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Meghalt Annus néni. 
A F e h é r l ő népszerű és közismert tulajdonos-

nője, özv. C s e r é p Ferencné, vagy ahogyan ál-
talánosságban nevezni szokták, A n n u s nc n i , 
csütörtökön délelőtt 10 órakor meghalt a köz-
kórházban. Mindössze hatvan éves volt, de ötven-
nek sem látszott. Az öregebbek emlékezhetnek rá, 
hogy valamikor husz-harmlnc esztendővel ezelőtt, 
gyönyörű szép asszony volt, különösen, ha suhogó 
selyembe-bársonyba öltözött és ugy ment be a vá-
rosba, hogy elintézze hivatalos ügyeit, hol az 
adóhivatalban, hol a rendőrségen. Hajdani szép-
ségének nyomait megőrizte egészen haláláig. Su-
dár, egyenes testtartását sok fiatal lány megiri-
gyelhette. Az utóbbi időben sok baj érte. A gaz-
dasági válság, a pénztelenség megrontotta hajdan 
virágzó müinlézetét, a mulatni vágyó gavallérok 
száma borzasztóan megcsappant. Fizetésképtelen-
ség, kényszeregyezség zuhant a Fehérlóra. Ezek 
a szomorú, gazdasági nyavalyák nagyon elbusi-
tották Annus nénit. Régi betegsége is elhatalma-
sodott rajta, de azért állta a harcot, amig birla. 
Szerdán még is összeroppant. Alkalmazottai ugy 
találták, eszméletlenül szobájában. A mentők vit-
ték el a közkórházba, de az orvosok már nem 
tudtak segíteni rajta. Anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna, csütörtökön délelőtt 10 órakor 
meghalt. Husz esztendő óta vezette a Fehérló-
szállót és járt a mulatni vágyó társaságok kedvé-
ben szép szóval, borral és miegymással. Utolsó 
útjára bizonyosan elkísérik sokan régi törzsven-
dégei közül. 

— I)r. t us/kai ödön előadása. Nagy érdeklődés 
előzi meg dr. Tuszkai Ödön szombati előadását, 
amelyei »Előadás a társadalmi orvostan köréből-
eimmel tart a sebészeti klinika tantermében. Az 
előadás délután fél halkor kezdődik. 

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

— Egy hadirokkant tragédiája az elmegyógy-
intézetben. Budapestről jelentik: Koncsek Sán-
dor súlyos idegbajjal kerüli haza a háborúból 
és azóta különböző elmegyógyintézetekben kezel-
ték. Felesége december 4-én a csornai kórház 
vezetőjétől levelet kapott, hogy az ura ott fel-
akasztotta magát és meghalt. Koncsekné Csor-
nára utazott és ott olyan dolgokat hallott sut-
togni, hogy az ura nem lett öngyilkos, hanem egy 
idegrohama alkalmával az egyik ápoló ugy meg-
ütötte, hogy sérülésébe belehalt. Hosszas kérés 
után az özvegy megkapta férje ruháit és eze-
ken megdöbbenve látta, hogy tele vannak vér-
foltokkal. Elhatározta, hogy férje rejtélyes halá-
láról a rendőrségen feljelentést tesz. Ez meg is 
történt és Koncsek Sándornét az ügyészség most 
arról értesítette, hogy szándékos emberölés miatt 
ismeretlen tettesek ellen vádat emel és elrendeli a 
holttest exhumálását és felbonoolását. 

— A Nyugat február 16-iki számába Ignotus 
jTeremtő indiskréció« címen rendkívül érdekes 
cikket irt, melyben azzal a problémával foglal-
kozik, kell-e az Írónak s különösen a regény-
írónak indiskrélnek lennie ahhoz, hogy érdeme-
set alkothasson. A szám szépirodalmi részében 
Földi Mihály »Gyűlölet« c. novelláján kívül a 
Nyugat novellapályázatán dijat nyert négy novel-
lát közöl. A novellák irói: Mohácsi Jenő (Stella), 
Szenes Piroska (Egy rongyos ifjúság), Pap Ká-
roly (A harmónium), Kövesi Elek (Bóka Nagy 
.lani). Verset Nagy Zoltán és Somlyó Zoltán ír-
tak; a kritikai rovatokban Sehöpflin Aladár, Földi 
Mihály, Kárpáti Aurél, Kürti Pál, Lányi Viktor és 
Hcvesy Iván cikkeit találjuk. A szám ára 1 pengő 
60 fillér. Negyedévi előfizetési dij 8 pengő. Ki-
adóhivatal: Budapest, VII., Ilka-ueca 31. 

— UJ könyvek a Délmagyarország kiilesönkönyv-
táráhan. Ileltai Jenő: Family Hotel, Laczkó Géza: 
Sátán Trismegistos olvasója, Gabányi János: A 
megbilincselt ember. 
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g'_ef303n Széchenyi Mozi Tgg 
Február 19., 20 án, szómba on és vasárnap 

Véres orkán 
Hiborus r-gény 6 fe!vonésN»n. 

