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Farsang. 
Vitézek bálja. A Csongrádinegyei vitézi szék 

a kormányzó és József főherceg fővédnöksége 
alatt, január'- 29-én a Tisza-szálló összes termeiben 
este 9 órai kezdettel bálát rendez. A vitézek 
bálja iránt nagy az érdeklődés. 

A Pusztaszeri Árpád Egyesület hagyományos 
nagy nemzeti bálját nagy érdeklődés előzi meg. 
Az előjelek szerint a február 5-ki diszmagyaros 
felvonulással és régi magyar tánookkal tarkított 
nemzeti bál a farsang egyik kiemelkedő eseménye 
lesz. 

A szegedi kőműves és ácsiparos-segédek önkép-
ző és önsegélyző köre jan. 22-én este 8 órai kezdet-
tel a Kass-szállóban nagy táncmulatságot tart. A bál 
tiszta jövedelmét az egyesület könyvtárának ja-
vára fordítják. 

— Be kell jelenteni a súlyos influenza megbete-
gedéseket. A tiszti főorvosi hivatal felkéri az ösz-
szes szegedi gyakorló orvosokat, hogy minden sú-
lyosabb természetű influenzás megbetegedést azon-
nal. telefonon jelentsenek be a főorvosi hivatalnak. 
Jelentsék be azt is, ha iskolákban, internátusok-
ban. intézetekben tömegesebben lépne fel az in-
fluenza, még pedig ha a könnyebb fajtájúak is 
ezek a megbetegedések. Legújabb jelentésekben a 
főorvosi hivatal megállapítja, hogy a katonaság 
körében csökkent a megbetegedések száma, az 
iskolák bezárása még mindig nem vált szüksé-
gessé, haláleset nem fordult elő ezekkel a meg-
betegedésekkel kapcsolatban a város területén. 

x Február 27. Szabók bá l ja a Tiszában. 

— A paprika kikészít ük egyesülete vasárnap dél-
után tartja egyesületi helyiségében a Vőneki-féle 
vendéglőben (Petőfi Sándor-sugárut 75.) tisztújító 
közgyűlését. 

— Konferencia az iskola békcproblémáiról. 
Húsvétkor Prágában a genfi Nemzetközi Neve-
lésügyi Hivatal konfereciát rendez, melyre meg-
hívja az iskolák, nevelőintézetek és szülők kép-
viselőit. A konferencia célját C s e h Andor ka-
tolikus pap, ki most készül Prágába, hogy részt-
vegyen az előkészítő munkálatokban, az Eszpe-
peranto Egyesületben részletesen ismertette esz-
perantó nyelven. A pedagógia szempontjából na-
gyon fontos, hogy a jövő nemzedék milyen mód-
szerrel lesz tanítva a a n e m z e t e k b é k é s 
e g y ü t t m ű k ö d é s e é r d e k é b e n . Sok iskola 
növendékei már leveleznek külföldi iskolák nö-
vendékeivel ismeretgyarapitás és barátszerzés cél-
jából. Mind e kérdéseket felöleli a konferencia, 
melyen Magyarországnak is részt kell venni, hogy 
véleményét elmondja e kérdésben. 

x Zwickl kötöttáru csak címkével valódi Festő-

ucca 4. 

— A kisrongvos akció. A város társadalma egy-
re jobban kiveszi részét abból a jótékony ak-
cióból, amelyet dr. Aigner Károly főispán in-
dított a szegedi rongyos gyermekek felruházása 
érdekében. Ujabbau a következő adományokat 
juttatták a főispáni hivatalhoz: Meinl Gyula RT. 
1 kg. kakaó, Csányi Antal 2, Déry Ernő lü, Vi-
csay László 2, Fonyó Soma 8, N. N. 5, Várnay 
Dezső 20, Pick Szalámigyár 32, Reitzer Lipót 10, 
Cziegler Arnold 20, Róth Antal 8, Aczél Géza 5, 
Koncsek László 3, ifj. Kass János 20, N. N. 5, 
Szegedi belvárosi római katholikus plébánia 24 
pengőt. 

A Délmagyarországot, Szeged egyetlen liberá-
lis napilapját támogatja, aki nyomtatványszükség 
letét a Délmagyarország-nyomdában (Löw Llpót-
ueca 19.) szerzi be. Telefon 1«—34. 

•— A tábla ujabb bizonyítást rendelt el egy 
moustre betörési ügyben. Kurai Péter és társai-
nak monstre betörési ügye felebbezések folytán 
pénteken került a szegedi tábla Kovács-tanácsa 
elé. A><4örvéiiyszék annak idején Kurait hatévi 
fegyházra ítélte. Kusai Péter — mint emlékezetes 
—, Szegeden és környékén, mint könyvelárusitó 
házalt és ily módon ahol csak megfordult, min-
denhol lopásokat és betöréseket követett el. A 
tábla csütörtöki tárgyalásán az iratok ismertetése 
után helytadott a védelem a bizonyítás kiegészítési 
indítványának és az ügy iratait visszaküldte a tör-
vényszékre. 

