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— Meghalt V-jda 3mcsi. A háboruelőtti 
Szeged város társadalmának egyik legszebb 
nótáju hegedőse döít ki ismét a sorbSi: Vajda 
Jancsi cigányprímás. Magas, markáns alakfa 
feltűnt minden előkelő mulatságon és mindig 
dédelgetett kedvence volt azoknak, akik szeret-
ték a szép magyar nótákat, a cigányzenét. 
Vajda Jancsi volt talán a legjobb muzsikus-
cigány Magyarországon, aki gimnáziumot járt 
és amikor kitört a világháború és bevonult 
katonának, önkéntességi jogért is folyamodott. 
Kérését azonban nem teljesítették, mert csak 
bat osztályt végzett. Vajda Jancsi azért becsü-
lettel végigverekedte a világégést, ha kellett, 
harcoit, a csendesebb órákban pedig hegedű-
jével felejtette a katonákkal a véresnapok ezer 
keserűségét. A háború tette tönkre erős szer-
vezetét is. Tüdöbaj,al érkezett vissza Szegedre. 
Néhány esztendeig birkózott az egyre hatal-
masodó be egséggel, végűi is ágynak esett és 
többet nem állhatott talpra. Hónapokig tartó 
szenvedés után vasárnap délután öt órakor 
meghalt. Temetése kedden délután három óra-
kor lesz a Vajda ucca 32. számú gyászházból. 

— Adófelszólamlási tárgyalások. Az I. számú 
adófeiszoiamlási bízottság tárgyalási sorrendje 1926 
január 12-én: özv. Horváth Antalné Mars tér 1, 
Farkas Ferenc Takaréktár ucca 8, virágkereskedők, 
dr. Tóth Pálné zongorakészitő Feketesas ucca 9, 
Kocsis Mihályné cukrász Tisza Lajos körút 34, 
Nyilassy Sándor Révay ucca 8, Joachim Ferenc 
Iskola ucca 23, Papp Gábor Széchényi tér 9, Hódi 
Lajos Takaréktár ucca 6, Árvay Ilma Kossuth u. 
11, Balogh Ferenc Bethlen u. 2, festőművészek, 
Varga Borbála Kállay Albert ucca 6, Lusztig Róza 
Attila ucca 8, tanítónők, Palágyi Lajos színművész 
Budapest, Szabadi Lipótné szülésznő Fodor ucca 
16, Kurbos Ily tánctanárnö Bocskay ucca 8, dr. 
Bertalan József vegyész Szegfű ucca 8, Fuchs 
Ervin zongoratanár Oroszlán ucca 6, Koncz Sala-
mon kereskedő Széchényi tér 8, ifj. Muladi Pál 
szatócs Mérei ucca 6, Győri Kovács János kefe-
kötő Somogyi telep 532, Félegyházi Pál albérlő-
tartó Deák Ferenc ucca 4, Gárgyán Itnréné Ipar 
ucca 5, Ozv. Virág Sándorné magánzó Bástya ucca 
17, özv. Thüringer Györgyné albérlőtartó Erzsébet 
rakpart 9, Kiss Róza Árpad u. 13, özv. Kövessy 
Gyuláné Bercsényi ucca 2, DOmsödi Mihályné 
Mars tér 18, özv. Szász Józsefné Mérey ucca 14, 
Jambrik Józsefné Szentháromság ucca 7, özv. Buza 
tstvánné Kálvária ucca 4, dr. Czimer Károly Bol-
dogasszony sugárut 26, özv. Lówy Mihályné Tisza 
Lajos körút 69, László István Szentháromság ucca 
31, -özv. Rieger Mihályné Tisza Lajos körút 23, 
özv. Polczner Jenöné Kossuth ucca 18. 

— A Műkedvelők Országos Központja, amelynek 
hivatalos helyisége a Színházi Elet szerkesztőségében 
Budapesten, Erzsébet Irörut 43. szám alatt van, meg-
kezdte működését. A központ szívesen fogadja ugy a 
műkedvelő társaságok, mint magánosok, amatőr zene-
karok és dalárdák csatlakozását. Jelentkezni szemé-
lyesen délelőtt tü-től 12-ig, délután 5 tői 8-ig és levél-
ben is lehet. A Műkedvelők Országos Központja min-
denkinek készséggel áll rendelkezésére, előadás cél-
jára darabokat, azoknak játszási engedélyét, jelmezeket 
szerez; valamint a rendezési és technikai utasításokkal 
szívesen szolgál. 

