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jviMzatasiító. Csunya színű fogak eltorzítják a legszebb 
, arcot. Mindkét szépséghibát azonnal és alaposan el lehet 
; tűntetni a pompásan üdítő Chtorodont-fogpaszta gyakran 
;már egyszeri használatával. A fogak már egyszeri hasz-
(nálat után gyönyört elcfántesontszinbeii ragjognak, külö-
nösen lia a tisztításhoz külön erre a célra készített 
fogazaton sertéjíi Chlorodont-fogkefét használjuk. A 

j fogak közé szorult rothadó ételmaradéiok, mélyek a 
. kellemetlen szájsiacjot okozzák, ezzel a fogkefével alanosan 
• eltávolíthatók. Kisarélje meg egy tubus fogkrémmel, 
; melynek ára 60 fillér, egy nagy tubus ára P 1—. 
| Chlorodont-fogkele (puha vagy kemény sörtéjü) P 150. 
Chlorodont-szá) víz üregenként P 2-60. Csak kék-zöld 
eziuu csomagolásban „Chlorodont" felirattal Talódi. 
Mindenütt kapható. — Leo-Werkc A. G., Dresden, magyar-

országi vezérképviselete: Molnár Bertalan ós Társa, 
; Budapest. " 

— (ti évre iteltc a Kúria Gersfl Alfrédet- Buda-
pestről jelentik: A Kúria ma tárgyalta felebbezés 
folytán Gerstl Alfréd bútorkereskedő ügyét, aki 
két évvel ezelőtt rcvolvcrcs merényletet követett 
el felesége ellen. A törvényszék ötévi fegyházbün-
tetésre itéltc. A tábla a büntetést kétévi fegyházra 
szállította le. A Kúria megváltoztatta a tábla Íté-
letét és jogerősen ölévi fegyházbüntetésre ilélte 
tierstl Alfrédet. 

x óvás mindenkinek! Csak azért pusztíthatott az 
influenza- és spanyolnáthajárvány oly rettenetesen, 
inrrt a meghűlésnek nem tulajdonítottak fontossá-
got. Ma már mindenki tudja, hogy semmilyen 
h ülést sem szabad figyelmen kivül hagyni. Né-
hány Aspirin-tabletta már elegendő, hogy meg-
hűlést megszüntessünk és komolyabb bajokat meg-
gátoljunk; Aspirin-tablctták minden gyógyszertár-
ban eredeti »Bayer« csomagolásban zöUl szalag-
gal vehetők. 
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Gvoklcs, Pichler. Illa slb. gyétményai 
nagy választékban, olcsó árakon 129 

fól iák Testvéreknél 
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; x Bámulatos olcsó leltár! árusításán!; február 
18-ig meghosszabbítva. Gyönyörű estélyi cipők. 
Dél-Ka fiók, Kárász-ucca l-l. 

— Slatáriálls tárgyalás volt Kecskeméten. Kecs-
kemétről jelentik: A kecskeméti törvényszék rög-
tőnitélő ötös tanácsa tegnap vonta felelősségre 
gyujtogatásra irányuló szövetség büntette miatt 
f.ukács József és Kis József ceglédi cinészckct, 
akik a vád szerint felgyújtották üzletüket, hogy a 
biztosítási ősszeghez hozzájussanak. A s-.atáriális 
tárgyaláson az üzlettársak egymást vádolták a 
gyujlogatással. A statáriális tanács áttette az ügyet 
a rendes bírósághoz. 

x Uack Lilly gyermekruha-divattermr.t Kárász-
.ucca 0. (Várnay-ház) helyezte át. 455 

F A R S A N 
Február 9-cn a Szegedi Vasutasok Sport Egye-

sületének bálja a Kasában. 
Február 9-én szabók jelmezes bálja Raffaynál. 
Február 9-én Medikus-bál a Tiszában. 
Február 9. Az Altalános Munkás Dalegylet nagy 

faríangi bálja a Bruckncr-kertbcn. 
Február 9-én a Felsővárosi Templomgondozó 

Egyesület műsoros teacstélye a SzEFHE inter-
nátusban. 

Február 9-én a Magyar Nők Szent Korona Szö-
vetsége szegedi csoportjának teaestélye a Belvá-
rosi j,jozi tánctermében. 

Február 9- A MANSz Leány körének háziestélye 
este fél 9 órai kezdettel a Katolikns Kör nagy-
termében. (Somogyi-ucca, Fekete-ház.) 

F»bruár 9-én, este 9 órai kezdettel a Szegedi 
Úszó Egyesület a Kass sakktermében zártkörű 
teaest élyt rendez. 

Február tO-fn a Szegedi Paprikakikészitők nagy 
farsangi bália u Tisza-szálló nagytermében. 

Fcbrnár io. Az alsóvárosi Ncpkör farsangi bálja 
a kör helyiségében. 

Február 10. A Kókusi Mezőgazdák Körének zárt-
körű farsangi bálja, Pacsirta-ucca 31. szám. 

