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Simon Böske Monacoban 
Páris, február 19. A Párisbau időző szépség-

királynők, élükön Miss Európával, a monacoi fe-
jedelemség meghívására ma este Valeffc szerkesztő 
kíséretében Monacoba utaztak. Holnap délután 
Miss Európa szerepelni fog a hagyományos mo-
nacoi virágcsatában. Négylovas díszhintaja a me-
netben program szerint közvetlenül a monacoi 
herceg hintaja után "következik. 

\ A Magyar-Hollandi Biztosító Rt. 500 pengős 
iiiándckkölvénycnck átadása. Mint olvasóink még 
bizonyára emlékeznek reá, a Magyar-Hollandi Biz-
tosító Rt. az 192S október öl-iki »Takarékossági 
Xap« alkalmából 500 pengős életbiztosítási köt-
vényt ajándékozott egy, a takarékossági napon 
született csecsemőnek, mely kötvényt a dr. Tóth 
Béla városi főjegyző ur elnöklete alatt összeült 
bizottság Horváth Vizi József napszámos Erzsébet 
uevü újszülöttjének ítélte oda. Mint értesülünk, 
;iz 500 pengős ajándékkötvényt a Magyar-Hollandi 
Uiztosító Rt. által február 2-1-én, délelőtt 11 órakor 
•i Belvárosi Moziban rendezendő kulturfilin-ma-
Ünő keretében fogja a zsűri a szerencsés csecsemő 
sefllcinek átadni, mely alkalommal a Magyar-IIol-
landi Biztosító igazgatósága is képviseltetni fogja 
magát az ünnepségen. A kultumatiné iránt város-
szerte nagy érdeklődés mutatkozik és a díjtalan 
jegyekért erősen ostromolják az intézet Kárász-
ucca 8. szám alatti vezérügynökségi irodáit. 

— Guitíolin- Párisból jelentik: Montpellieri je-
lentés szerint ott ma délelőtt guillotinozták le 
Fredillont, akinek kegyelmi kérvényét a köztár-
saság elnöke visszautasította. Frcdillou megölt egy 
hlvatalnoknőt és kirabolta. A bűnöst már kétszer 
Ítélték életfogytiglani kényszermunkára gyilkosság 
és rablás miatt, dc mind a kétszer megszökött. 

x Olcsó vetőmagbeszerzés. A vetőmag bizalmi 
cikk, Nem az olcsó vetőmag a jó, hanem a fcl-
I étlen megbízható a legolcsóbb. Az 55 év óla fenn. 
álló Mauthner ödön magtermelő és magkcrcskc-
delmi rt. a legjobb vetőmagot szállítja és díszes, 
uj nagy főárjegyzékét az érdeklődőknek ingyen és 
bérmentve megküldi. MÍG 

— A szegedi vltczek szombaton este fél 9 órai 
•kezdettel összejövetelt tartanak a Hági-sörcsarnok-
ban, melyen vitéz Fegyveres Sándor nyug. áll. 
tábornok búcsúzik. A megjelenés kötelező. Dr. 
C s e n k o y Géza nyug. alezredes, székkapitány. 

T Rádió, villany, Deut3ch, Kárász-u. Tel. 8-71. 

— Csúszkálás közben beleesett a Tiszába. Si-
tnon Sári hétéves kislány, Pásztor-uccai lakos, a 
vasúti híd előtt a Tisza jegén csuszkáit. A part 
mentén a kislány egy frissen vágott lékbe bele-
esett. A part mentén járók azonban még ide-
jében kimentették a vizből. úgyhogy komolyabb 
baj nem történt. 

x Del-Ka-cipök leltári árusitása már csak feb-
ruár 18-ig. Használjuk ki a kedvező vételalkalmat. 
i¡ók: Kárász-ucca 14. 