: — A készpénz és az Óvadékképes érték-
papír. Megírtuk, hogy a városházán erdekes kér-
dés merült fel egy óvadékkal kapcsolatban. A 
kézizálogüzletek engedélyeseinek ugyanis a pénz-
ügyminiszter rendelete értelmében hetvenmillió ko 
ronás óvadékot kell letétbe helyezniök készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpapírban. Az egyik en-
gedélyes betétkönyvet akart deponálni erre acélra, 
űe az elsőfokú iparhatóság azt nem fogadta el, 
mert a betétkönyvet sem készpénznek nem ve-
hette, sem pedig értékpapírnak. Felebbezás követ-
keztében a kérdés a tanácshoz keríflt, amely hét 
főn foglalkozott vele és ugy határozott, hogy az 
iparhatóság határozatát megváltoztatja, a bank-
betétkönyvet elfogadja óvadékul, de az iratokat 
végső döntés végett felterjeszti a pénzügyminisz-
terhez. 

— A Tisza árhulláma Csongrádnál kulmi-
nál. A földmiveiésügyi minisztérium vízrajzi 
osztálya jeleni: A Duna Gombostól felfelé 
mindenütt apad, onnan lefelé pedig gyengén 
árad, közepes vízmagassággal. A Tisza árhul 
láma ma Csongrádnál knlmtnál, 773 centimé 
teres magassággal. As eddigi meximum ott 
929 cm. volt. A csongrádi többi szakaszon 
meg csekély áradás várható. A Kötözőkön ma 
újból 10—20 cm.-es áradás rou atkozoi, úgy-
szintén a Maros is kevéssel áradf. 

— Uj gyorsírás! tanfolyamok nyitása, A 
Szegcdi Gyorsírók Egyesületének kezdő és vita-
irási gyorsirási tanfolyamai 12 én, kedden délután 
kezdődnek. Jelentkezhetni kedden délután 5—7 
óráig az egyesületnél (Földváry ucca 2. Honvéd 
tér 4, teleion 1319 ). 

— E őadás a mérle frendel®t ői. Szomba-
ton, 16 án este félbét órakor dr. Lénárt Vilmos, 
a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé-
nek adóügyi szakértője, a szegedi kereskedelmi 
és iparkanarábin előadást tart a mérlegrende-
letről. Előadásában a mérlegrendeletnek ugy az 
egyéni kereskedőket, mint a vállalatokat érdeklő 
részére kiterjeszkedik és a mérlegkészítésnek a 
módját mindkét típusra vonatkozólag gyakorlati 
példákkal fogja illusztrálni. 

— Attrakció és sorsjegy. Szombaton nagy 
napja less Szeged társadalmának. Eddig még 
ismeretlen és a nyilvánosságra nem került ha-
talmas filmattrakciót fognak bemutatni a Síé-
cbényi Moziban. Ám a hatalmas attrakció mellé 
még egy sorsjegyet is kap minden néző. Egy 
sorsjegyet, amellyel ezer métermázsa búzái 
négy szobs bútort, antót, aranyórát, zongorát, 
motorkerékpárt leket nyerni. A hatatmas attrak-
cióhoz ugyanis a nagyfeltünést keltett újságíró 
sorsjegyek lesznek a belépőjegyek. Belépőjegy 
helyett ujságirósorsjeggyel lehet majd megnézni 
a nagy attrakciót. 

— Dr. Tóth Béla főjegyző - tiszteletbeli 
gencs. Szeged város, mint olyan, nemcsak kegy-
ura a szomszédos Tápénak, hanem virilis polgára 
is, igy képviselőt küldhet a község elöljáróságába. 
Az elöljáróság mandátuma valahogyan most lejárt 
és a biró teljés tisztelettel felhívta a város ható-
ságát, hogy küldje ki képviselőjét. A tanács hét-
főn foglalkozott az igen fontos üggyel és elhatá-
rozta, hogy dr. Tóth Béla főjegyzőt bízza meg 
tápéi képviseletével. Dr. Tóth Béla igy tisztelet-
beli gencs csé lett, mint ahogy nagy derültség 
közben a tanács egyik humorra hajló tagja meg-
állapította. 