Fószeteplő: Charles d e R o c f i e . Azonkívül: 

A titokzatos „X" Club. 
Kalmdor film 6 felvnnisban. 

Főszereplő: M A T T M O O H E . 
Előadások kezdete 5,7 és 9 Arakor, vasírnao 3, 5, 7 és 9 órakor. 

a terem tutve van l 

Verne Gyula irta 

Iván M o s j o u k i n játsza a 

S T R O G O F F M I H Á L Y , 
— Hét esztendő helyett felmentés. Sárközi 

György nevű cigány több társával 1923-ban szám-
talan rablást és betörést követett el. A szegedi 
törvényszék Sárközit 7 évi fegyházra ítélte. A tábla 
és a Kúria az ítéletet helybenhagyta, majd Sár-
közi újrafelvételi kért. Az újrafelvételi tárgyalá-
son Sárközi bebizonyította, hogy a rablásokat nem 
ő, hanem egy másik Sárközi nevezetű cigány kö-
vette el. A törvényszék ennek alapján Sárközit, 
aki közben már két évet ült, felmentette. A tábla 
csütörtökön tartott felebbviteli tárgyalásán hely-
benhagyta a törvényszék ítéletét, amelyben a fő-
ügyész is megnyugodott. 

Ma nagy halestély a Dreherbeu. 200 

— V Képes Króinika legújabb, 8-ik száma a 
legszebb aktuális felvételekkel van tele. Sorozat-
ban hozza a téli sport- és társadalmi eseményeket, 
egész sereg képet mutat be a különböző népek 
farsangjáról. A szövegrészben tanulmányt közöl 
Voltáról, halálának centennáriuma alkalmából és 
a külföldre telepedett magyar színészek sikerei-
ről. 

x Dreherbeu reggel -l-kor záróra. 172 

— UJ könyv a Délmagyarország kötesönkönyv-
tárában. II. G. Wells: A halhatatlan tüz. 

x Dinnyés Ferenc képkiállitása a Kass halljában, 
nyitva délelőtt 10-től délután 6-ig. 

Vásárhelyi hirek. 
I)r. Soós István polgármester dr. G e n c r s i eh 

Antal kórházi igazgató főorvos társaságában ma 
reggel Budapestre utazott. A polgármester eluta-
zását a kórház megnagyobbitási tervek jóváha-
gyása és több fontos városi ügy elintézése tette 
szükségessé. 

A januári közgyűlés a városi mozi ügyében bi-
zottságot küldött ki, amely csütörtökön délben 
tartotta ülését dr. S o ó s István polgármester el-
nöklésével. A bizottság megállapította, hogy a mo-
zi azért nem volt jövedelmező, mert az utóbbi 
években a gazdasági helyzet mindig kedvezőtle-
nebbre alakult. 

Az influenzajárvány ma ujabb áldozatot kívánt. 
Ujabb megbetegedés nem történi, azonban meg-
halt influenzás tüdőgyulladásban özv. M a r t o n 
Alajosné, 74 éves öregasszony. 

A vásárhelyi rokkantak és hadiözvegyek Vaj-
hát környékén kaptak kisebb parcelláju földeket. 
Körülbelül három-négvszázan jutottak így föld-
höz, akik földjeiket vasúton tudják fölkeresni, 
mert a várostól tiz-lizenkét kilométer távolságra 
van. A lladröá, valamint K o n c z Imre és társai 
most beadványt intéztek az államvasutak szegedi 
üzletvezetőségéhez, hogy az a vonat, amelyik 6 
óra 20 perckor indul Szegedről, április 15-től ok-
tóber 15-ig álljon meg Vajháton is. Ezt azért 
kérelmezik az illetők, hogy a földjeiket igv egész 
estig tudnák munkálni és vasúton még idejében 
haza is jöhetnének. 

A vásárhelyi katliolikus társaskör Teleki-uccai 
helyiségében március 6-án évi közgyűlést tart. 

Koncz Péter és társai beadványban kérik a 
városi tanácsot, hogy hajtassa végre azt a régi 
közgyűlési határozatot, amely a Szegedi-ut gya-
logjárdájának aszfalttal való burkolását rendelte 
el. A tanács alkalmasint nem fog elzárkózni a ké-
relem teljesítése elől. 

Földráknni megszűnt a ragadós száj- és köröm-
fájás. 

A hódmezővásárhelyi főgimnázium diáksága mű-
soros diáksportbálat rendez február 19-én, szom-
baton a következő programmal: Elnöki megnyitó. 
Tartja: Szabó József. Énekel Pelle Ilonka VII. 
Zongorán kíséri Benes Sárika VIII. Akadémia-
tornázás magaskorláton. Szabó József főgimn. VIII. 
»10 év után« cimü versét szavalja: Csolek Margit-
ka VII. Diáklornászcsapat zenés szabadgyakorla-
tai. Eleven sakk. Kardvívás: Papp Lajos—Szabó 
József. Leányok zenés botgyakorlatai. Vig dalo-
kat énekel a főgimn. kántus. Viv: Molnár László 
VIII.—Weisz Jenő VII. Akadémiatornázás magas-
nyujtón. Himnusz. Énekli a főgimnáziumi kán-
tus. Utána tánc reggelig. 

