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— Antennaszerelés közben leesett a háztetőről . 

Kocs má r Mihály Pálfy-uccai géplakatos an- ! 
tennaszerelés közben a háztetőről leesett. Borda-
és Iábtöre'sen kivül súlyos belső sérüléseket szen-
vedett. Állapota életveszélyes. A mentők a köz-
kórházba szállították. 

x E r öhu l l ám jár ja át a testet, ha valóban jó, 
hamisítatlan babkávét élvezünk. Ez elsősorban a 
coffeinnek,ennek a csodálatos anyagnak a hatása a 
kávéban, amely azt oly érdekessé teszi. Mein l 
Gyu la Rt. 

v Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 
— As exportárukat terhelő forgalmi adó meg-

térítése. A kereskedelmi és iparkamara közli, 
hogy a pénzügyminiszter 1929 január 1. hatállval 
a belföldön előállított és külországba kivitt áru-
kat terhelő általános forgalmi adómegtéritését a 
1-10.003—1928. számú rendeletével újból szabályozta. 
A rendelet megállapítja az adótéritcs igénybe-
vételének feltételeit és annak módját. A rendelet 
mellékletét képező kimutatás pedig felsorolja azon 
áruk vámtarifa tételszámait, melyek után export 
esetén megtérítés jár és hogy az adómegtérités 
összege hány százalék. Az exportárukat terhelő 
forgalmi adó megtérítését eddig a 34.800—1927. 
számú rendelet szabályozta, a most kiadott ren-
delet a kiviteli adómegtéritésre jogosult áruk so-
rába sok uj árut vett fel. A többek közölt a 
kamara felterjesztése alapján a jegyzékbe fel lett 
véve a speciális szegedi exportáruk közül a vám-
tarifa 43. tétel alá tartozó őrölt paprika ér. az 
R35—538. vámtarifa tételszámok aM tartozó kosár-
kötő áruk füzvesszöből, szalmából, nádból, gyé-
kényből, kákából és más növényi anyagokból és 
a fonott bútorok is. Az őrölt paprika után 1 szá-
zalék, a füzvesszöből, szálmából, nádból és gyé-
kényből kötött áruk után 2 százalék adólérités 
jár. Maga a rendelet oly terjedelmes, hogy annak 
tartalma nem közölhető, azonban az adómentes-
ség igénybevételének módjáról és hogy mely áruk 
után jár az adótérités, a kereskedelmi és ipar-
kamaránál az érdeklődők felvilágosítást nyer-
hetnek. 

x Korcsolyáit Krachtuszr.ál köszörültcssc, Kos-
suth Lajos-sugárut 20. 74 

x Vitéz Kováts fényképész műtermében a far-
sangi szezonban elsőrendű fényképek leszállított 
árban készülnek, Horváth Mihály-ucca 9. fél-
emelet. 317 

F A M S A M O 
Január 26-án jogász-bál a Tiszában. 

Január 26-án a Szegedi Kőműves- és Acsiparos 
Ifjúság önképző és önsegélyző Egylete zártkörű 
táncmulatsága könyvtára javára, este 8 órai kez-
dettel a Kass-szálló összes termeiben. 

Február 1-én a Szegedi Csónakázó Egylet re-
gatta bálja. 

Február 2-án Pusztaszeri Nemzeti Bál fél 10 
órakor a Tiszában. 

Február 2-án Szeged-Palánki Földmivelő Tár-
sulat társasvacsorája és farsangi mulatsága a Csi-
szár-vendéglőbe^ este 8 órakor. 

Fobruár 2-án a Felsővárosi Ifjúsági Egyesület 
saját körhelyíségében, Brüsszeli-körüt 5. szám 
alattj színpadja javára rendezendő kabaréval, szép-
ségversennyelj konfetti- és szerpentincsatával egy-
bekötött nagy farsangi bálja. 

Február 3-án a Szegedi Uri- és Hölgyfodrász 
Szakosztálynak a segédekkel karöltve, este 9 órai 
kezdettel a Kass-szálló összes termeiben, rende-
zendő zártkörű táncestélye. 

Február 3-án patikusok teaestélye a Tiszában. 
Február 9-én a Szegedi Vasutasok Sport Egye-

sületének bálja a Kassban. 
Február 9-én szabók jelmezes bálja Raffaynál. 
Február 9-én a Magyar Nők Szent Korona Szö-

vetsége szegedi csoportjának teaestélye a Belvá-
rosi Mozi tánctermében. 

