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i Robogva jön! ii a Bel-
városiba. 

A Délmagyarország a demokráciáért harcol, fegyvere 
a függetlenség és szókimondás, hátvédje a közönség 

támogatása. 

— Kedden mondják ki az Ítéletet L5bl 
József agyéban. Budapestről jelentik: Isme-
retes, bogy a Dob accii Lázár-kátéház előtt 
verekedés támadt kaionák és a kávéház ven-
dégei közölt, mert a katonák antisiemi a ki-
Jelentéseket tettek. A verekedés közben Trem-
mel Mátyás örveietőt leszúrták. A nyomozás-
nál kést találtak, amelynek gazdája Löbl József 
baromfiktreskeeö volt. Ennek alapján indult 
meg a vizsgálat. Lobi Józsefet a törvényszék 
szándékos emberölés bűntette cimén h i t i v l 
fegyházbüntetésre itétte. A vádlott mindvégig 
tagadott. A Tábla bélfőn tárgyalta az ügyet. 
Löbl megjelent, de mivel idegrobamai miatt 
rosszul let', elhagyta a tárgyalótermet az elnök 
felszólítására. A táblai tárgyaláson Ujyanis a 
vádlott nem köteles jelen lenni. Az Ítéletet ked-
den mondja ki a Tábla. 

— A bécsi püspök leleplezte a kismartoni 
pap húgát, Budapestről jeientik: Néhány héttel 
ezelőtt nagy feltűnést keltett Kismartonban, hogy 
dr. Brettenberg rendőrfőnök feljelentést tett a köz-
ség lelkésze, Sallaberger János ellen becsületsér-
tésért. A lelkész ugyanis azt állította, hogy a rend-
őriönök vidám társasággal éjjel betört az ő húgá-
nak hálószobájába, akit arra akartak kényszerí-
teni, hogy menjen velük mulatni. A bt esi püspök 
közben elmozditotla állásából a lelkészt. Ez ellen 
küldöttség ment a püspökhöz, mert a kismartoniak 
szerették papjukat. A küldöttség szónokának tor-
kán akadt a szó, amikor a püspök közbevágott és 
kijelentette, hogy Saliabergert azért fosztotta meg 
« parókiától, mert „húga" egjáltaian nem huga, 
sőt nem is rokona Petrllk Antónia nevü cseh nő, 
aki egy asztalosmester leánya. Eanek ellenére a 
városplébános a leányt mégis Sallaberger Antónia 
álnéven jelentette be a kismartoni rendőrhatóság-
nál és mint húgát szerepeltette. A püspök közöné 
még a küldöttséggel, hogy az ál-papkisasszony hisz-
tériás nő, aki állandóan mártírnak tüntette fel magát, 
mint akit a kismartoni magyarok elnyomnak és az 
állítólagos merényletet is csak hisztériás fantáziája 
találta ki. Egyébként Breitenberg rendőrfőnököt a 
lefolytatott fegyelmi vizsgalat után a burgenlandi 
kormány méghagyta állásában. 

x Ticaey hangverseny jegyei ma délután 
6 óráig átveendők, mert tovább rezerválni a 
nagy kereslet folytán nincs módjában a rende-
zőségnek. (Harmónia.) 

— A budapesti nemzetkőzi vásár. Az április 
17—28 ig tartandó nemzetközi vásár az idén sok 
szempontból a fejlődés egy ujabb magaslatára ér. 
Husz éve annak, hogy a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara először szervezett vásár jellegű ki-
állítást, mely annak idején még csak alig töltötte 
be a Vigadó egyik nagytermét. Az idén azonban 
nemcsak a belföld, de a külfö'd érdeklődése is 
oly nagy méretben nyilvánult meg a vásár iránt, 
hogy az intézőség már két izben volt kénytelen a 
fővárost ujabb területek rendelkezésre bocsátása 
végett megkeresni. E gazdag bemutatónak értelme 
azonban csak akkor van, ha biztosítottnak látszik 
a vásárló közönség érdeklődése is. E célra 11 
országra terjedő propaganda hálózaton felül számos 
kedvezmény is igénybe lesz véve. Ismeretes, hogy 
a magyar vasutak 50 százalékos kedvezményt nyúj-
tanak a vásárlátogatók részére, de kedvezményt 
nyernek vásárigazolvánnyal ellátott külföldi vendé 
geink az összes szomszédos államokbeli vasutakon 
felül Németország, Lengyelország, Görögország, 
Törökország, Olaszország, szóval számos távolabb 
eső állam közlekedési eszközein is. A vásárra 
vonatkozólag mindennemű felvilágosításért a szegedi 
kereskedelmi és iparkamarához lehet fordulni. 

