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Meinl Gyula Rt., 
Ssceaed, Klauszál tér 2. ss. 

— Baltával mef»«lte anyját és apját. Belgrád-
ból jelentik: A P o l i t i k a jelenti, hogy az olasz— 
jugoszláv határon fekvő Granovi községben Ka-
r i é épitőmunkás elmezavarában baltacsapásokkal 
megölte apját és anyját. Az őrült már több nappal 
ezelőtt megásta szüleinek sirját. 

— Házasság. F r a n k i Magda, Franki Antal 
gyógyszerész leánya és dr. med. H i r s c h f e l d 
Ernő e hó 14-én, déli 12 órakor tartják esküvő-
jüket a szegcdi izr. templomban. (Minden külön 
értesítés helyett.) 

— Csecsemövásár öt pengőért. Bcbreceni je-
lentés szerint pár nappal ezelőtt az ottani rendőr-
ségen megjelent Kovács György pincér és előadta, 
hogy különváltan élő felesége a napokban egy 
fiucsecsemőt vitt a lakására azzal, hogy a gyermek 
az ő fia és a debreceni közkórházba hozta világra. 
Arra kérte férjét, hogy nevelje lel. A főpincérnek 
gyanús volt a dolog és a rendőrség által megindí-
tott nyomozás csakhamar eredményre is vezetett. 
Az asszony beismerte, hogy a csecsemőt Debre-
ven és Nyíregyháza között vásárolta a vonaton 5 
pengőért egy Erzsi nevű cselédleánytöl. A cseléd-
l á n y meg akart szabadulni a csecsemőtől, azért 
adta el neki. Kovácsnénak az volt a terve, hogy 
a gyermeket saját maga neveli fel. Csak később 
szánta rá magát arra, hogy a csecsemőt férje 
fiaként becsempészi férje házába. Az ismeretlen 
anya kézrekeritcsere megindították a nyomozást 

Kélje telefonon 300-ast vagy „Kéry-autótaxit". 
— A 82 éves öngyilkos pillanatnyi elmezavará-

ban ugrott le az emeletről. A D é l m a g y a r o r -
s z á g beszámolt arról, hogy hétfőn délután a 
Üécsi-körnt 21. számú ház emeletéről T r ó m -
ba c h Jakab 82 éves ny. Máv. főkalauz levetette 
magát. Az cletnnt sérülései olyan súlyosak voltak, 
hogy a mentőkocsin kiszenvedett. Trombach Ja-
kab — hozzátartozóinak közlése szerint — év-
tizedek óta gyógyíthatatlan betegségben szenve-
dett és pillanatnyi elmezavarában követte el vég-
zetes tettét. 

x Rádió, villany, Dculsch, Kárászon. Te!. 8-71. 
— Paprikalolvajlások Alsóvároson. Az alsóvárosi 

paprikaterrnelők az utóbbi napokban tömeges fel-
jelentést tettek ismeretlen tettesek ellen, akik a 
paprikás udvarok füzéreit rendszeresen lopkodlak. 
A rendőrség nyomozása azonban eredménytelen 
maradt. A Rákóczi-, Délibáb- és a Szentliáromság-
uccák környékén éjszakánkint rendőrőrjáratok por-
tyáztak, de a tolvajlások nem akartak megszűnni. 
Szerdán délelőtt történt azután, hogy a Valéria-
téri paprikapiacon egy Rákóczf-uccai paprikaárus 
egyik árusnál saját paprikafüzérét ismerte fel. 
Kendőrhöz sietett, de a feljelentett árus tagadta, 
hogy a paprikafüzér lopás utján került volna 
tulajdonába. Az árust azonban a rendőrségre elő-
állították és vallatni kezdték. A rendőrségen re-
mélik, hogy a paprikatolvajok a legrövidebb idő 
alatt kézrekerülnek. 

Sxép padló titka t Aki lakására és irodai padló-
ira (parkett, linóleum, Ierrazz5) valamit ad, az csak 
világhírű lohnson viaszt és elektromos kefélőgépet hasz-
nál, melyet dtlmentesen bemutat és kefélőgépet csekély 
napi díjért kölcsön ad vezérképviselet M é s e r ügy-
nöksége. Horthy M. u. 2. Tel "fen 16-72. 103 

A szociáldemokrata párt 
felkéri a Társadalombiztosító választásodra jo-
gosultakat, hogy az aláírást gyűjtőktől iga-
zolványt kérjenek. A párt minden egyes alá-
írója kiállított igazolvánnyal van ellátva. 