Február 12-én tartja meg a Szegedi Polgári Da-
lárda álarcos bálját a Tisza-szállóban. 

Február 14-én c. szegedi cigányzenészek bálja a 
Raf Táv-vendéglőben. 

Február 16-án u M1EFHOE menzabálja a Ti-
szában. 

— Tiz liter borért — kétszer átuszli a Dtmacsa. 
tornát 14 fokos hidegben. Bajáról jelentik: Lc-
Iioczky Mihály 30 éves trombitás Bajaszent-
istvánon tiz liter borba fogadott a barátaival, 
l:ogv kétszer alussza a peslmegyei Dunavölgyi 
Lecsapoló Társulatnak a község határában húzódó 
csatornáját, bármilyen nagy legyen a hideg. Va_ 
sámap reggel 14 fokos hidegben a községbeliek 
jeget vágtak a csatornáról cs mielőtt még a 
viz újra teljcseu befagyhatott volna, Lehoczky 
az egyik partmenli házban meztelenre vetkőzött 
és beleugrott a csatornába, amelynek tetején már 
újra vékony jégréteg képződött. Erőteljes kar-
csapácokka' úszva elérte a tnlső partot, ott egy 
pillanatra megjelent lilára-kékre fagyott teste a 
nézők előtt, majd ereje megfeszítésével vissza-
felé is megtette a dermesztő utat. Azután futó-
lépésben a házba sietett és felöltözött A trombitás 
délutánra annyira magához tért. hogy a kocsmá-
ban egymaga fogyasztotta cl a megnyert foga-
dást: a tíz liter bort. 

x Telefonon „Kéry-auíólaxll" szóm nélkül kórjen. 

3800 pár típG csadaáron. Hogy túlterhelt rak-
tárát csökkentse, a Ha-Ha cipőáruház már 12 
pengő 50 fillértől árusítja elegáns divatcipőit. Az 
árakkal megjelölt olcsó cipők a. cég kirakataiban 
megtekinthetők. 

Minden MJIHn é-fcsHé* helyett. 471 

Ozv. dr. Kuzmann Józsefné szli1. Sellmann Amália, özv. Kiss Zslgmondné szül. Seli-
mann Babette és Vanlss Gyüláné szül Seilmann Ida o magnfc ea az egész cseléd nevében 
szomorúan jelentik hogy szereteti Jó testvérük, il'etö eg hfl rokonuk 

SEIFMANN ZSIGMOND 
bútorgyáros 

éleiének 6ti. évében folyó hó 5 én eltávozol! az élők sorából. 
A megbo'dogul) hOll leiemét f. hó 7-én délutén 3 érakor fogjuk a zsidó temelő cinterméből 

örök nyugalomra helyezni 

Emlékéi kegyelettel és szeretettel fogjuk őrizni! 

Szeged, 1929 február h^ 6 én. Külön vl'lamoskocs! fél 3 órcior a Dugonics térről indul. 

^ i H S S B B i 
Fájda'omlól megtört szívvel tudatjuk, hogy a '.eglobb feleség és anya 

Sasogf Andrásné «. Vargjö. Brassétoet 
f. hó 6-án éllel 1 órakor 31 éves koriban rövid szenvedői ulán elhunyt. 

Drega ha'ollonk tö'di maradványait e hó 8-én. pénteken déhtán 4 órakor kisérjük Srök 
nyugalomra a rókusl közkórhéz hullaházából a rókusi lnnetőbe. 
• Gyászolja édesanyján, térién és fctsflán kivfll kiterjedt rokonsága. 
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1929 február 7, 

Epekő-, vesekő- és hólyacköbelegek, 
valamint azok, akik hugysavas «ók fulszaporo-
dásáben és köszv^nyben szenvednek, a ler-
mészele* »Ferenc József" keserűvíz használata 
melleit állapotuk enyhülésé» érheHk el. Az 
orvosi nyakorlal számos kiváló fMia hosszú 
mpnf'íjvpl^s a'ap'án megállapította, hoqy a 
Ferenc Józse! viz hizlos és r^ndkivul kelle-
mesen haló hoshaifó s ezérf sérvbaioknál és 
prosfafabetegségeknél fs e?ánl|á1'. Kapható 
oyoavszerlárakban, drogériákban és iüsze'iiz-

le'pv!'. R.4 

o k l l l s n ő e n b e v á l í pö r «a>£S I s i p a E t o E á s á l l a t i 

IHerexegné Lmmeí GreteS^SS^feí?^^!I£ 
^ tiuim 1 PiWWHW WH'WI'̂ U»HWWWVW ÂffW JW. * ö ö l 

-j Gyorsirási tanfolvamok. A Szegedi Gyorsírók 
Egyesületének egységes magyar gyorsirási kezdő 
(fogalmazási) tanfolyamára a jelentkezések feb-
ruár 7-én. csütörtökön délután 2 órakor törtínnek 
az egyesületnél (Földváry-ucca 2., Honvéd-tér 4., 
telefon 13-19.). 