— Márffy ujabb vallomást. Budapestről 
jelenük: Ismeretes, hogy Márffy Jőzsef, főleg 
amikor már halálos ítéletét megváltoztatták, 
gyakran hangoztatta, hogy nem ő követte el 
az ensébetvarosi bombamerényletet. Lépéseket 
tett azu'án aziránt, hogy őt a bombamerény-
let állítólagos valódi tetteseinek megnevezése 
érdekében kihallgassák. A rendőrség a kihall-
gatás után megindította nyomozást. Márffy ta-
nukat is megnevezett. Beidézték Illy Lászlót, 
az ÉME egyik volt vezetőségi tagját, aki már 
többszőr kitüntette magát akciókban. Illy ki-
hallgatásáról a rendőrség semmit sem hozott 
nyilvánosságra. 

x Uj Esperantó tanfolyam márc. 2-án este 
félhétkor nyílik meg az uj vasutas otthonban (Bol-
dogasszony sugárut 42). 

— Belefulladt a párnákba a kéthóuapos 
csecsemő. Tavaly augusztusban történt, hogy egy 
délelőtt dolgait végezni elment hazulról Soltész 
Istvánné. Férje munkában volt, nagyobbacska 
gyermekeit a szomszédban helyezte el és igy 
teljesen egyeáül maradt a lakásban kéthónapos 
kis gyermeke. Amikor pedig hosszabb idő múlva 
Solteszné hazatért, megfullaátan találta gyermekét 
a kocsiban. Valami szerencsétlen véletlen folytán 
a párnák a kis gyermekre nehezedtek, aki, még 
mielőtt bárki is segíthetett volna, megfulladt a 
párnák között. Gondatlanságból elkövetett emberölés 
vétségévei terhelten hétfőn délelőtt állították a tör-
vényszék elé az anyát. A törvényszék tekintetbe 
vette a nyomatékos enyhítő körülményeket, mind-
össze nyolcnapi fogházra ítélte, de az itélet végre-
hajtását próbaképpen felfüggesztette. 

— Árkedvezmény a Déimagyarország 
előfizetőinek. A Hegyesi-fíle Hazi cukrászat 
a régi kiváló cukrászmester kipróbált recept-
jeit tartalmazza. Az egyetlen enemű könyv, 
amelyet szakember irt és amely megbízható 
leírását adja ugy az egyszerű sütemények, 
mint a legfinomabb édességek elkészítésének. 
Es a köny 50000 koronás bolíiáron kapható 
a Délmagyarország kiadóhivatalában, elő-
fizetőink azonban 25 százalékos árkedvez-
ményben részesülnek, tehát 37,500 koronáért 
kapják a Hegyest féle Házi cukrászatot. 

— Parasstlegények halálos öaszeűtköséee 
egy caenúőtörj&raual. Budapestről telefanálja 
tudósítónk: Baranyamegyében, Kökény köz-
ségben egy 10—12 tagn parasztlegényekböl 
álló mulatozó csapat összeszólalkozott a csendőr-
őrjárattal, amelyet megtámadtak és kővel do-
báltak meg. A csendőrök fegyverrel védekez-
tek és az egyik csendőr szuronya h a l á l r a se-
bette Stambovár János legényt, K r i z s i k Alajost 
pedig a csendőrgolyó ugy gyomron találta, 
hogy a pécsi közkórházban operáció közben 
meghall. Bizottság szállt ki a halálosvégü 
fegyverhasználat körülményeinek kivizsgálására. 

x Olesó alma beszerezhető a Központi 
Tejcsarnok részvénytársaság fióktejcsarnokaiban 

— Dr. Győrffy Istvin előadása a Túrán 
Szövetségben. A Túrán Szövetség Pusztaszeri 
Törzsének felkérésére dr. Győrffy István egyetemi 
tanár ma (kedden) este féíKilenc órai kezdettel 
tartja meg a Hágl különtermében nagyértékű elő-
adását : „Miért tudta megszokni a magyar, őshazája 
elhagytán az ujat" címmel. Az illusztris előadó 
személyére és az előadás igen érdekes tárgyára 
való tekintettel a Szövetség vezetősége ezúton is 
felkéri ugy a Szövetség tagjait, mint Szeged váro3 
polgárságát, hogy áz előadáson családtagjaikkal 
együtt és minél számosabban jelenjenek meg. 
Belépődij nincs. 

x Dr. dárosi Jenő daisierző és dalénekes 
magyar nótaestélye a Tisza-szálló nagytermé-
ben március hó 4-én es>e fél 8 órakor. Jegyek 
Pelhő tőisdésnél, Széchenyi téren kapható. 

x Nyilatkozat. Nem vagyok azonos azzal 
a Kelemen Mártonnal, aki kényszeregyezséget 
kéri maga eilen. Kelemen Márton gépkereskedő 
(Kárász ucca). 