Február 9-én Medikus-bál a Tiszában. 
Február 9-én a Felsővárosi Templomgondozó 

Egyesület műsoros teaestélye a SzEFIIE inter-
nátusban. 

Február 10-én a Szegedi Paprikakikészitők nagy 
farsangi bálja a Tisza-szálló nagytermében. 

Február 14-én a szegedi cigányzenészek bálja a 
Raffay-vendéglőben. 

— Kétéves fiu a tüz mellett. Debrecenből jelen-
tik: Nagy Gábor kállósemjéni földmives 2 éves 
kisfia kivett a tűzből egy égő fadarabot és azzal 
meggyújtotta Gizella nevű 7 éves testvére ruháját, 
amely egyszerre lángra kapott. A gyermek égő 
fáklyaként rohant ki az udvarra, dc mire segítség 
érkezett, annyira összeégett, hegy sebeibe rövi-
desen belehalt. 

— Egy részoő asszony megölte 3 éves kislányát. 
Parisból jelentik: Arrasi jelentés szerint egy ré-
szeg asszony megölte 3 éves kislányát. Utána 
önsyilkosságo takart elkövetni. Annyira részeg 
volt azonban, hogy a revolvert nem tudta magára 
irányítani és ezért a golyók sorra célt tévesz-
tettek. Amikor revolveréből az utolsó golyót is 
kilőtte, nyugodtan lefeküdt kislánya holtteste mellé. 

5; Helyesen cselekszik, ha varrógép-, tü-, olaj- és 
fonalszükségletét nálunk fedezi. Singer-varrógép 
alkatrészek elismerten a legjobbak! Sínger varró-
gép fióküzlet Szeged, Kárász ucca 1. sz. (Kék csil-
lag mellett.) 6 

összes ^<Xte tvaTS>* / ccaxjy EuSaKö ^¿¿ttgfi 

Megkezdtem leltári árusítását az 

Nemcsak ígéret, hanem tény, bo&y beszerzési áron árasittatnak 

2 héti 
Velour-Ualapotn minden sxinben, pulloverelc, 
otldonTcóU. pHamtilf, fjyapfn harisnyáit, bé-

leli kesiytllc, bokavédőit, e se rnyők . 
Cegíinomabb elsőrendű gyárimCnyolt. 

P e t ő Lász ló divatüzlet Szeged, Széchenyi tér 3 

Köszöneínyilvóniíás. 
Mindazoknak n kedves jó barátainknak, tisztelő nknek, üzletfeleinknek, ismerőseinknek, akik 

feledhetetlen kedves hatoljunk 

A l e x a M i l á n p é k m e s t e r 

hirtelen gyászos elhunyta alkalmával, ugv részvélnyiletkozo'aikkal, temetésen való rnegjelenésökkel. 
virág- éa koszorú-adományaikkal, a mi megmérhetetlen nagy bubénalunkon czálfal is enyhíteni 
kívántok mélységes fájciolmunkbon, fogadiák ezulon forró köszönetünk nvlvánitáséi 

Ugyanezen a helyen mondunk őszinte szívből jövő hálás kösrönelet a Főüszlekndő gör. 
kel. szerb papságnak, a cör. kel. szerb Nőegylelnek, n tzegedi Sütők szakontályúnak, valamint 
Csobanov Dániel űrnek, oki a icmeléí rendezésével nemcsak teljes megclígcdéíünket megnyerte, 
hanem lelkiismerete«, pontos kiszolgálásával e nehéz érákban mindenben szolgálatunkra állolt. 

Szeged. 1929 január hó 24 én 
ön-. Alexa Mi l ton tó, gyermekei és a z egész gyászolt! csotód. 
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Gyomor- és bélzavaroknál, étvágytalan-
ságnál. szorulásnál, fölfuvódásnál, gyomorégés-
nél, felböfögésnél, szédülésnél, homlokféjés-
nál, hányingernél 1—2 pohár természetes 
»Ferenc József* keserűvíz alaposan kitisztítja 
az emésziőuieka? Közkórházi jelentésekben 
olvassuk, hogy a FerCESC MSSCt vizet még a 
fekvő belegek is negyon szivesen isszák és 
általánosan dicsérik. Kapható gyógyszertárak-
ban, drogériákban és füszertizletekben. B.4 

Fras i i ingek1 
129 nyakkendők, kezíyük 

sib legjobb kivitelben 

P o l l & I s . T e s í v é r e k m é l 
t s c k o n l c 9 u c c a és S z e c h e n y l t é r 

