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Meghűlésnél , ná tháná l , torokfájásnál , idcg-

fá jda ln iakná l , szaggatásnál naponta fél pohár 

természetes » Ferenc József keserűvíz rendes 

gyomor- és bélmüködést biztosit. Egyetemi 

orvostanárok véleménye szerint a Ferenc Jó-

zsef víz hatása gyors, kellemes és megbízható. 

Kapha tó gyógyszertárakban, drogériákban és 

fűszer ü zJetekben. 

Hétfőn ünnepélyesen nyitják meg 
a tanyai vasutat. 

A kisvasút első vonalát járták bt szom-
baton a mütaureudörök a Rudolf-tértől a város-
tanyáig. Kilenc előtt néhány perccel indult el a 
kis vonat, de már lényegesen kevesebb utast vitt 
magával, mini a mütaurendőri bejárás első nap-
ján. A hatóságok természetesen képviseltették ma-
gukat, a várost Fodor Jenő tanácsnok és Simkó 
Elemér tb. főügyész képviselte. Gombkötő Antal 
tanfelügyelő egy sereg iskolás gyereket ültetett j 
be az egyik kocsiba. A rendezők most óvatosabbak i 
voltak. A bítííévé átalakított kocsit bár gazdagab- j 
ban felszerelték, de csak délben nyitották ki. j 
Így visszafelé is jutott elemózsia is. meg ital is : 
bőven. A kífeléulazás unalmas egyhangúságát la-
rokkozással tették változatossá a parti, illetve a ] 

tarnkkparti-képes urak. Egy órakor futott be a • 
vonal a végállomásra, mozdonycsere után azon- ; 
na! indult visszafelé és három órakor már be is 
ért a Kudolf-térre. 

A kisvasút tuiajdouképeni ünnepélyes megnvi- • 
lása hétfőn lesz. Az ünnepélyen részlvesz II e r- J 
m a n n Miksa kereskedelmi miniszter is, aki va-
sárnap éjjel érkezik meg Szegedre. Az éjszakát 
hálókocsijában tölti. Heggel nyolc órakor a vá- j 
ros tanácsa testületileg jelenik meg előtte és meg-
hívja a próbaútra. A próbavonat kilenc órakor ; 
indul a Ruck>ll'-féri állomásról. Alsóközponlig megy 
csak és délre visszaérkezik Szegedre. A Rudolf-
téren katonazenekar fogadja a vonalot. Ili a mi-
niszter ünnepélyesen megadja az engedélyt a kis-
vasul üzembehelvezéséré. Aztán bankettel rendez 

x Ma. vasárnap délelőtt pontosan II órai kez-
dettel IV. rendes Filharmonikus .hangverseny. Ke-
vés jegy a pénztárnál. 

— Népszerű előadások az egyetemein. Az Egyé* 
lem Barátainak Egyesülete február 3-án folytatni 
fogju szabadegyetemi előadásainak sorozatát az 
egyetemi könyvtár előadótermében, Dugoniqs-tér 
13. I. em. jobbra.) Előadó dr. Imre Sándor egye-
temi nyilv. r. tanár: >;Jó tanulók, rossz tanulók' 
c. alatt. Kezdete délután 6 óra. Belépőjegy 5000, 
tanulóknak 2000 korona. A befolyó jövedelmet az 
égy etem tudományos közleményeinölí kiadására 
fordítja az elnökség. Ezúton is felhívjuk ezért 
Szeged n. é. közönségének b. figyelmét ezekre a 
tanulságos előadásokra, hogy ezeket a kulturális 
oél érdekében, minél nagyobb számban látogas-
sák. 

x Olcsó fürdőkádak , takarék!üzhelyek Fo-

géi Edénél , Szeged. Takaréktár-ucca 8. 582 

x \ Sí nger-varrófény — bármely varrógépre 
utólag felszerelhető 7- praktikus és kiméli a sze-
met! Kérje annak gyakorlati bemutatását. Singer 
varrógép fióküzlet Szeged, Kárász-ucca l. sz. 1 

x Cgvvédi hir. Grecsek Ede. a makói járásbí-
róság nyűg. elnöke Makón, Héderváry-u. 1/1. sz. 
alatt ügyvédi irodát nyitott. 