— A Italolt, aki azért támadt fel, hogy be-
csukják. Párisból jelentik: Franciaországban elbú-
csúztatták a régi haditörvényszéket. Ez a hadi-
törvényszék kizáróan katonákból állt. Uj formá-
jában polgári elnöke lesz, egy polgári bíró, tehát 
jogász szakember. A régi haditörvényszék érdekes 
cset̂ -lel búcsúzott el a katonai törvénykezés szín-

padától. Marsaudon ügyvédről volt szó, aki a 
háború kitörése idején Spanyolországban időzött 
és nem jelentkezett katonai szolgálatra, mert beteg 
volt. A világháború egész során külföldön maradt 
az ügyved cs csak 1926-ban tért haza Francia, 
országba. Ekkor kitűnt, hogy Marsaudot hivata-
losan bolttá nyilvánították. Ennek a holttányilvá-
nitásnak megint egész külön magyarázata, hogy 
ezrede, amelyben üt is sejtették, a háború első 
honapjaiban teljesen megsemmisült. Marsaudon-
nak nem akarták sehol elhinni, hogy cl. Arn az 
ügyvédnek fontos volt, hogy éljen és élőnek fogad-
ják őt cl, mert bizonyos jogait csak igy tudta 
érvényesíteni Hiába clt, hiába mozgott, hiába 
beszélt és hiába mutogatta az okmányait, csak 
nem akarták az élethez való jogát elismerni. Való-
sággal ugy járt-kelt Paris uccáin, mint egy élő-
halott. Végre hosszas küzdelem után sikerült kive-
rekednie, liofiy hivatalosan is feltámasztották. Mar-
saudon boldogan lélegzett föl. Végre mint hiva-
talosan is élö ember szívhatta magába a Szajna 
levegőjét. Ám egy napon nagy meglepetés érte. 
Az áilamrend bosszút állt rajta azért, amiért nem 
akart belenyugodni abba, hogy holttányilvánitot-
ták. Katonai törvényszék elé állították, büntető-
eljárást indítottak ellene, mint egykori katona-
szökevény ellen és a katonai törvényszék egyévi 
börtönre itéltc. Marsaudonnak tehát azért kellett 
feltámadni, hogy becsukják. És azért ítélték csak 
egyévi börtönre, mert enyhítő körülménynek vet-
ték, hogy már előzően hivatalosan liolttányilvá-
nit- itták. 

x Száraz tűzifa és legjobb porosz szén Szenesi 
Ferenc Damjanics uccai telepén, házhoz szállítva 
minden mennyiségben kapható, vagontételnél ár-
kedvezmény. 4SG 

— Mexikó! vonatrablás — negyven halottal. 
Newyorkból jelentik: Az Ynrccuraoból Mexikóba 
haladó expressvonatot Michoacan államban rabló-
banda támadta meg cs kirabolta. A rablók dinamit-
bombát helyeztek a vágányokra, amely fölrobbant 
és elpusztította a mozdonyt és a poggyászkocsit. 
A vonat őrzésérc negyven fegyveres katona utazott 
az egyik vasúti kocsiban. A katonákat a rablók 
azonnal tűz alá vették és mindaddig nem szün-
tették be a tüzet, mig agyon nem lőtték vala-
mennyiüket és a vonat személyzetét. Másfélórás 
tüzelés után a rablók előjöttek fedezékükből és 
óvatosan közeledni kezdtek a leállított vonathoz. 
Amikor látták, hogy nincs többé elleulállás, az 
összes utasokat kirabolták. A mozdonyvezető a 
robbanásnál meghalt. Két könnyebben sebesült 
fékező a szomszédos őrházig jutott, ahol jelentést 
telt a támadásról. Egyelőre nem tudni, hogy hány 
katona és vasutas lialt meg. A hadügyminiszter 
elrendelte, hogy a vasúti vágányokat ezentúl szi-
gorúan őrizzék. Ynrecuaro tartományban el-
rendelték az ostromállapotot. 

x Villannyal varr On? A Singer-motor megkíméli 
Önt a fáradtságtól, hogy varrógépét lábbal hajtsal 
Szíveskedjék valamelyik Singer fióküzletben a Sin-
ger-motor bemutatását kérni Véfelkénvszer nincs. 

