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— Főpróba a »Pusztaszeri« bál elölt. Szomba-
ton este tartják meg a Pusztaszeri Árpád Egyesü-
let hagyományos, nagy sikerűnek Ígérkező nem-
zeti bálját. A bál előtt pénteken este főpróbái tar-
tottak a Tiszában a díszes, magyarmhás föl-
vonulásból. Ősi magyar táncokból. A főpróba han-
gulata azt mutatta, hogy az idei bál is méltán 
fog sorakozni az előző évek hagyományos mu-
latságai mellé. 

— Vttézi összejövetel. Csongrád vármegye vitézi 
széke értesíti az összes Szeged és külterületi vité-
zeket, hogy szombaton este 8 órakor a korcso-
lyázó egyesület (jelenleg katonai sporttelep) pa-
villonja földszinti termében tartandó vitézi össze-
jövetelre teljes számban jelenjenek meg. 

— Márfy szabadságot kér. Budapestről jelen-
tik: Ismeretes, hogy az erzsébetvárosi bomba-
merénylet egyik elítéltje, Márfy József a gyűjtőfog-
házban tölti 7 évi fegyházbüntetését. Miután bün-
tetésének felét már kitöltötte, védője kérelemmel 
fordult az igazságügyminiszterhez, hogy a közel 
négy év óta raboskodó Márfy Józsefet helyezzék 
feltételes szabadságra. 

Az Excelsior Textilkereskedelmi R. T. vál-
toztatolt fizetési feltételein és 5 helyett 6 havi hi-
telt nyújt februártól kezdve. Ezenkívül lényeges 
árleszállítással kedveskedik vevőinek, ezzel óhajt-
ván meghálálni mindenkor megnyilvánult bizal-
mukat. Uj vevőket is a legnagyobb készséggel 
szolgál ki. A cég közismert előzékenységével igen 
sok jóbarátot szerzett magának. 301 

— Hadirokkantak és hadiözvegyek, akiknek t'j-
szegeden és a marostőben van a bérföldjük 
hidvámmentességi igazolványaikért a háttéri vám-
hivatalnál a föld-, arcképes és a hidigazolvánnyal 
jelentkezzenek. — Elnökség. 351 

— Nyilvános versenytárgyalási hirdet a MÁV. 
iiztotvezetősége a Mezőtúr állomáson létesítendő 
emeletes segédtiszti ház építésére. Az ajánlatok 
benyújtási határideje február 28. déli 12 óra. 
Részletes tudnivalók beszerezhetők a szegedi üz-
letvezetőség pályafen tartási osztályában, a szegcdi 
kereskedelmi és iparkamarában 1092 és a me-
zőtúri osztályelnökségnél. 

— Időjárás. A Meteorológiai Intézel jelenti: 
Hazánkban a keleti részeken voltak kisebb ha-
vazások, a hőmérséklet nappal 5 fok C. felé emel-
kedett. A minimum legalacsonyabb volt Debre-
cenben, mínusz 6 fok C. Jóslat: Változékony, in-
kább száraz idő, lényegtelen hőváltozással. 

— Agyonlőtte magát a bandita, amikor elfog-
ták. Budapesti-öt jelentik: Már hónapok óta ret-
tegésben tartotta az egész Bodrogközt György Fe-
renc nevü legény, akit már egyizben rablásért 7 
évre elitéltek, tavaly azonban megszökött a fegy-
házból. Azóta Révieányvárfalván és annak környé-
kén garázdálkodott egy cigányleány bűntársával. 
A csendőrség heteken ál hajszolta, míg tegnap 
ráakadtak egy szénapadláson. György Ferenc lövöl-
dözni kezdett, majd amikor látta, hogy nem me-
nekülhet, revolverrel agyonlőtte magát. Bűntár-
sát elfogták. 

— Európa leghatalmasabb villauyfejleszlö te-
lepe. Moszkvai jelentés szerint a szovjetkormány 
inammal méretű erőfejlesztő telepei fog létesíteni 
a Dnyeszteren. A munkákkal hazai mérnököket 
fognak megbízni. A villanyfejleszlő telep legha-
talmasabb tesz Európában. 