— I őjírá*. A Meteorológiai Intézel jelen-
tése : Hazánkban a hőmérséklet éreshe ően 
sülyedt, Debrecenben ma reggel már mlnasz 10 
fok Cehias vott. A fehő«et változó, csapadék 
alig fordult elő. Jóilat: Változékony, hidegebb 
idő várható, he.yenkint, inkább csak délen 
havazással. 

— K űtéses tífusz Budapest környékén. 
Budapestről jelentik: Kiütéses fifuszbetegek 
vannak Újpesten, Pomázon és Rákosfalván. 
Vándorcigányok hurcolták be a betegséget. A 
járvány izolált, de a legnagyobb óvatosságra 
van szükség. Az itteni orvosok a legnagyobb 
elővigyázatosságra hivták fel kollégáik figyelmét 
és jelentést ettek a budaprs i tisztiorvosi hiva-
talban az óvóin tézkedís miatt, hogy a járvány! 
Budapestre be ne hurcolják. Mindazokat akik 
a betegekkel érintkezésbe léptek, felügyelet alá 
helyezték és fertőtlenítették. Igy remélhető, hogy 
a további megbetegedésnek sikerül elejét venni. 

Az elmúlt vasárnap tartotta meg a Kass-
száiló első délutáni reuniotijat, amelyen divat-
kiállítás, tánc és Oláh Ferenc színművész elő-
adása meleg hangulatot terem ett. Ezeket a 
reunionokat minden vasárnap megismétlik más 
és más szórakoztatással. Belépőd j nincs, re-
mélhető, hogy a Kass-szálló délutáni reunionjai 
hamar népszerűek és közkedveltek lesznek. 

— A tápéi rét ármsntesitése. A Tisza-
Maros—Körös ármentesitő-társulat bemutatta a 
város tanácsának a tápéi réti földek ármente-
sitésére vonatkozó tervezetét, amely szerint 
egy csatornával a vizel a porgányi zsiliphez 
vezetnék le Ez megoldás 638 millió koro-
nába kerülne. A tanács a li«z«i főügyész ja-
vasltára einatárosta, hogy másik olcsóbb és 
jobb megoldást javasol a társulatnak. Java-
solja, hogy a váró? építsen egy szivattyútele-
pe; a Maros torko'atánál és ott vezesse !e a 
rét fölös vizét. A társulat ehhez kettőszázötven-
millió koronával járulna hozzá éa & szivattyú-
zás költségeinek ê yrészát is fedezné. A kér-
dést a tán>uiai képviselőivel már előzetesen 
letárgyalta a főügyész és azok hozzájárultak 
ehhez a megoldáshoz. 

— Egy nyílttéri nyilatkozat apiló^nsa. A Dél-
magyarorszúg vasárnapi számában szomorú nyilttéri 
nyilatkozat jelent meg, amelyne* ma már megható 
epilógusa is van. A kora reggeli órakban megjelent a 
polgármesteri hivatalban két kis fiu és egy posta-
csomagot adtak át Ferencnek, a huszárnak, hogy a 
mellékelt Írással tgvütt adja át a polgármesternek. Az 
irás ezeket mordia: .Méltóságos Polgármester ur. 
Alu'irol'ak az idemellékelt postacsomagot, mely külön-
féle déligyümölcsöt tartalmaz és Töröisországból érke-
zett részünkre, felbontatlanul azzal bocsájtjnk Méltó-
ságod rendelkezésére, hogy azt az árvaházban gondo 
zott gyermekek között kiosztani kegyeskedjél*, mivel 
azok talán még nálunk is árvábbak s még ritkábbon 
juthatnak hozá egy kis édt-ss gtiez, mint mi. S/e«ed, 
19s6 január l i . Tj8lte et e S. Józsika és Béiuska, a 
reáiisfcols II. és I o«zt. tanul'i 

— OLVASÓINKHOZ! A „Délmagyarország-

arra kéri rég! előfizetőit, hogy aki a kará-
csonyi könyvet kiolvasta és azt nélkü özai 
tudja, teg>en szíves és adja vissza a kiadó-
hivatalnak. 