— Szegedi gazdád az országos lovasfimnepélyen. 
Az Országos Testnevelési Tanács május 28-tól 
junitis 2-ig országos lovasünnepélyt rendez, ame-
lyen angolok, amerikaiak, olaszok, finnek, sváj-
ciak és németek is résztvesznek. Szegedről 15 
gazda és 15 levente vesz részt az ünnepélyen, 
azonkívül egy díszített kisgazdakocsi. A lovas-
napon résztvenni szándékozók a városi testneve-
lésügyi felügyelőségnél jelentkezhetnek. Legkésőbb 
április 20-ig. 

x A mai nehéz gazdasági viszonyokban valósá-
gos áldásként hatnak a Véous cipőgyár, Krausz M. 
utóda Klauzál-téri, valamint a gyár Atlila-ncca 
19. szánt alatU olcsó árusításai. 

— SZALLODAUTALVANY a budapesti Bristol-
ba vagy Royalba egész nap kapható a D é l m a -
g y a r o r s z á g kiadóhivatalában. Szobáért a fél-
nek nem kell írni, sürgönyözni, vagy telefonálni, 
a szobát lefoglalja kiadóhivatalunk és gondosko-
dik egyéb kedvezményekről is. 

— Járdát kérnek az Aigner-telepiek. Körmendy 
Mátyás az Aigner-telep lakosságának küldöttségét 
vezette szerdán a polgármester elé. A küldöttség 
járdát kért a telep számára, mert esős időben a 
telep iskolája megközelíthetetlen. A tanács még 
1920-ban utasította a mérnöki hivatalt a járda-
készités költségvetésének összeállítására, de amir 
fután ez a költségvetés elkészült, semmi sem történt 
ebben az ügyben. Kérte a küldöttség a telep ház-
számozásának rendezését is, mert a jelenlegi rend-
szertelen házszámozás lehetetlenné teszi a postai 
kézbesítést. A polgármester kijelentette a küldött, 
ség előtt, hogy abban az esetben, ha a városnak 
van rá pénze, még az idén elkészítteti a telep 
járdáját, ha azonban nincs, akkor várni kell ezzel 
a munkával éppen ugy, mint a házszámozás rende-
zésével a jövő évig. 

Varjas 
csütörtök-péntek este a Dre&er-

ben énekel és muxslkálfa 
Baláxs—Kalmár— Sxirmay 

:Dr. Sándor 
legszebb nótáit. 174 

x Mindennapos párbeszéd: Hol vette ezt a gyö-
nyörű cipőt? Hát nem tudja, hogy szép és jó 
cipőt, hozzáillő harisnyával, olcsón Del-Ka fiókjá-
nál, Kárász-ucca 14.. Dreher-söröző mellett kaphat. 

— Kerékpáros szerencsétlenség. H. K o v á c s 
Tihamér 16 éve.; gimnáziumi tanuló szerda reggel 
a Feketesas-uccán haladt kerékpárjával. A kocsi-
úton azonban elcsúszott, felbukott és súlyos agy-
rázkódást szenvedett. A szerencsétlen diák-gyer-
meket a mentők a közkórházba szállították. Álla-
pota életveszélyes. 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos, 
mesterek Bnlorosarnoka, Szendrényi G. és Társai, 
Dugonics-tér 11. 

— Borzalmas családi dráma Kolozsvárott. Ko-
lozsvárról jelenlik: Kolozsvárott J a s k ó István 
asztalosmester a mult éjjel baltával megölte fe-
leségét és három kis gyermekét, majd bajonett-
jével szivenszurta magát, azonnal meghalt Tettét 
azért követte el, mert katonai szolgalatot kellett 
teljesítenie, ugyanakkor családja nyomorgott. 

Gyengélkedés Idején, különösen ha a 
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes .Fe-
renc József keserűvíz fájdalommentes szék-
urülést, kielégítő emésztést és kellő étvágyai 
hoz léire. Híres nőorvosok a legnagyobb 
elismerés hangján irnak a valódi Ferenc Jó-
zsef vízről, mert ez a kritikus korban is hosz-
szabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy ki-
tűnő eredménye változnék. Kapható gyógyszer-
tárakban, drogériákban és füszerüzletekben. B i 

— összeveszett anyjával: üvegcserepeket nyelt 
Budapestről jelentik: Ma délután a Ferenc József-
téren összeesett egy leány, akit a mentők a Rókus-
kórházba szállítottak. A kórházban kiderült, hogy 
a leány, akit K o v á c s Erzsébetnek hivnak, teg-
nap összekülönbözött anyjával, elrohant hazul-
ról, üvegcserepeket nyelt és cél nélkül kóborolni 
kezdett az uccákon ma délutánig, amíg össze nem 
esett. A kórházban még nem sikerült kimosni 
a leány gyomrából az üvegcserepeket. 

x Elveszett kedden egy szivalaku arany amntetfr, 
fedele négylevelü lóherével. Az ékszer értéke igen 
csekély. Becsületes megtaláló 20 pengő jutalmat 
kap e lap kiadóhivatalában. 1SS 

x Révész-tánciskolában csütörtökön este, továbbá 
vasárnap délután és este táncgyakorlat van. 