— Bajadér és ltoyal. Uj cigaretták és szivarok 
kerülnek forgalomba, ezenkívül a meglevőket dí-
szesen fogják agyusztálni. Uj cigaretta lesz a 
B a j a d é r , amely kék. sárga és barna színű pa-
pirosban. arany véggel kerül forgalomba. Uj szi-
var lesz a R o v a 1. Még kél fa jta cigaretta kerül 
forgalomba: a T r i u m p h , mint különlegességi 
gyártmány. Ez rózsaszínű papirosban lesz és höl-
gyek részére készül. Egyes cigaretlák arany és 
ezüst végekkel jelennek meg. 

— Egy orosz gárdalábornok előadása. Sulgin 

Boris orosz gárdatábornok, II. Miklós cár főhad-

segéde, szombaton este ti órakor »Az orosz ösz-

szeomlás cimmel német nyelven előadást larl a 

kereskedelmi és iparkamarában. 

x Dinnyés Ferenc képkiállilása a Kass halljában, 

nyitva délelőtt 10-től délután 6-ig. 

— Kéménylüz. Pénteken este a Kárász-ucca és 
Ivlauzál-tér sarkán lévő Kárász-házban "eddig még 
ismeretlen okból kisebb kéménylüz keletkezett. 
A kipattanó szikrára percek alatt óriási és egyre-
szapOrodó tömeg verődött össze. A tűzoltóknak 
alig akadt munkájuk, néhány perc alatt teljesen 
rendbe hoztak mindent. Hosszú ideig tartott, míg 
a tömeg lassan-lassan, megakasztva az egész for-
galmat. szétoszlott. 

x Drcherbeu 4-kor záróra. 340 

— Orvosi szakülés. Az egyetem barátai egyesü-
lelének orvosi szakosztálya és a veje egyesüli sze-
gedi orvosegylet szombaton délután fél fi órakor 
szakülést tart a sebészeti klinika tantermében. 
Az illés előadói dr. Páll Gábor, dr. Kuucz Andor 
és dr. Erdélyi Jenő. 

— I I I KÖNYVEK A DÉLMAGYARORSZÁG KöL-
CSÖNKÖNYVTARABAN. Gnido de Verona: Ele-
tem napsugárban. Ilellai Jenő: Irók, színésznők. 
Leacock: Humoreszkek. Gobineau: A renaissanee. 
Boylesve: Cloque kisasszony. Adorján Pál : 150 
rádiókapcMoIás. Jacqiies de Lacretelle: Siiberinann. 
Tersanszky Jenő: A havasi selyemfiu. Krúdy 
Gyula: Nagy kópé. Anatole Francé: Nyársforgató 
Jakab meséi. Voltaire: A vadember. Szép Ernő: 
Elalvó hattyú. Ady könyv. Ady Endre: Margita 
élni akar. Ady Endre: Levplek Parisból. 

Vásárhelyi fiirek. 
A választások alkalmával közel kétezer szavazó 

nem gyakorolta törvényadla jogát, holott a tör-
vény erre kötelezte őket. A szavazók egyrésze 
igazolta magát, nem cselekedte azonban ezt meg 
1370 választó, akiknek ügyét a központi választ-
mány most átteszi az államrendőrség kihágási 
bíróságához. Minthogy a nemszavazáséri bünte-
tés jár, a kihágási bíróság az illetők vagyoni 
körülményeit figyelembe véve, egy aranykoronától 
tíz aranykoronáig terjedhető bírságot róhat ki. 
A képviselőválasztás epilógusa tehát az állam-
rendőrségen fog lejátszódni. 

I)r. Szappanos Mihály tiszti főorvos január első 
feléről ma terjeszlette be a polgármesteri hi-
vatalhoz egészségügyi jelentését. A jelentés sze-
rint 12 esetben volt kanyaró, 2 esetben vörheny, 
egy esetben roncsoló toroklob és 17 esetben szö-
vődményes influenza. A mai napon ismét jelen-
tetlek be a főorvosnál egy súlyosabb influenzás 
megbetegedést. 

.t* napokban elhunyt Kiskunfélegyházán J e n o -
v a y Dezső ügyvéd, az otlani takarékpénztár al-
elnöke. A jótékonyságáról ismeri ügyvéd több 
ösztöndijat alapított, miáltal lehetővé tette egész 
sereg, szegényebb sorsú gyermek iskoláztatását, 
— a város ezért saját halottjának tekintette és 
a város költségén a városháza előcsarnokából 
temették el. A boldogultban K a m o c s a y Gá-
bor melegszívű nevelőapját vesztette el. 