— Napirendre kerül a közúti hid tatarozása-
A polgármester javaslatára hétfőn kimondotta a 
tanács, hogy a jövő évi költségvetésbe legalább 
kétmilliárd koronát illeszt be a közúti híd tataro-
zására. A hid uj burkolatának lefektetése előtí el-
helyezik a villamos síneket is, hogy a villamos-
forgalom végre megindulhasson Újszegedre. A 
tanács utasította a mérnöki hivatalt a hidtatarozás 
tervének és költségvetésének elkészítésére. 

u n* r l J u a t / » i k l r f » l r nagy választékban és leg-
u i v a i 4 , m u c f t olcsóbbak a Nemzeti 

Áruházban, Kárász ucca és Kölcsey ucca sarok, sis 

Harmónia 
III. 8-án 

este 9 órakor 

Vecsey Ferenc 
hangversenye 

iffreszletfizetesre 
Óra, Ékszer, Briliáns 
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A szinház heti műsora: 
Kedden: Alexandra. 
Szerdán: Alexandra. 
Csütörtökön délután rendkivüi mérsékelt helyárakkal : 

A madarász. 
Csütörtökön este: Alexandra. 
Pénteken: Alexandra. 
Szombaton délután ifjúsági előadás: A hid. 
Szombaton este: Alexandra. 
Szombaton éjféli előadás: Thawara Ray indus csoda 

fakír piodukciói. 
Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: Annabál. 
Vasárnap este: Alexandra. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZÁG jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306). 

* Vecsey, Talminy?, Lindberg hangverseny 
jrgyei Harmónia pénztáránál. Teleion 5—82. 

* Minden este a diadalmas Alexandra. Martos — 
Szirma? legújabb operettje, mely Budapesten ma is 
állandóan műsoron van és a századik előadáshoz kö-
zeledik, ezen a héten minden este szerepel a színház 
műsorán. Operettet régi idők óta nem fogadott oly 
szeretettel é3 érdeklődéssel Szeged színházi közönsége, 
mint az „Alexandrá'-f. A kiváló operettnek nemcsak a 
gyönyörű muzsikája, melyet színházból hazamenet 
mindenki dúdol, hanem Önmagában is kerek ég prózai 
előadásnak is helytálló szövege olyan sínért biztosíta-
nak, minő a szegedi színpadon már régen nem volt. 
A főszereplők is képességeik legjavát nyújtják és a 
mindenkori vastaps a legbiztosabb jele annak, hogy 
az ,Alexandrának ebben a szezonban legalább hu-
szonöt előadást kell megérnie. M nden este a főszere-
peket Kolbay Iidikó, Gábor Mara, Fenyves, Szenüvá-
nyi, Sugár, Herczeg, Bilicsi, Falus és Rogoz játszák 

* Alexandra minden este a színházban. 

* Csütörtökön délután rendkivüi mérsékelt hely* 
árakkal: „A madarász". Helyárak 3100 koronátó 
18.000 koronáig. 

* Szombaton délután ifjúsági előadás: A hid. 

* Szombaton éjféli előadás: Thawara Ray indiai 
cscdatakir produkciói. Thawara Ray indiai csoda-
fakir szombaton este 1 órakor a városi színházban 
tartja egyetlen bemutató előadását. Fővárosi tudomá-
nyos köröket e;tett bámulatba csodálatos produkciói-
val Thawara Ray, aki a közönség szemeláttára „hal" 
meg. Egyéb produkciói is mind a csodával határosak, 
ugy hogy a színház pénztárát máris valósággal ostro-
molják jegyekért. A helyárakat csak mérsékelten emelte 
fel a szinnáz vezetősége, bár óriási áldozatokat kellett 
hoznia az érdeklődés középpontjában álló eddig 
még nem látott csodafakir Szegedre jövetelééit. 

* Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: „Annabái*, 

Sugár Gyula mfi;,a „Napsugár" 
p f t p r p m igazgatója értesiti a n. é. közönsé-
C l l C l Cili get, hogy a mai naptói kezdve első-
rangú étlapBzerinti kosztot ad a következő árban: 
E b é d : Leves, bárminő sült, főzelék, tészta vagy 

sajt, összesen 1 5 . 0 0 0 korona. 
V a c s o r a : Bárminő sült körettel, sajt, 

12S.OOO korona. 

A n. é. közönség szíves támogatását kéri 

557 az étterem igazgatósága. 

és kemény gal-
m „ lérok legol-
csóbban a Nemzeti Áruházban Kárász és Kölcsey u. 

Újból 

MEGJELENT 
a hir es 

iHEGYÉSI-fÉLE 
CUKRÁSZAT 

a régi kiváló cukrászmester kipróbált receptjel 

Az egyetlen igazi szakembír által irt könyv, 
mely az egyszerű sütemények csakúgy, mint a 

legfinomabb édességek készítésének megbiz-
ható leírását adja. 

ÁRA S O . O O O KORONA, 

de a 

DÉLMAGYARORSZÁG 
előfizetői 3 7 . 5 0 0 koronás kedvezményes 

áron kapják kiadóhivatalunkban. 