— Borotvával átvágta kislánya nyakát. Budapest-

ről jelentik: Bugyi Ferenc kokai nagybirtokos fe-

lesége ínég a nyáron meghalt. A férfi, aki három 

éves kislányával magára maradt, bánatában ivásra 

adta uittgát. Az utóbbi időben anyagi helyzete 

is megromlott, végül is végzetes tettre szánta 

cl magút. Éjjel borotvával átvágta kislánya nya-

kát, majd a saját nyaka ellen fordította a borot-

vát. Hátrahagyott levelében elkeseredéssel indo-

kolta tettét. Kisleányát, mint irja, azért puszti;: 

lotta el, nehogy bárkinek is terhére legyen. A vé-

res tetemeket csak másnap találták meg a lakás-

ban. 

— Csaló Ingatlanforgalmi ügynököt fogott el a 
szegedi rendőrség. A budapesti rendőrségre nem-
régiben tizenöt bűnvádi feljelentés érkezett László 
Zoltán ingatlanforgalmi ügynök ellen, aki több 
ügynököt alkalmazott és tőlük óvadékokat vett 
fel. László Zoltán nem várta be a rendőrség le-
tarlóztalási aktusát, hanem megszököt Budapestről. 
Elfogató parancsot adtak ki ellene és ennek alap-
ján a szegedi rendőrség őrizetbe velte Lászlót^ 
aki Szegeden is ingatlanforgalmi irodát nyitott és 
Szegeden is folytatta üzelmeit. László letartóztatása 
alkalmával először tagadta ,hogy azonos volna az-
zal a László Zoltánnal, akit a budapesti rend-
őrség köröz. Később azonban beismerő vallo-
mást tett. Lászlót pénteken délelőtt Budapestre 
szállították és a főkapitányságnak átadták. 

— Aki ugy menekült meg a börtönből, hogy 

előbbi büntetését még nem fizette le. Miskolc-

ról'jelentik: Érdekes lopási ügyben hozott tegnap 

Ítéletet a miskolci törvényszék. Bolyki Károly alsó-

hangonyi földművest a járásbíróság deszkalopásért 

négy napi fogházra Ítélte. Az ügyészség a pör 

újrafelvételét kérte a miskolci törvényszéktől, mi-

vel a vádlott előbb kélizben büntetve volt. A tör-

vényszék azonban nem hozott ujabb és súlyosabb 

ítéletet, mert megállapítván, hogy a vádlott lopás-

értvalóban büntetve voll ugyan, de a pénzbüntetést 

máig sem fizette le és a törvényszék csupán az 

eltöltött büntetést számította büntetett előéletnek. 

A vádlott ugy menekült meg a börtöntől, hogy 

a pénzbüntetést nem fizette le. 

x Armentano Ede oki. vívómester esti kurzu-
sát felnőttek részére megkezdte. További jelentke-
zők beiratkozhatnak naponta délelőtt 11—12-ig és 
délután 3-tól fél 5-ig, Korona-ucca 1. I. em., a 
vívóteremben. 221 

— Szovjet lóvásiirlók Budapesten. Budapestről 
jelentik: Szovjeloroszország lóátvételi bizottságá-
nak'tagjai január 14-én érkeztek meg Budapest-
re és az lm periái- szállóban szálltak meg. A na-
pokban megkezdődnek a lóvásárlások a szovjet 
részére. A lovakat szállítási költséggel együtt 180 
dollárért vásárolják, ami 1100 pengőnek felel meg. 

x Bácskai Albertné divatszalonjában (Vörös-
marty-u. 7.) estélyi ruhák eredeti modellek után 
készülnek. 45 

— Leégett a szálloda, amelyben Fedák Sári 
Newvorkban lakott. A Szinhází Élet uj számában 
közli ezt Incze Sándor amerikai naplójában,' 
amely beszámolót ad Fedák Sári amerikai éle-
téről, csupa meglepetés az uj szám, amely közli 
Szomaházy István interjúját Gyenge Annával. Az 
5.000 pengős gyermekpályázat döntése a győz-
tesek képével, Biller Irén és Honthy Hanna nyi-
latkoznak egymásról, az 1.000 pengős »Nem nősü-
lök« pályázat. A tavaszi divatprognozis, a »Sze-
gény milliárdos« folytatása. 3 felvonásos darab-
melléklet. Kotta, rengeteg kép és cikk van a 
Szinhází Élet uj s/.ámában. 

Vásárhelyi őireK. 
A tanács rendeletére péntektől kezdve minden 

influenzás megbetegedést be kell jelenteni. Csü-
törtökön három megbetegedés fordult elő, melyek 
közül egy tüdőgyulladással komplikálódott. Ezt 
a beteget ápolás végett beszállították a kórházba. 

A kanyaró egyre jobbau terjed az iskolás gyer-
mekek közölt. Emiatt a tiszti főorvos az alsóko-
páncsi iskolát két hétre bezáratta. Az iskolánál 
működő Brujman Károly három gyermeke be-
tegedett inegés még az iskolának több növendéke. 