— Koazornmegváttáa. Dr. Deatsch Mátyásné él-
hunyta alkalmából Vágó Árpád igazgató 1CQ.O0U koro-
nát adományozott a zsidó-árvaháznak. 

— Ötvenmillió koronát költött a város a 
hóeltakaritásra. A város hatósága — mint isme-
retes — a nagy havazások idején fokozottabb mér-
tékben takaríttatta a havat, hogy igy is szaporítsa 
a munkaalkalmakat és enyhítsen a munkanélküli-
ségen. A köztisztasági üzem vezetősége a hó-
eltakarításra vonatkozó elszámolást most terjesz-
tette be a város tanácsához. Az elszámolás sze-
rint a hóeltakaritás hatvanötmillió koronába került 
és ebből ötvenet a városnak kell fedeznie, mert 
az üzem költségvetését ezen a elmen csak tizen-
ötmillióval lehet megterhelni. A tanács az tizen-
milliót kiutalta a házipénztárból. 

Porosz szén. Kelenbank. Telefon 66. « 
— Dinamittal levegőbe röpítette családját. 

Kopenhágából jelentik: Svédország egy kis 
városkájában, Avasiában a mult éjjel Johnson 
elömunkás levegőbe röpitete feleségét és két 
gyermekét. A lefekvés előtt dinamitot rakott az 
ágyakba, amelyeket közös gyújtózsinórral látott 
el. A zsinór végpontját saját ágyához vezette. 
A ház teteje a levegőbe röpilt és az Összes 
családtagok kirSpiltek az udvarra. Az asszony 
és a két gyermek mrghalt, a férfi életben 
maradt. 

Hitelesített üzleti könyvek, leltárivek olcsón 
kaphatók Kovácsnál, Kölcsey u. 4. Telefon 10-48. 

Hálószoba 5 milliótól, ebédlő 6 milliótól 
kezdve kapható az Asztalosmesterek Bútorcsar-
nokában. (Dugonits tér 11.) 72b 

— Halálos ítélet három gyilkosságért. 
Pancsováról jelentik: a pancsovai törvényszék 
büntető tanácsa ma ítélkezett Medics Rada 
pancsovai földmives bűnügyében, akit az ügyész* 
ség tSbbrendbelt rablással és gyilkossággal 
vádolt, amelyeket a forradalom ideién és utána 
részint a bánságban, részint Sierbiában köve-
telt el. A bíróság a rabláson kívül 3 rendbeli 
gyilkosság büntette miatt találta banösnek 
Medicset és ezért kttélállali halálra ítélte. 

— A VI. színin bajnoki keresztrejtvény meg-
fejtését, helyszűke miatt, szerdai számunkban közöljöic. 

Herceg Ferenc képes irodalmi hetilapjának ax 
Uj Időknek legújabb számában folytatódik Herczeg 
Ferenc uj regénye „A Lánszky-motor*. Elbeszélést: 
Gróf Bethlen Margit, Szomaházy István, Pásztor Jó-
zsef, cikket: Karinthy Frigyes, Sztrókay Kálmán és dr. 
Török Frigyes, verset: Kosztolányi Dezső irt ebbe a 
művészi és időszerű képekkel gazdagon diszitett 
számba, amelyben folytatódik a .Szerelem* cimü világ-
hírű angol regény. Közli a lap azonkívül a szerkesz-
tői fizeneteket és a szépségápolást. Az „Uj Idők* elő-
fizetési ára negyedévie 8100ü korona. Mutatványszá-
mot kívánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, 
VL, Andrássy ut 16. 

Meghűlésektől 
gyorsan szabadulok. Né-
hány fóayek,-féle aspirin-
iableiía, hamar az ágyba, 
alapos izzadás és elmúlt 
minden veszély. Sok 
kellemetlennek mutat-
kozó súlyos hülésböl 

lábaliam ki, hála a 
^ttyei-fele 

A s p í r i n -
iahletiáknak. 

De csakis az ismeri valódi 
&2»*-féle eredeti cso-
magolás és a zöld 
papirszallag szava-
tol a valódiságért 
és minőségért. 

K e r t é s z M í l r t ó l y v 1'w. Párisi baba 
szerdától 

a Korzó Moziban* 