\ Magántisztviselők külföldi helyzete külföldön 
címen tart előadást vasárnap délelőtt fél 11 óra-
kor a Kass sakktermében Kertész Miklós, a ma-
gántisztviselők budapesti főtitkára. Érdeklődőket 
-szívesen lát a szövetség szegedi csoportja. 273 

—• Elveszett leány. Vásárhelyről kérik annak 
közlését, hogy B a l o g h Piroska 26-án a dél-
•előtti órákban édesapjának Tápai-u. 15. szám alatti 
lakásáról eltávozott s azóta vissza nem tért. A 
leány 19 éves, 161 cm. magas, szőke hajú, bar-
nás szemű, sebes beszédű, néha selypít, az egyik 
hüvelykujja forradásos. Narancsszínű bársony ka-
lapot, sötétdrapp szinü hosszú téli kabátot — 
nyakán, ujján és az alján elől fekete szőrme —, 
Szürke szövetruhát, drappszinü harisnyát és sö-
tétbarna lakkdiszes, spanglis félcipőt viselt. Aki 
1ud róla és nyomra vezet, 100 p e n g ő j u t a -
l o m b a n részesül. 

ff'S Széchenyi Mozi Tĝ g 
Jjcuár 30-án, vasárnap 

Lé! pu sztit ó k. 
Dtáma 6 felvonísbin 

Főszereplő: KÜRTI BÖSKE. 
Azonkívül: 

Párosan szép az élei. 
Vigjtttii 2 feivonáibin. 

eutedísöt! Jreidete 5,7 43 0 <*akor, vasíraa» 3, 5, 7 és 9 órakor. 
/1 terem rurvc txui 

— Eredmény leimül végződölt az ujabb hely-
színi szemle a szentesi gyilkosság ügyében. Be-
számolt ¡a D é l m a g y a r o r s z á g arról, hogy 
Zombory János vizsgálóbíró csütörtökön délután 
kiutazott Szentesre, hogy az özv. Víncéné-félegyil-
kosság ügyében a helyszíni nyomozást levezesse. 
A vizsgálóbíró szombaton reggel érkezett vissza 
Szegedre. A helyszíni vizsgálat és a tanúkihallga-
tások értesülésünk szerint ujabb eredményeket 
nem produkáltak. Faragó Antal ellen ujabb bizo-
nyítékok nem merüllek fel. A gyilkosság elköve-
tésével gyanúsított Faragó Antal továbbra is vizs-
gálati fogságban marad. Rövid időn belül elkészül 
ügyében a vádirat, ugy. hogy a főtárgyalás még 
a tavasszal meglesz. 

x Zwtckl kötöttáru csak címkével valódi Festő-
ucca 4 

— Orgazdaság vétsége alól felmentetlek egy 
vendéglőst. Tóth Gyula szegedi vendéglőst a sze-
gedi törvényszék annak idején orgazdaság cimén 
elítélte. Az ítélet jogerőre való emelkedése után 
Tóth ujrafölvétell kért. \ tábla Orosz-tanácsa a 
napokban tartott újrafelvételi tárgyalásán Tóth 
Gyula vendéglőst felmentette a vád és annak kö-
vetkezményei alól. A tábla a kihallgatott tanuk 
vallomása alapján megállapította, hogy Tóth Gyula 
a 20 és 10 koronás aranyakat jóhiszemüleg vette 
zálogba. A tábla megállapította még, hogy Tóth 
Gyula, amikor az arany pénzdarabokat átvette, 
azl gondolta, hogy a csempész Szerbiában sze-
rezte és onnan csempészte Szegedre. Nem gon-
dolhatta. hogy csak lopás utján kerültek annak 
birtokába. A felmentő ítélet jogerős. 