S&ort 
A Temesvári Atlétikai Klub 

megbizottfa Szegeden 
Tegnapelőtt Szegedre érkezett Kosiovícs Ede, 

a TAC megbízottja, hogy véglegesen fixirozza 
a temesvári csapat magyarországi túráját. Ez a 
lura négy mérkőzésből állana. Egyet Budapes-
ten, egyet Szegeden a Bástyával, a harmadikat 
Kecskeméten a KAC-cal, a uegyediket ugyancsak 
Szegeden a KEAC-cal játszana. A TAC április 
folyamán jönne át. Ugyancsak most perfektuál-
ták a Bástya temesvári két meccsét is, még 
pedig ugy, hogy az egyik mérkőzésen a TAC, a 
másikon pedig a temesvári válo'jatotl lesz a piros-
feketék ellenfele. 

A Bástya görög túrájának ügyében még mindig 
folyik a levelezés a görögökkel. S te in főtitkár,' 
aki a tárgyalásokat vezeti, ha t mé r k ő z é s t sze-
retne Görögországban biztosítani és ezért 2100 
dollárt kér. A görögök egyelőre négy meccset 
garantálnak. Valószínű, hogy rövidesen meglesz 
a végleges megegyezés és a lura biztosítva lesz. 

Bcncda végleges Szegedre költözése ügyében áp-
rilis elsejéig halasztást kért a Bástyától. Kérését 
azzal indokolja, hogy addig Budapesten minden 
függő ügyét el akarja intézni és ezután család-
jávajlegyütt Szegeden telepedne le. A Bástya Bc-
ncda kérését teljesíteni fogja és április l-ig enge-
délyezi a pesti tartózkodást. 

Az egyiptomi válogatott tavasszal két mérkőzést 
fog játszani Romániában. Egyet Bukarestben, egyet 
pedig Temesváron. 

A szombathelyi Kovács-ügy egészeu szépen bo-
nyolódik. Már eddig is sokat foglalkoztatta a 
lapokat, most meg már egyenesen szenzációként 
jött az a hir, hogy Kovács sohasem volt az osztrák 
szövetségben nyilván tartva és igy a Ferencváros 
egész akciója Kovács megszerzésére humbug. Az 
MLSz vizsgálatot indított az ügyben és nem lehe-
tetlen, hogy egészen különös cselre fog majd vilá-
gosságot deríteni ez a válogatott. 

Tritz, az ismert Hungária-csatár rövidesen 
Pécs-Baranyához szerződik, miután Pécs-Baranya 
jő állást szerez a kitűnő csatárnak. 

A Sabária vezetősége táviratban letiltotta a csa-
pat további turameghosszabbitásál. A letiltás kö-
telezi a turavezefőt, hogy március 15-ig köteles 
hazahozni a csapatot. 

Sabária legutóbbi mérkőzését Nccara ellen 2:1 
arányban megnyerte. 

Szémos aő i b£|nál a természetes „Ferenc 

József keserűvíz használata végtelen nagy 

megkönnyebbülést szerez. A nőorvosi klinikák 

bizonyítványai fmiusif ják, hogy a rendkívül 

enyhe ha tású fferCBC JÖZSfií vizet különösen 

n szülészeti osztályon a legjobb sikerrel alkal-

mazzák. Kapható gyógyszertárakban, drogé-

riákban és füszerüzletekben. B.4 

Stefániái Imre zongoraestje 
A magyar píanistagárda egyik büszkesége, Ste-

f á n i á i Imre tartotta meg kedden este zongora-
estjét a Tisza nagytermében. Diszes és szépszámú 
közönség ünnepelte a művészt, aki nivós, tehet-
ségének útjait, erejét és karakterét szimbolizáló 
műsorral lépett a pódiumra. 