% t a á l i ó 

A nagyobb leadóállomásolt 
mai műsora 

Budapest. 9.15: Hangverseny. Közreműködik: 
Sebők Stefi (ének), Kovács Antal (hegedű), Zeitin-
ger Jenő (zongora). Zongorán kísér: PongrácB 
László. 12.05: Pertis Jenő és cigányzenekaran.iк 
hangversenye. 16: Rádió Szabad Egyetem. 1. Régi 
magyar szerzők müveiből előad Koncz János he-
gedűművész. Zongorán kisér: Polgár Tibor. 2. Dr. 
Mező Béla, az OTT szakelőadója felolvasása: »A! 
sport és testedzés egészségtani jelentősége.« 3. Régi 
magyar szerzők müveiből előad: Koncz János he-
gedűművész. Zongorán kisér: Polgár Tibor. 4. »A 
dolgozó ember szabad órái.« (Dr. Kováts Gyula 
tanár^ 17.40: A m. kir. Operaház tagjaiból alakult 
zenekar hangversenye. Vezényel: Bcrg Ottó Kar-
nagy. 21.30: Thoman István és Székely Arnold, a 
Zeneművészeti Főiskola tanárainak kétzongorás 
hangversenye. 22.30: Pertis Jenő és rigányzene-
karának hangversenye a Britannia-nagyszállóbóL 
— Bécs. 20.05: Мах Oberleithncr: »Aphroditét, 
»Das Heidentur« operájának előadása. — Berlin. 
17: Hangverseny. Utána tánczene. 20: Esti hang-
verseny. Utána tánczene. — Béni. 20: Christiaa 
Gluck »Die Maienkönigín« daljátékának előadása. 
21: Zenekari hangverseny. — Rreslau. 20: Beetho« 
ven »Fidelio« című operájának előadása. — Brüsz-
szel* 17: Zenekari hangverseny. 20.15: Hangversenye 
21.40: Tánczene. — 5. G. В Davenlry Experimei* 
lal- 15: Szimfonikus hangverseny. 16.30: Orgona« 
hangverseny. 18.30: Tánczene közvetítése. 20: % 
В. В. C. Il-ik népszerű hangversenye. — Köln. 
20: Zenekari hangverseny. — 2. L. O. London. 
18.45: Haydn zongoraszonáták. 19.45: Kamarazene, 
22.35: Tánczene. — Milánó. 12.30: .Tazz-band (8; 
Jazz-band. 20.30: G. Puccini »Saffo« cimű operá« 
jának közvetítése. 23: Jazz-band. — Nápoly. 21.02S 
Pietri »Addio Giovinezza« cimű operettjének köa* 
vetítése. — Prága. 19.30: Szimfonikus hangve*» 
seny. — Róma. 20.45: Szimfonikus hangverseny, 
— Stockholm. 20.15: Orosz zene. Zenekari hang-
verseny. — Stuttgart. 16.35: Zenekari hangverseny, 
20: Szimfonikus hangverseny. 

Fáfdalmas szívvel a Mindenhaló akaratában alázattal megnyugodva tudatiak, hogy httséfe* 
feleségem, jóságos anyánk, feledhetetlen menyem és sógornőm 

Herczeg Istvánná szül. Fraoyó Hona 
küzdelemteljes éleiének 35 é* boldog háza «ágának ¡6. évében, folyó h^ 10-én regoel 7 órakor, hosszú 
és kínos szenvedés után, az ulolsó óráítban távollevő gyermekeiről, hozzátartozóiról és ismerőseiről 
gySngéd szeretettel megemlékezve és azoktól egyedül jelenlevő férje karjai közt gondolatban elbu 
csuzva és teljesen megnyugodva, a szentségekkel korábban megerősítve, Czökrc elpihent és a lelke 
Istenhez tért. 

Folyó hó 12 én délután 3 órakor temetjük a várost közkórház halottas házából a belvárosi 
temetőben levő sírhelyre. 

Az engesztelő szenlmiseáldozatot folyó hó 12-én délelőtt 9 órakor a rckusi templomban 
mutatjuk be. 

Szeged, 1929 április 10. 183 
Ho szolgád volt Uram, áld asea szeretetéért! 

férle. 
Herczeg Honn 
Hcrczeg Lajos, gyermekei. 

Hrv. Herczeg .löjsefne, aajrisa. 
Dzv. Franyá Mályasne, sógornői«. 


