnő, 5 támogatást, amely a vásárlókedvben bizonyosan
szobalány. A nőiosztályon állást keres 20 meg is fog nyilatkozni. Megjegyezzük végül,
mosónő (közvetítése díjtalan). Ugy • munka- hogy mind a három szegedi művész a bábomadók, mint a munkakeresők forduljanak a ban katonáskodott, műveik egyrésze • korszamunkaközvetitöhöi, meri a mnnkapiac gyorsan kukból való éa ugyancsak mind • hárman
aaitálvtársak voltak az iskolában
változik. Telefon 9—73, 6 - 4 0 .
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— Megszűnt a spaayol-járvány. A járványbizottság szombaton délután fél 5 órakor
tartotta utolsó ülését Dr. VVolf Ferenc tiszti
főorvos bejelentette, hogy a legutóbbi két
nap alatt összesen három megbetegedés történt, ami a még érvényben levő korlátozó
intézkedések megszüntetését és a járványbizottság feloszlatását lehetővé teszik. A
bizottság a főorvos indítványát elfogadta s igy
mi is örömmel számolhatunk be a spanyoljárvány megszűnéséről.
— Csányi Mátyás vasárnap délelőtt 11 órára
hirdetett hangversenyét, közbejött akadályok
miatt, folyó hó 29-én délelőtt 11 órakor tartja
meg az izr. hitközség székházának dísztermében.
— Cséry-Budapest telepi koksz azonnali
átvételre előjegyezhető Bach J e n ő és testvére cégnél.
— Feledékeny operáló orvos. Február hó
10-én a szegedi közkórház belgyógyászati osztályán felvételre jelentkezett Marosán Virgilia
erdélyi menekült asszony, ki elmondotta, hogy
néhány hónappal ezelőtt Kolozsvárott hasdaganatát operálták s azóta óriási fájdalmai
vannak. A kórházi orvosok minden lehetőt elkövettek, hogy az asszony fájdalmait enyhítsék,
de megmenteni már nern lehetett, mert e hő
15-én meghalt. A közkófflázban a halottat felboncolták s hasüregében egy gombolyag gaze-t
találtak. Ezt a tampont az operatör szórakozottságból a szerencsétlen asszony hasában
felejtette.
— Dr. Koltai Aladár nóorvos és szülész
rendelését Arany János-utca 11., földszint 2.
alatt megkezdte. Rendel délelőtt fél 11—12-ig,
délután 2—4-ig. Telefon 16—46.
— Garbal Sándort letartóztatták. Kassárit
jelentik a Magyar Kurírnak: Garbai Sándort,
a bolseviki uralom hirhedt vezérét, aki mostanában a Felvidéken fejt ki agitációt, a minap Rózsahegyen át Oderbergbe akart utazni,
valószínűleg azzal a szándékkal, hogy Prágába
jusson. Rózsahegyen azonban annakellenére,
hogy bajuszát időközben leborotváltatta, felismerték és letartóztatták. Garbait felesége
társaságában visszakísérték Kassára, ahol
fogva van.
— Gróf Monté Ctisfo II. rész keddtől—
péntekig, február 24-től 27-ig a Korzó-moziban.
Jegyek vasárnaptól kezdve válthatók.
— Lakos Dezső páiinka- és burkereskedését Szent István-tér 2. szám alatt megnyitotta.
— Rendőr hozzátartozója nem lehet kofa.
A főkapitány napiparancsban közli, hogy rendőr
felesége, hozzátartozója nem kofálkodhat a
piacon. A napiparancs szerint a rendőri szolgálati utasítással össze nem egyeztethető, hogy
a rendőr hozzátartozói épp oiyan foglalkozást
űzzenek, amely a legerősebb rendőri felügyeletet igényel.
— Kőnyvrevizorl i s adóügyi iroda cim
alatt uj vállalat alakult Budapesten, melyet kiváló szakemberek közreműködésével dr. Faragó
Sándor, a Pénzintézeti Központ volt revizora
, vezet. Dr. Faragó, kit szakkörökben Szegeden
is igen előnyösen ismernek s aki ma már
revizori kérdésekben országos nevü szakember,
az irodát, a külföldi hasonló vállalatok mintájára magas színvonalon fogja vezetni és célja,
hogy működésével a bizalmat a hazai kereskedelmi és ipari vállalatok iránt emelje.
— Értesítjük a közönséget, hogy Deub a
Lajos „Dugonics" bútoráruházát a jelenlegi
helyiségéből (Dugonics-tér 11., Forbáth-palova)
rr.cgnagyobbitva, ugyanazon épület Tisza Lajosköruti oldalára helyezte át.;
: Varróiakola unhö!gyek" "részére~ Beck
Paula varróiskolájában uj tanfolyam kezdődik
március hó elején. Jelentkezni lehet Köksev-a
II., emelet II., ajtó 1.
— Magayilt Bárd Piroska zenemükereskedés és hangversenyiroda Oroszlón-utca
21. szóm.
339
— Neaueti Boy-vá'Ialat kisebb fuvarozást
eszközöl. I azarowitz t i Lázát Tisza Latosk ö r o n i T a t a t e 9 -92.