Stefániái virtuóza hangszerének, csupa robusz-
tus akarat dübörög ki játékából, szinte elvész 
körülötte a téma, a melódia lágyan romantikus 
áradása és a mindent legyőző energia hatalmaso-
dik cl ezen a művészeten. Nem kiszámítóttság 
ez az ckzakt, tudományos művészi felfogás, de 
olyan muzsikus mentalitása, aki zárkózottságában 
csak keveset szeret mutatni a szivéből és csak 
néha csillan fel valami a szív tájáról leszakadó 
melegségből. Technikailag boszorkányos tudást 
árul cl s játéka lehetőségének határai óriási táv-
latokba tágulnak. Nem hízeleg a közönségnek és 
nem hízeleg magának sem azzal, hogy ügyes és 
raffinált fogásokkal csábítsa játékához hallgatói-
nak kegyeit Stefániáit a hangzás elemei, a hang-
szerből kicsiholható erő és az emberi képesség 
technikailag művészi magaslaton álló ihakszimuma 
érdekli. Ezen az alapon Stefániái teljesen ki-
merítette a hozzá fűzött várakozásokat. 

B a c h—B u s o n i To ccata-intermezzo-fuga (C-
dur), B rahms : Rhapszodia, L i sz t : h-moll szo-
nátája súlyos feladatot rónak az előadóra és Ste-
fániái ragyogó bizonyságát adta annak, hogy kon-
geniális megszólaltatója a nagy mestereknek. Szü-
net után a tetszetősebb és könnyebb előadási 
darabokra került sor. L i s z t Funereílles, Taran-
tella, A l ben i z Triana, Schubert—Godow-
sky: Bölcsődal és Heidenröslein, Kre is ler— 
S t e f á n i á i Liebesleid, már nagy lépéssel hozta 
közelebb Stefániáit a közönséghez, amely meg-
értéssel és szeretettel tapsolt a művésznek, aki a 
lelkes és viharos kihívásokat sok értékes ráadás-
sal köszönte meg. t. v. 

Bárányi Lilly hangversenye március 1-cn. 

A színházi iroda hírei 
A tábornok. Ma este premierbérletben mutatja 

be a színház Zilahy Lajosnak legújabb színmüvét, 
A tábornokot, a Nemzeti Szinház ezidei legna-
gyobb sikerét. A tábornok összes előadásai iránt 
az illusztris szerzőt méltán megillető rendkívül 
nagy érdeklődés mutatkozik, úgyhogy a mai, csü-
törtök, péntek és vasárnapi előadások zsúfolt há-
zak előtt fognak lezajlani. A címszerepet, melyet 
Budapesten Csortos Gyula alakított, Tarnay Ernő 
fogja játszani, Bajor Gizi nagyszerű szerepét Pár-
tos Klári játsza, Márkus Emilia szerepét pedig 
a mai napon megbetegedett Komjáthy Mária he-
lyett I'eéry Piri vállalta el. A többi pompás sze-
repeket Kormos Margit, Kováts, Herczeg, Szilassy, 
Xagy György játszák. 

Szombaton este: £va grófnő. Szombat este 
ismét műsorába illeszti a szinház Martos—Szirmay 
nagysikerű operettujdonságát, melyet sikere teljé-
ben Tolnay Andor budapesti vendégszereplése 
miatt kellett a műsorról levenni. 

Csütörtökön délután reudkivül mérsékelt hely-
árakkal: Cigánybáró. 

1 ix H1IWJ lí. 

fl világhírű amerikai W i T T E -motorok 
P e í r ó l e u m ' U z e m r e , 

• ,1i 2 lóerőtől 30 lőerőig terjedő nagyságban, 
&;//• szivattyúk, körfűrészek, fatörzs-fürészek slb. meghajtására 

szegedi raktárunkról azonnal szállíthatók I 

O l c s ó é s m e g b í z h a t ó ü z e m ! 
MagyarortxAgt vezérképviselet: 

Szeged, Feke/esas ucca 22. szám. 
a Telelőn 14-28 és 20—31. üö 


