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— Kémkedés vádjából - tiltott fegyver-
tartás. Kolozsvárról jelentik: A hadbíróság most 
döntölt Szilágyi József volt községi jegyző ügyé-
ben, aki ellen kémkedés Jvádját emelték. Annak 
idején a külföld felé nagy esetté igyekeztek fel-
fújni ezt az ügyet. A mai tárgyalás során kiderült, 
hogy nem volt nála fegyver- és lőszerraktár, mint 
ahogy a tudósítások szóltak, mindössze néhány 
revolverre és egy puskává zsugorodott össze ez a 
hir. A hadbíróság Szilágyit felmentette a kémkedés 
vádja alót és csupán tiltott fegyvertartás miatt itélte 
el hat hónapi fogházra. Ugyanilyen büntetést ka-

Ktt vádlotrársa, Póka Róza varrónő kémkedés 

érlete cimén. 
A „Zrínyi" jel mezes-álarcös bálja jsnuár 

31-en, kai-ma- és cigányzenekarral. Minden-
nemű felvilágosítást Balázs Jenő ur nyuj*. (Tele-
fon 14-96) 

— Előadás a külkereskedelemről. Torday 
Imre helyettea államtitkár, a kereskedelemügyi mi-
nisztérium külkereskedelmi osztályának vezetője, 
szombaton este fél 7 órakor „Külkereskedelmünk 
helyzete és kilátásai" címen előadást tart a sze-

Íjedi kereskedelmi és iparkamarában. Előadásában 
ölig a nemzetközi kereskedelemben a békeszerző-
dések óta bekövetkezett eltolódásokéi, továbbá a 
magyar kormánynak a külkereskedelmi szerződé-
sek megkötésére irányuló tevékenységéi fogja is 
mertetni és ki fog terjeszkedni a szerződési tár 
gyaláaok jelenlegi állására is, ami az egész keres 
kedelmi és ipari közvéleményt a legközvetleneb-
bül érdekli. Az előadáson érdeklődőket szívesen 
lát vendégül a kereskedelmi és iparkamara elnök-
sége. 

Á Leinyegylet mail fejdisz-estélyértek 
kütsö dis<éi igen lé y ̂ es n emelik a kensti 
növésű pompás szőnyegek, amelyek a föld 
szinti páholyokat borítják es amelyeket a Qábor-
szőnyegs&övfltelep bocsátott díjtalanul rendel-
kezésre. 

— Két évi fegyház az ellopott tehénért. 
Hegedűs Sándor vásárhelyi gazdanak nemrégiben 
meg tekintélyes vagyona volt. A vagyonka azon-
ban elúszott, amire Hegedűs szokatlan módját 
választotta a vagyonszerzésnek. Künn a halárban 
idegen tulajdon csordákból naponta kiszakított 
egy tehenet, amit azután azonnal értékesített. A 
gazdák panaszára a csendőrség erélyes nyomozási 
indított a környék réme ellen s csak akkor jöttek 
rá a tehéntolvaj kilétére, amikor Hegedűs Sándor 
Soós Sándor ottani kútfúrónak adta el a lopott 
tehenet. Az eladás azonban járlat nélkül történt, 
ugy hogy Soós Sándornál még a vétel napján le-
foglalták a lopott tehenet. Az eljárás azután meg 
indult ugy Hegedűs Sándor, mint orgazdája ellen, 
akiket pénteken voní felelősségre a szegedi tör-
Vénysse* Vild tanácsa, A vád és védbeszédek el-
hangzása után a törvényszék őt rendbeli lopás 
cimén két évi fegyházra itélte Hegedűs Sándort, 
Soós Sándort csak tulajdon elleni kihágás cimén 
mondotta ki bűnösnek és ezért egymillió korona 
pénzbírságra itélte. Az itéiet jogerős. 

Ldner vonósnégyes 26-án, kedden este 
8 úrakor a Tiszában Mozart, Brahms és Bjet-
noveti müveit játsza. jegyek Harmóniánál. 

— A tanyai vasut közigazgatási bejárása. A ta-
nyai kisvasút eredeti tervé ől eltérő vonalszakaszokra 
a kereskedelmi miniszter — mint ismeretes — január 
huszadikára és huszonegyedikére rendelte el a köz-
igazgatási bejárást. A bizottság, amilyben résztvettek a 
kereskedelmi miniszter megbízottjai, a közigazgatási 
bizottság, az államópitészeti hivatal és a városi mér-
nökség képviselői huszadikán á város belterületén, 
másnap pedig a Külterületen járta be a vonalakat. A 
bizottság a terveket változatlanul jóváhagyta. 