— Kedvező részletfizetésre kaphatók a Délma-
gvarország kiadóhivatalában a legszebb és leg-
értékesebb magyar könyvek. 

x Bútort az Asztalosmesterek Bútorcsarno-

kában vegyen. (Szeged, Dugonics-tér 11.) 128 

— \ ttákosi nélküli országgyűlés. Gáspár Antal 
pompás rajza disziti Molnár Jenő közkedvelt he-
tilapjának, a Borsszem Jankó -nak mai számát. 
A hét eseményeinek vidám tükre mellett elsőrendű 
humoros írásokat talál az olvasó Móra Ferenc, 
Szenes "Béta. Molnár Jenő. Erdődy Mihály és Hesz 
Ferenc tollából. Száz éle, tréfa, adoma, azon-
kívül Gömöri és Madaras karikatúrái tarkítják a 
pompás számot. A Borsszem Jankó« példányon-
ként 50 fillér, előfizetése negyedévre 5 pengő 50 
fillér.- (Kiadóhivatal: Budapest, Mozsár-u. 9.) 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KÖL-
CSÖNKÖNYVTÁR vBAN. Guido de Verona: Éle-
lem napsugárban. Ilellai Jenő: írók, színésznők. 
Leaeoek: Humoreszkek. Gobineau: A renalssance. 
Boylesve: Cloque kisasszony. Adorján Pál: 130 
rádiókapcsolás. Jacques de Laeretelle: Silbermann. 
Tersanszky Jenő: A havasi selyemfiu. Krudy 
Gyula: Nagy kópé. Anatole Francé: Nyársforgató 
Jakab meséi. Voltaire: A vadember. Szép Ernő: 
Elalvó hattyú. Ady könyv. Ady Endre: Margita 
élni akar. Ady Endre: Levelek Parisból. 

t 

Míalcói ifirelc. 
Dr. Papp Miklós zojtgorahangversenve. A Ste-

fánia-Szövetség rendezésében február 1-én tartja 
dr. Papp Miklós zongoraművész, Thomán Ist-
ván kitűnő tanítványa makói hangversenyét. I)r. 
Papp Miklós jelenleg Bécsben játszik zenekari 
müveket gramofon lemezekre, melyeket Amerikába 
szállít a vállalkozó cég. Játékának alapvonása a 
Eiszt-kullusz, mellyel keddi makói hangversenyén 
is bizonyára jól megérdemelt sikert fog aratni. 

Egyelőre nem épit halcsarnokot a város. A sze-
gedi Antalffy-féle halászati r. t. már hóna-
pokkal ezelőtt azzal az életrevaló ajánlattal for-
dult Makó város tanácsához, tiogy építtessen a vá-
ros egy kisebb méretű halcsarnokot, melyet a 
cég bérbevenne a várostól és olcsó tiszai hallal 
látná el Makó piacát. Az ajánlattal szemben 
annak elutasítását kérte a makói marosi halászatot 
bérlő vállalat, azzal az indokolással, hogy a marosi 
hal jobb a tiszainál és a létesítendő vásárcsar-
nokot inkább helyi cégnek engedje át a város. 
Ez az utóbbi kérelem nem mindenben szolgálja 
a fogyasztó közönség érdekeit. Köztudomásu 
ugyanis, hogy a marosi hal Makón sokkal drágább, 
mint a Szegedről hozott tiszai hal és a makói 
fogyasztás nagyrészben ma is Szegedről nyer ki-
elégítést. Az egészséges konkurrencia tehát kí-
vánatos volna e téren, amit nagyban elősegí-
tene a város azaal. ha teljesítené a szegedi ha-
lászcég kérelmét. 

Bocsánatkéréssel elintézett becsuletsértési pör. 
Dr. Kiss Károly ügyvéd pör! indított Papp Jó-
zsef építőmester ellen, mert utóbbi szóbeli be-
csületsértést követett el vele szemben. Papp Jó-
zsef a mai tárgyaláson bocsánatot kért az ügy-
védtől, mire dr. Brommer ödön járásbirósági al-
elnök megszüntette vele szemben a további el-
járást. 

Csecsemeesomtváz a gödörben. Az iparostanonc-
otlhon most folyó átalakítási munkálatai közben 
egy csecsemőcsontvázra akadlak az udvaron lévő 
régi gödör kiásása alkalmával. A leletet beszol-
gáltatták a rendőrségre, mely megindította a nyo-
mozást a napvilágra került régi bűntény kiderv-
té.sére. 

Bl it 

BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
VÁSÁR 

1927 április 30-máfus 9. 

H p n d e i l a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. 
Vámszabadraktár . 