Holländer Manó mint férj a maga, "Deutsch Dávidné 
Singer Jetty és Singer Dávid mint testvérei nevében fájda-

lomtól lesújtva tudatja, hogy a legszeretőbb és legjobb hitves, a legönfel 

áldozóbb testvér és rokon 

Holländer Manóné született Singer Sarolta 
életének 58 ik, boldog házasságának 38 ik évében rövid, de kinos szen-

vedés után elhunyt. 

Temetése február hó 6 án, vasárnap délelőtt 10 órakor történik a 

Boldogasszony sugárut 43. számú gyászházból 

Gyászolja még a Deutsch, Welwart és Kohn család. 

— Kupié — Kajas Júl iáról . Budapestről jelen-
tik: Ismeretes, hogy legutóbb a törvényszéken nagy 
feltűnést keltve tárgyalták Kajas Júlia bűnügyét, 
aki nő létére állandóan férfiruhában járt, fele-
ségül veit egy leányt, akinek később gyermeke is 
született. Az ügyet később zárt tárgyaláson foly-
tatták. Erről az ügyről Harmatit Imre kupiét 
irt, amit estéről-estére elénekeltek a Roval Orfeum-
ban. Egyik este azután megjelent az Orfeumban 
a biró, aki az ügyet tárgyalta és azt vette észre, 
hogy a kupié virágnyelven közli a zárt tárgyalás 
titkait. Azonnal intézkedett a rendőrségen, mert 
szerinte tárgyalási titok megsértéséről volt szó, 
mire a főkapitányság betiltolta a kupié további 
énekléséi. 

— Szombaton Chopin beuiulalő ja. Jegyek be-

mutató és valamennyi többi előadásra a Dél-

magyarország kiadóhivatalában. 

— Balesel. Pénteken délelőtt Szeged-állomáson 
Molnár Sándor 20 éves hivatalszolga oly sze-
rencsétlenül esett le a lépcsőről, hogy koponya-
sérüléseket szenvedett. A mentők vitték be a 
közkórházba. 

— Farkas Imre: .Lelki Klinikája. A Szuiházi 
filét uj számában konferálja be Farkas Imre újra 
meginduló, rendkívül népszerű rovatát, a »I.elki 
Klinikát . Herczeg Ferenc cikke. Incze Sándor 
newyorki naplója, Szomaházy István, Bus Fekete 
László cikkei, a »Babonák és kabalák folytatása, 
1.000 pengős »Nem nősülök pályázat, a Szegény 
milliárdos» folytatása, rengeteg ri])ort, kép van 
még az uj Színházi Életben. 

K o h n é s Kelly!! 
rituális vígjáték Főszereplők egy m Z S " és egy H Q 0 1 H . ! ! 

Héttőtől szerdáig a Korzóban. |£ 

Külön villamoskocsi a Dugonics téren 348 

B E I . V Ä R O S I 
TECEFON ll-SO KIZÁRÓLAG KARsÍST.-V. ÍO 
K ö C C S E * V C C * S A R O K 

Saappanyok. fogkefék, fogkré-

méit, arc- és kézápolószerek. 

E r e d e ű Goty. Houblganí, ö ' O r -

say, Guerlain, parfümök és pou-

derek. Molnár és Moser-féle és 

4711-es kölni vizek a legolcsóbb 

árban 

modern kozmetikai gyógyszerekkel. Haj 
festé* Ártalmatlan hajresték elárusitása 
m inden sz ínárnya la tban , önhasználatra. 
g q y B á l i k i k é s z í t é s . 

F Ü R S T R Ó Z S I 
kozmetikai szalónja, Szeged, Feketesas u. 
22 sz., Wagner-palota m Lift-feljárat 

Képkeretezés! műhely 
H0FFER és TÁRSA Szeged. Iskola ucoa 18. szám. 109 

Rövid- és tiosszulejáraíu 

jelzálogkölcsönök, 
váltókölcsönök 

bérházakra, lakóházakra és föld-
birtokokra a lege lőnyösebb 
feltételek mellett folyósittatnak. 
Megkeresések „Jelzálogbank" jelige alatt 

a kiadóhivatalba kéretnek. 278 

POLA NEGRI Kétarcú dáma Belvárosiban. 