Sportf 
A Bástya húsvéti programja 

még nem végleges 
A Bástya vezetősége most folytat tárgyalásokat 

a húsvéti program összeállításáról. Illetékes he-
lyen ugy tervezik, hogy húsvét mindkét n a p j á n 

mérkőzést tartanak Szegeden. Amennyiben a Bocs-
kayval sikerül a február 17-re sorsolt bajnoki 
meccset húsvétra eltolni, akkor az egyik mérkőzés 
cz lenne, míg a másik napon feltétlen nemzetközi 

meccsei fognak játszani a piros-feketék. Erre 
nézve is folynak különböző irányban tár-
gyalások, de az látszik eddig legvalószínűbb-
nek, hogy Újpesttel együtt csinálják meg a hús-
véti programot, még pedig ugy, hogy az a kül-
földi együttes jönne húsvét másnapján Szegedre 
a Bástyához, amely első napon Újpesttel mérkő-
zik. Ez pedig vagy a göteborgi Kamraterna , vagy 
egyik I. osztályú bécsi csapat "lesz. Biztos egyelőre 
az, hogy Szeged húsvét mindkét napján érdekes 
sportesemény színhelye lesz. 

A Bcneda-akció gyüjlöiveket kéri a Bástya ve-
zetősége, hogy sürgősen szolgáltassák be azok, 

! akik ilyen ivet kaptak, mert még e hó folyamán 
perfektuálni kell Újpesttel Beneda megvételét és 
ezt csak ugy tudja megvalósítani, ha az őss5£-
gyüjtött pénz rendelkezésre áll. _ . 

Érős old-boy csapatot fog k iá l l í tan i a KEAC . 

Legalább az old-boy csapatkombinációkból erre 

lehet következtetni. Régi jőmárkáju nevek. Vala-
mennyi a sok dicsőséget megért KEAC csapatá-
nak volt tagja valaha. Az idő aztán eljárt, jöttek 

a fiatalok. Most aztán, hogy a Délkerület megren-

dezi az old-boy bajnokságot, újra csatasorba áll-
nak az íöregek». Az egyetemi klub old-boy csa-

patát a következőképen kombinálják: Arnold— 
dr. Bodnár , Nagy Tamás—dr. Vermes, dr. Sava-

nya, dr. Lázár—dr . L á z á r Ferenc, dr. Csiszár, dr . 

S imon Akos, Kovács Buna , Tó'.h Győző. 
A Ferencváros taggyüjtő akc ió ja várakozáson 

felül jól sikerült. Eddig több, mint 1000 ember 
jelentkezett. A jelentkezés azonban még tovább 
folyik és legalább még 1000 tagra számítanak. 
A Ferencváros játékosai február 3-án bemutató 
tréninget tartanak az uj tagok tiszteletére. 

Megszüntetik az Cllői-uton a szabadjegyeket, 

mert a Ferencváros összes drukkerei és érde-

keltjei, továbbá a játékosok hozzátartozói is tag ja i 

lesznek a klubnak és mint ilyenek, a befizetett 

tagsági díj ellenében állandó belépésre jogosító 
igazolványt kapnak. 

A Hungária túrája befejezés felé közeledik. Kairó 
ellen harmadik meccset a csapat nem fog játszani. 
Utolsó meccsét valószínűleg vasárnap játsza az 
egyiptomi válogatott csapat ellen. 

A Sabária mexikói túrá ja u t án Newyorkban is 

játszani fog három mérkőzést. Miután pedig így 
később érkezik haza, Klopfensteincr elnök tárgya-

lást kezdett a Somoggyal és a Bocsfcayval, a kora 
tavaszra kisorsolt bajnoki mérkőzéseinek később-
re való halasztása miatt. A két klub hajlandó is; 
belemenni az elhalasztásba, ha megfelelő anyagi 
ellenszolgáltatást kap a szombathelyiektől. Ugy, 
tervezik, hogy a Somogy ellen április 14-én és 
a Bocskay ellen pedig május 19-én fog kiállni az 
Amerikát megjárt Sabária. 

A békéscsabai MOVE ökölvivói Szegeden. Az 
SzMTE február 3-án, délután 6 órai kezdettel meg-
hívásos verseny keretében vendégül látja az Al-
föld egyik legjobbik csapatát, a békéscsabai 
MOVE-t. A versenyt nagy érdeklődés előzi meg. 
Nagy érdeklődéssel kisérik egyébként az MTE 
munkáját, vidékről több helyről meghívták az 
MTE-t. BalogEr László, az MTE boxszakosztályá* 
nak amatőrtrénere minden törekvését a verseny, 
sikerének szenteli. 
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