— Njolchónapi fogházat kapott, mert leütötífs 
és veresre verte a íegyőrt. Budapestről jelentik: 
Két évvel ezelőtt az országos gyűjtőfogház laka-
tosmühelycben dolgozott Físcher Gyula napszá-
mos. Munka közben a fogoly abbahagyva a mun-
kát és társaival beszélgetni kezdett. Oláh János 
fegyőr hozzálépett, felszólította, hogy folytassa 
a munkáját és hagyja dolgozni társait Fischer 
a fegyőr re támadt, arculütőlte, rnnjd rávet elte 
magát és a fúldretepcrte. Fischer azután a vas-
hulladék közé zuhant Oláh Jánosra térdelt, akit 
súlyosan inzultált, úgyhogy csak a fogházőr se-
gélykiáltSsira odasiető foglyok mentették ki szo-
rongatott helyzetéből. A királyi ügyészség hatfi-
sági közeg cilcni erőszak és könnyű testisértés 
vétsége cimén emelt vádat Fischer Gyula ellen, 
akit a budapesti büntetőtőr vény szék négyhónapi 
fegyházbüntetésre itélt. A tábla Lehoczky-tanácsa 
Fischer büntetését nyolchónapi fogházra emelte 
fel. 

t Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 

x Szegény leányt el lehel venni, mert az Asz-
talosmesterek Bulorcsarnokábau (Dugonics-tér 11.) 
butorí olcsón lehet venni! 19S 

— Szellem játék-. - Párisból jelenük: Az utóbbi 
időben Paris egyik uccájában egy bárház lakói 
éjfél után kísérteties zajokat és nyögéseket hal-
lottak. A lakók sehogysem tudták megtalálni a 
kísérteties hangok forrását és csakhamar az a 
babona terjedt cl, hogy a házban kísértetek^ jár-
nak. A rendőrség is tudomást szerzett a kisértet-
járásról cs a helyzet megvizsgálására éjjelre rend-
őrt küldött ki a bérházba. A rendőr néhány napig 
tartózkodott a házban minden eredmény nélkül. 
Tegnap este aztán a rendőrnek sikerült lelep-
lezni a kísérteties hangok tulajdonosát, aki rémü-
letbe ejtette az egész házat. A bérházat vékony-
fal választotta el a szomszédos háztól és a rendőr 
innen hallotta a nyöszörgő és siránkozó hangokat. 
Azonnal átment a szomszéd udvarba, ahol egy 
tiatal leányt pillantott meg, amint javában jaj-
gatott és nyöszörgött. A leány, amint meglátta a 
rendőrt, futásban keresett menedéket, azonban 
a rendőrnek sikerült elfognia. A leány bevallotta, 
hogy a világitó udvar mellett lakó hentes segéd-
jével jó viszonyban volt, ez azonban megcsalta 
öt Azóta minden éjjel siránkozik az ablakánál. 
A leányt előállították, de hamarosan elbocsátot-
ták, miután megígértették vele, hogy nem fog 
többé szellemet játszani. 

x Aggkori biztosításhoz kötelező alkalmazott-
nyüvántartási könyvek Bartos könyvkereskedésben. 

— Az újszeged! Iötér. A helyőrség az ujszegedí 
lövöldét március í-ig vasár- és ünnepnapokon, 
március 1-től pedig szombat, vasárnap és ünnep-
napokon nem használja. A környékbeli földtulaj-
don. sok e napokon földjeiken zavartalanul dolgoz-
hatnak. 

x Hi-dió, villany, Deutsch, Kárász-u. Tel. 8-71, 

— Tolató guillotin. Nyíregyházáról jelenük: Meg-
rendítő körülmények kőzött halt meg a nyíregy-
házai Má\. személypályaudvaron szolgálatának tel-
jesítése közben Be l l a Mihály 21 éves kocsiren-
dező. A kocsirendező az egyik vonat összeállításá-
nál segédkezett, még nem bujt ki a mozdony 
és a kocsi közül, amikor már sípjával megadta et 
jelt a hálratolatásra. A szerencsétlen embernek 
megakadt a lába a váltó keresztvasában és olvaö 
szerencsétlenül bukott a sínekre, hogy a rnoz-i 
dony kerekei csaknem teljesen elválasztották 4 
fejét a törzsétől és a két karját is lemetszették, 

Szép padló tliUaAk< lakására és !rodal padló* 
ira (paifc?0. ilnolenm. terrart ) va'amí! ad. az c«ak 
vtlsgnirü Johnson viaszt és elek'rojms k*f > f géoel liasi" 

melyet dlfmcn'esen bemutat és kef^g'pel c*e\é'f 
rfii-irt kölcsön ad vezérképviselet M é s e r Ugy-

aöRsúgc, Horthy M. u. 2. Telefon 16-72- 393 