Bet- és külföldi szállítási és utazási kedvezmények. 
Vízumkedvezmény. 

Kiállítóknak é*. Játogit.'knak felvilágosítást nyújtanak: 

Budapesten: a VÁSÁRIRODA (V., Alkotmány u. 8.) 
S Z E G E D : K e r e s k e d e l m i é s I p a r k a m a r a . 

— Felolvasó ütés a Dugonics-Társaságban. Va-
sárnap délután 5 órakor a városháza közgyűlési 
termében a Dugonics-Társaság felolvasó ülést tart. 
Tárgysorozat: 1. Szent Tamási Alma: Versek. 
2. Vámos Ferenc: A szegedi városháza és sze-
repe Lechner ödön művészetében. 3. Hegyi Ist-
ván: Novella. Bélépő dij nincs. 

— Tolvaj alkalmazottak. Ketting János Kigyó-
uccai kereskedéséből 1926. nyarán néhány alkal-
mazott kisebb-nagyobb télelekben lopkodta az áru-
készletet. Ketting annak idején lopás és orgazda-
ság büntette miatt feljelentést tett ifj. Király 
Ferenc ellen, orgazdaság büntette miatt pedig 
Kispéter Pálné és Schenker Erzsébet ellen. Teg-
nap tartolták meg ebben az ügyben a főtárgya-
lást, Kelting azonban visszavonta a lopás bün-
tette miatt tett feljelentését és így a három vád-
lottat csak orgazdaságért vonták felelősségre. Ifj. 
Király Ferencet két hónapi fogházra, Kispéter 
Pálnét kihágásért 10 pengő fő- és 16 pengő mel-
lékbüntetésre ítélte a törvényszék, mig Schenker 
Erzsébetet a vád alól felmentette. 

x Piccaver hangversenye 5-én este 9 órakor a 
Moziban, jegyek 2 pengőtől, 

— Egy magyar báró a Gaby Deslys pör ko-
ronatanúja. A világ minden lapját foglalkoztat ja 
az a pör, .amely Gaby Deslys hagyatéka körül 
keletkezett. A világhírű táncosnő ugyanis Mar-
seille városára ír 1'> millió franknyi vagyo-
nát. Ezt a vé^i Berkes 
Jánosné, aki az, 
Deslys az ő test 
katársa Hatvanbt 
hallgatta a felperest, viszouL 
palotában egy ismeri bárót szólaltatott 
szenzációs vallomásokat közli a Színházi Élet leg-
újabb száma. 

x Ingyen szerelem fel a ná l am vásárolt für-

dőszoba berendezéseket Fekete Nándor , Sze-

ged, Kossuth Lajos-sugárut 25. Tel. 10—72. 

— Ncwyork legújabb slaíiszlrkája. Az Esperantó 
Hírszolgálat jelenti Newyorkból: Ncwyork mére-
teiről fogalmat adhatnak a következő uj adatok: 
Egymillió gyermek jár Newyork nyilvános isko-
láiba. Newvork összes lámpái egyenes vonalba 
állítva, elérnék Amerika másik partját: San-Fran-
ciskót. Newyork összes uccáin végig menni napi 
nyolc órai gyaloglással egy félévig tartana, mert 
összesen 4000 mérföldet kellene meglenni. A nyil-
vános könyvtárakban évente 20 millió könyvet ol-
vasnak. Évente 137.000 gyermek születik és a 
jövedelmi adó egyharmadát az Egyesült-Államok-
ban Newyork lakossága fizeti. A városban 36.000 
nyomorék lakik, közöttük a fele még nincs 16 
éves. 

Szudy Elemér: 
Trianon után-Páris felé 

Érdekfeszítő olvasmány művészi leírásokkal, 
nagyérdekil politikai aktualitásokkal. 

A r a 4 p e n Q d . 

Kapható o 

D Í L M I G Y I R O R S Z A G kiadóhivatalában. 

Képkeretezés! műhely 
MBFFER éa TÁRSA Szeged, Ukela aeoa 18. azáa. 1№ 

Szánt hó? Sávtdov* 
*vtk*ár. vrmógéfi drvhtiia Sirqal, Kit a. 2 (KisD.+abia 