Kaastínc reunionjai nagy érdeklődés mel-
lett, Kitűnő hangulatban folynak ie minden 
vasárnap délután. Most vasárnap „Jatió" f hér-
nemüszaión kiállítása, kabaré-müsur és Káiuiyi 
Árpád zenekarának közreműködéséire! tánc-
rue.t értékes nyereményekkel. Asztal rendelés 
vasármp délután 4 ig: telefon 3—13. M9 

A Kereslted J m í Atlétikai Club nagy-
sikerűnek tg »ke .ő biljSt január ha 30 áa este 
tartja meg a Kass-szálíó összes te.mejbea. 

— Migiendi ő cialidi dráma Befünbea — 
ciőd mtait. Berlinből jelentik: Megrendítő 
tragédia j4tszódoit ie egy berlini kereskedő 
családjában. A Falkensteia nagykereskedő cég 
a rossz gazdasági viszonyok kövekestében 
csődbe jutott. A tönkrement ember, hogy övéi: 
megmentse a nyomortól, revolverrel rálőtt a 
feleségére, négyéves kisfiára, majd miga ellen 
fordította a revolvert. Palkensie n rögtö 1 meg 
halt, felesége és kisfia súlyosan rneg«feoesüi ek. 

F R A C K I N G E K | 
gallérok, kézelők, nyakkendők stb. 

nagy raktára «8| 

PollákTftstvépeknél I 
Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176 B 

Lovagias ügy az énekes és a komikus között 
a primadonna miatt. 

Pénteken ai íjfélutáni órákban hsves joienei 
Játszódott le a Kass-kávéházban, két ismer 
fiatal szinész és a primadonna körül. Az affér 
a tánc kö üi kezdődött és a végén lovagit s 
útra terelódölf. 

Mint minden este, pénteken is élénk tánc 
kflzdődöSi meg a kávéház kicsi „parkettjén." 
Titenegy óra felé érkezett be a káiéházba a 
primadonna egy katonatiszti társaságban. Azon-
nal jókedvű beszéigefés, majd lánc indult meg, 
amire beérkezett az asztalok közé a fiatal ko 
mikus is, aki a szálloda emeleti helyiségében 
volt eddig elfoglalva. 

A fiatal komikus azonnal felkérte a primadonnát 
ás nafyfeltünéit keltve táncoltak együtt. Ekkor 
íöriént azután az, hogy bejölt a kávéházba a 
fiatal énekes is, aki különösen az operaelőadá 

sokon ért el sikereket. A fiatal énekes, látva 
két táncoló kollégáját, azonnal kijelentene, mo-
solyogva, hogy „lekéri" a primadonnát. Né-
hány másodperc múlva ez meg is törtéit. A 
fiatal komikus azonban kia feltűnést keltve, elő-
ször nem akarta átadni egy táncra kollégájá-
nak a primidonnát, végül azonban kissé dü-
hösen — mégis engedett. 

Erre azután egy katonatiszt kérre Fe a prima-
donnát, amikor is az egyik asztalnál heves 
jelenet fejlődőit ki az énekes és a komikus 
között. Kölcsönös sértegetések hangzottak el, 
az énekes a feltűnést elkerülendő, eltávoiott és 
azonnal két segédet küldött kollegájához. A 
komikus is azonnal megnevezte segédeit. A 
lovagias ügy elindult —• a primadonna pedig 
iroiolygott a másik asztalnál. 

Varrógép ]ivitásokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv. társ. Szeged, 
Káfász ucca 1. sz. 137 

Meglepő olcsó árban 
orvosi köpenyek, tornanadrágok, 
iskolakötények, vásznak, sitonok, 
férfi ingek, alsónadrágok, nőt 
fenérnemüek. harisnyák stb. stb. 
Soft* LaJoanál Iskola ucca és 
Oroszlán u. sarkán. Tel. 10 - 77. 

Lewis 
Stone, 
Barbara 

L a M A R R 
és 

R A M O N N 
N O V A R R Ó 

nagy filmje 

223 

Concerlhangversenu 
az Apostolokban* 

186 

Azenészegyesület szimfonikus zenekara minden vasár- és 
ünnepnap d.e. fél 11 órától 1 óráig klasszikus hangver-

senyt tart az „Apostolok" éttermeiben. BelépSdlj nincs. 