Mialcói őireK. 
Aradra utazott a polgármester. Dr. Nikelszky 

Jenő jx>lgármester ma reggel Aradra utazott, a 
hol résztvesz Az Aradi és Csanádi Egyesült Vas-
utak közgyűlésén. Ezeri a közgyűlésen fogják a 
vonalak kettéosztását és a vasút vagyonának k$t-
téválaszlását perfektuálni. 

Még az idén felépül a vasúti javítóműhely Ma-
kón. Az Acsev igazgatósága már régebben elha-
tározta, hogy magyar vonalai számára nagysza-
bású javítóműhelyt létesít, csak arra nézve uem 
jutott elhatározásra, hogy ezt a műhelyt Kétegy-
házán. vagy pedig Makón áliitsa-e fel. Végre is 
Makó mellett döntött az igazgatóság, mert Makó 
városa oly előnyöket biztosított e tekintetben, 
amelyek indokolttá tették a műhelynek Makón 
való felállítását. Elsősorban is ingyen telket bo-
csátott e célra a város a vasúttársaság rendelkezé-
sére, még pedig olyan telket, amelyet készpénzért 
kellett a városnak az eddigi tulajdonosoktól meg-
vásárolni. A vasúttársaság már kiirta a versenytár-
gyalási egy ártézi kut fúrására, mely az uj mű-
helyt fogja vizzel ellátni és most dolgoznak az 
egész építkezés versenytárgyalási feltételeinek ösz-
szeállilásán, melyek a közeljövőben nyilvánosságra 
kerülnek. A géperőre berendezendő modern ja-
vítóműhely 120 munkást fog foglalkoztatni. 

Erősen terjed az influenzajárvány. Makón teg-

nap óta tetemesen megnövekedett az influenza-

megbetegedések száma és ma már ritka az a ház,, 

amelyben egy-egy magas lázban fekvő beteg nem 

volna. A járvány szerencsére egészen enyhe le-

folyású és a tömeges megbetegedések dacára ed--

dig szerencsére egyetlen sulvos eset sem akadt. 

—• A vetélj társnő borzalmas gyilkossága. Bu-
karestből jelentik. Pocsenyi közelében fekvő Mera 
községben egy parasztasszony azzal az ürüggyel, 
hogy egy zsák búzát ad, lakására csalta vetély-
társnőjét. Mialatt a másik asszony a búzát a zsák-
ba töltötte, hátulról fejbeülötte, ugy, hogy elszé-
dült. Erre felvitte a ház padlására, ahol össze-
kötözve fejjel lefelé egy gerendára akasztotta, 
meglocsolta petróleummal és meggyújtotta. Ami-
kor az áldozat súlyos égési sebeket szenvedett, le-
oldotta és a ház kapujába lökte. Az áldozatot, akit 
a járókelők találtak meg, reménytelen állapotban 
vitték a kórházba. A tettest letartóztatták. 

— Komplikált nyomozások az elhajtott juhnyáj 
ügyében. Néhány nappal ezelőtt beszámoltunk ar-
ról, hogy a dorozsmai csendőrség elfogta Toásó 
János szőregi lakost, aki Dorozsmán 35 juhot 
akart eladni. Tóásó a juhokat bemoudása sze-
rint szerb megszállott területen vásárolta és ugy 
hajtotta őket át a határon. A juhok először Sző-
regre kerültek. Itt Tóásó nem tudott tul adni 
rajtuk. Szőregen történt azután az, hogy a ju-
hok gazdája egy törökkaoizsai lakos, addig nyo-
mozott állatai után, míg meg nem tudta, hogy 
juhait hova hajtották. Szőregen azután nyájának 

[ elrablását jelentette a csendőrségnek, úgyhogy a 
csendőrség a kapott útbaigazítások alapján meg-
állapította, hogy a juhok Tóásó tulajdonában van-
nak. Tóásó azonban juhaival együtt eltűnt Sző-
regről. Dorozsma felé vette útját, ahol azután a 
csendőrök elfogták. Tóásó tagadta,hogy « juh-
nyájat elhajtotta volna, igy tettét a szerb káro-
sult bemondása alapján nem lehetett megállapí-
tani. A nyomozó hatóságok most átírtak a tö-
rökkanizsai csendőrséghez és igy igyekeznek meg-' 
állapítani, hogy Tóásó hogyan jutott a 35 birka 
tulajdonábfL4M}_iAArn af^noa • s*foot i s 

Fájdalommal ludatjuk mindazokkal, kik velünk együtt éreznek, 
hogy áldott lelkű édesanyánk 

özv. WINKLER BERNÁTNÉ.zt.1 Wiener Katalin 
folyó hó 20-án meghalt. 

Vasárnap, ÍO IYÓ hó 23-án délelőtt 10 órakor temetjük a 
lókai uccai gyászházból. 

Szeged, 1927 január hó. 

Gyermekei: 

J d 2 > . Winkler Mihály és neje Stadler Blanka 
bástyái Holtxer Tivadar és neje Winkler Juliska 
Winkler Andor és neje "Bárdos Jolán 
Ríc í i / e r Gedeon és neje Winkler Nina 
Winkler Hugó, 

unokái és dédunokája. 

M i n d e n k U U f n é r t e a l t é « H e l y e t t . 224 
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