— Tüz a Szikra« gyufagyárban. A »Szikrát 
gyufagyárban csütörtökön délután négy órakor 
kisebb tüz támadt. A tüz az emeleti mühelyterem-
ben lévő gépeknél keletkezett. A gyári tűzoltóság 
a városi tűzoltóság segítségével a tüzet rövidesen 
lokalizálta. A kár jelentéktelen. 

i Dreberben ma délelőtt finom halleves. 478 
— Gyilkosság a lakoma közben. Bukarestből je-

lentik: Pittestiben több katonatiszt és fiatalember 
lakomái rendezett Wasilescu Oltica hadnagy tisz-
teletére, abból az alkalomból, hogy a hadügymi-
nisztérium dicsérő elismerésben részesítette. A 
város legelőkelőbb vendéglőjében a lakoma ja-
vában folyt, amikor berontott Tanfiliescu hivatal-
nok, az ünnepelt hadnagy régi haragosa és revol-
verrel rálőtt Wasilescura. A golyó tüdejét fúrta 
keresztül. Tanfiliescul a rendőrség letartóztatta. 

Március 2 
Március 9 

RELLE GABI 
ária- és dalestje Március 2 

Március 9 DON KOZÁK KÓRUS 

legyek már kaphatók Harmóniánál Telefon 5—82. 

— Az amerikai filmkirály: Zukor Adolf New-
york mellett lévő birtokán adott Incze Sándor-
nak érdekes interjút, amelyet ina megjeleni uj 
számában közöl a S z i n h á z i É l e t . Valentinó 
üzenete a túlvilágról, a gyermekprimadonnák fél-
évi bizonyítványa, Chevalier őszinte vallomásai, 
nyomozás az operaház fantomja után, Piccaver-
né nyilatkozata a »Donjuan« Piccaverről. mit 
mondóit Jasclia Heifetz Newyorkban az újságok-
nak a róla elterjedt házassági hírekről. Farkas 
Imre lelki klinikája. Szenes Béla krokija, a >Sze-
gény milliárdos« folytatása, mozi, sport, divat, tár-
saság rovat, kolla, három felvonásos darabmellék-
let a Színházi Élet uj számának érdekességei. 

— A sashalmi delejesasszany a bíróság előtt. 
Budapestről jelenlik: Wunderlirh Pélerné, a sas-
halmi delejcsasszonyt, aki jóslással és masszíro-
zással gyógyított betegeket, az ügyészség meg-
vádolta és Pungur Árpád járásbiró ma vonta felelős-
ségre. A járásbiró elrendelte ugy az orvosegye-
sületnek, mint az igazságügyi orvosi tanácsnak a 
megkereséséi szakvélemény beterjesztése céljából. 
A tárgyalást elnapolta. 

x Dreherben reggel 4-kor záróra . 472 

fldófelszólamlási tárgyalások. 
fi EL számú adófelszólamlási bizottság 
(tárgyalási h e l y : Péitziigyigazgatóság, II. e m . 28. s z o b a i 
a következők felebbezéseit tárgyalja 

Február 18-án: 

Szabó István Bépás-u. 5. Száraz Antalné Ga-
lamb-u. 13, Magyari Józsefné Gólya-u. 8. Szögi 
Józsefné Bákóczi-u. 63. Dobó Istvánné Gép-u. 17. 
Kovács Andrásné Gólya-u. 7. Sallai Józsefné Szél-
u. 14 Kopasz Józsefné Csillag-u. 18. Kádár Im-
réné Veresács-u. 36 Kovács Jánosné Csendes-u. 
16. Matók Pálné Remény-u. 23. Busa Béla Be-
ménv-u. 1 Özv. Vecsernyés Vincéné Csendes-u. 12. 
Kovács Istvánné Rákóczi-u. 59. Ifj. Dobó Ferenc 
Széí-u. 32. Taruski József Csillag-u. 8. Özv. Hor-
váth Mihályné Csendes-u. 18. Keszeg Mihályné 
Móra-u. 19 Kása István Délibáb-u. 22. Özv. Dó-
rin Józsefné Pelőfi Sándor-sugárut 74. Almási Ká-
rolyné Vaspálya-u. 17. Ifj. Hajdú Balázsné Móra-u. 
4. Kara Józsefné Kalona-u. 13., piaci árusok. Özv. 
Kosóczky Ferencné gabonakereskedő, Alsótisza-
part 8. Csonka Vince paprikakereskedő, Ga-
íamb-u. 3 Simon Sándorné piaci árus, Boldog-
asszony-sugárut 49. Csáki Ferenc terménykeres-
kedő, Petőfi Sándor-sugárut 81a. Schulz István 
terménykereskedő Galamb-u. 1. Gresz György tü-
zifakereskedő, Veresács-u. 12. Schwarcz Ignác Dé-
libáb-u. 2—4. Pollák Endre Tisza I.ajos-körut 20. 
tüzifakereskedők. 
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