A vonat ablaka miatt bárom katona 
meggyilkolt egy ut«st. SaarbrückenbSI jelen-
lik: A Saarbrücten és Neukirchín közti vona-
lon Aichler nevű 34 éves építőmestert három 
francia katona meggyilkolta. A bárom katona, 
akik ugysnabban a szakaiban utaztak, kinyi-
tottál az ablakoka', ami elien az utasok tilta-
koztak. Min h gy a katonák nem voltak haj-
landók becsukni az ablakot, Áichler becsukta, 
a francia katonák rárohantak és megfojtották. 
Két katonát elfogtak, mig a harmadiknak sike-
rűit kiugrani a robogó vonatoól. 

Ma van a Leinyegylet fejdiaz-estélye* 
A lázas áészütcdések, feszült várakozás után 
ma végre elérkezett a Leányegylet fejdísz-
estélyének napja. Szeged legszebb leányai és 
asszonyai fognak ma táncolni kivilágos-kfvir-
radiig a Tisza iüktös termének parkettjén a 
legjobb táncosokkal. A hangulatos, szép éjsza 
kán vissza fognak csendülni a le;ünt idők báli 
éjszakáinak felejthetetlen emlékei. A szépség és 
báj üditő hangulata, csillogó derűje fog ma 
szétáradni a Leányegylet estélyén. Jegyek este 
a pénztárnál is kaphatók, 

Fehér és ajour hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen tanítja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-társ. Szeged, Kárász ucca 1. m 

— Akik megvesztegették a csendőröket* 
Simon János, Czettler Péter és Szentgyörgyi J á i i o s 
battonyai legények dohánycsempészettel foglalkoz-
tak. Magyar (ralikdohányt csempésztek ki Romá-
niába. Sokáig nagyszerűen ment a csempészkedésr 
mig a mult év nyarán az alsó Maros parti tölté-
sek mellett a csendőrök lefogták a csempészeket. 
Nagymennyiségű dohányt foglaltak le náluk a 
csendőrök, amikor a csempészek könyörgésre fog-
ták a dolgot. Felibe Ígérték a dohányt, ha futni 
hagyják őket. A csendőrök belementek a vásárba 
és megfelezték a csempészek dohányát. A furcsa 
és szokatlan üzletnek azonban szemtanúi is voltak, 
akik feljelentették a csendőröket. A csendőrök 
ellen a dandárbiróságnái meg is indult az eljárás. 
A vesztegető csempészeket hétfőn vonta felelős-* 
ségre a szegedi törvényszék Vild-tanácsa. A csem-
pészek nem tagadták a vesztegetési kísérletet, amit 
bizonyítottak a kihallgatott tanuk is. A törvényszék 
végül is bűnösöknek mondotta ki a vesztegetőket 
és Simon fánost három heti, Czeitler Pétert négy 
heti és Szentgyörgyi fánost hat heti fogházra 
itélte. Az Ítélet ellen a vád súlyosbítás miatt, mig 
a védelem enyhítésért felebbezett. 

U] táncfcurzusok kezdődtek Révész Béla 
tánciskolájában (Tisza-ssá ló, I. em.) Felnőttek 
részére es e 8 órakor, diákok részére délután 6 
órakor. Tanckuizusok hé fJn é« pénteken. A 
modern táncokból magánórák egész nap. 

Újra megjelent a Fogadalmi Templom Tréfás 
Karrikatura-Krónikája. Ugyanakkor, mikor a ko 
tuuly irányú irodaimi termékek szerzői a legna-
gyobb elkeseredéssel keli hogy tapasztalják a tel-
jesen pauperizálódott közönség kénytelen közönyét,. 
— itt, Stegeden ligyelemreméltó sikert ért meg 
egy sereg finoman csipkelődő s élő emberekről megirt 
„sírvers", melyeket szerzőjük, a furfangos Gara-
bonciás diák egy kis szatirikus arcképcsarnokba 
css-eefjgiaiva a „Fogadalmi Templom Tréfás 
Krónikája" cim alatt foglalt öss^e. Ezek a hol 
ieheiletszerü igen finom Runytó: lüktető, hol na-
gyon is elevenbe vágó könnyed gunyversek, ugy-
iáiszik, nagyon megnyerték a nem könnyen hevülő, 
de nevetni szerető szegedi közönség figyelmét, 
mert ezuital már 3. kiadásbm jelent meg 
a Tréfás Krónika. A szerző Garabonciás diák 
egyébként a szegedi egyelem h tHe*(ój* s füzet-
kéjének anyagát maga is a fogadalmi templomnál 
dolgozva szerezte m^ií. u+ 

A DÉLMAGVARORSZÁG jegyirodájában 
egész nap valtbat színházjegyet. Telefon-
rendelésre a lakására szállítja. Telefon 30&. 


