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SZEGEDI FARSANG 
Könyves bá l 

A szegedi könyv- és papírkereskedő alkalmazot-
tak szombaton este nagyszabása és jólsikerült 
bálát rendeztek a Kass-száUó emeleti nagytermé-
ben. A rendezőség erre az alkalomra művészi 
Ízléssel diszitette fel a tánctermet. A bálra szép-
számú és előkelő közönség jelent meg, amely a 
késő hajnali órákig együtt maradt. A bálon meg-
jelent hölgyek mindegyikének Ízléses, gyönyörű 
kivitelű táncrenddel kedveskedett a rendezőség. 

A bálon megjelent hölgyekről a rendezőség a 
kővetkező névsort bocsájtotta rendelkezésünkre: 

A s s zonyok : özv. Szilberer Edéné, Szemere 
Arminné, Csanády Itnréné, Szeitz Ferencné, .lost 
Károlyné, vitéz Böde Istvánné, Nagy Ferencné, 
Caornay Gáboraé, Bugyi Jánosné, özv. Szakáll Ist-
vánné, Vörös Andorné, Tóth Istvánné, Harlmann 
Józsefné, Bosner Sándorné, Klein Sándorné, Kristó 
Istvánné, Grünwald Hcrmanné, Szépkuti Nán 
dorné, Palaky Imréné, Baráth Józsefné, Weimann 
Antalné, Papp Ferencné, Fischer Józsefné, özv. 
Jóst Istvánné, Szakáll Ferdinándné, Kálmán Zsig-
mondné, Bori Szilveszterné, Molnár Lajosné, Fü-
redi Jánosné, Hechtl Dénesné, Kószó Sándorné, 
Szilágyi Dezsőné (Szentes). 

L e á n y o k : Tóth Manci, Hartmann EUa, Bosner 
Rózsi, Rosner Ilonka, UnlermüHer Ilonka és Erzsi 
(Szentes), Szlanka Ica, Kríto Bözsi, Weisz EUa, 
Ungi Terike, Molnár Mária, Fischer Terka -T.— i 
Kató, Kálmán Ilona. Szakáll Margit, Bori Aranka, 
Molnár Irénke, Füredi Mária, Szakáll Ica. UuUus 
Ila, Rácz Mariska, Szilberer Erzsi, Weisz Mária, 
Bödc Margit, Weisz Boriska. 

A MIEFHOE álarcos Jehnez-bálja. A zsidó egye-
temi hallgatók február 22-iki álarcos jelmez-bálja 
minden eddigi rendezést felülmúl. A szenzációsnak 
ígérkező bál iránt nemcsak Sze;?eden, hanem a 
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Meinl Gyula rt. 
környékbeli városokban is óriási érdeklődés nyil-
vánul meg. Az agi'is rendezőség mindent elkövet, 
hogy a bálát a legfényesebb keretek kőzött tarl-
liassa meg. Külön érdekessége lesz a bálnak a 
helyszínen megjelenő »Báli Újság«, mely már a 
bálról fog beszámolót tartani a jelenlevő lányok 
névsorával, valamint a jelmezverseny, amelynek 
keretén belül a legszebb jelmezek értékes dijakat 
fognak kapni. A bálon elsőrangú budapesti jazz 
fog játszani. Páholyok korlátolt számban elője-
gyezhetők 3-49. telefonszám alatt. 

Bigámia miatt 
pört indítottak egy asszony ellen 

A főtárgyaláson az Ogyész elejíelfe a vádat 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 
törvényszék WM-tanácsa szombaton egy érdekes 
és ritkán előforduló bünügyet tárgyalt, melynek 
a vádlottja Kois Gyula szfegedi kovácsmester fele-
sége volt Kois Gyuláné, született Vaskó Alojzie 
1928-ban ment férjhez Kois Gyulához. A házasság 
megkötése után, bigámia miatt bűnvádi eljárás 
indult meg az asszony ellen, mert kiderült, hogy 
egyszer már, 1907-ben, férjhez ment Bauer Jó-
zsefhez, akitől nem vált el tőrvényesen és aki fe-
lenleg is életben van. 

Bauer József, az első férj ugyanis 1914-ben, 
a háború kitörésekor bevonult katonának. Az orosz 
harctérre került, ahol az oroszok fogságba ejtették 
és Szibéria belsejébe szállították. Bauer József 
egy darabig irogatott haza, később — az asszony 
szerint — a levelek megszűntek. Ezt az Időpontot 
Vaskó Alojzia 1917 októberére teszi. Az asszony 
1928 májusában felkereste az egyik szegedi ügy-
védet és felhatalmazást adott arra, hogy férje holt-
tányilvánitása iránt a szükséges lépéseket meg-
tegye. Az ügyvéd a férj születési helyéről besze-
rezte a születési anyakönyvi kivonatot és benyúj-
totta a szegedi járásbírósághoz, amely Bauer Jó-
zsefet annak rendje és módja szerint halottnak 
nyilvánította. Amikor az asszony az okiratot meg-
kapta, házasságra lépett Kois GvulávaL 

Később alapos gyanú merült fel arra vonatko-
zólag, hogy a holltányilvánitás körül nem ment 
minden rendben, ezért az ügyészség utasítást 
adott a nyomozás lefolytatására. A nyomozás meg-
állapította, hogy a bolttányilvánitott férj anyaköny-
vi kivonata körül a tévedéseknek valóságos lán-
colata alakult ki. Először is a plébániahivatal 
nem Vaskó Alojzia férjének az anyakönyvi kivona-
tát küldötte meg, hanem egy másik Bauer Jó-
zsefét, aki hat esztendővel későbben született 
Másodszor a járásbíróságon nem vették észre a 
tévedést, hanem holttányilvánitották ezt a Bauer 
Józsefet így ment az értesítés a plébániáhivatal-
hoz, amely bejegyezte az anyakönyvbe. 

Közben az igazi Bauer József szülei értesültek 
a dologról és jelentették, hogy az 6 fiuk, Vaskó 
Alojzia férje jelenleg is él és ha a járásbíróság 

történetesen tényleg helyes anyakönyvi kivonat 
alapján holttányilvánitotta volna, akkor is téves 
lenne az okirat. Állításuk igazolására felmutattak 
egy sereg levelet, amelyet Bauer József 1918-ban 
és 1925-ben irt szüleinek. Bauer egyik levelében 
feleségét is üdvözli. 

A rendőrségen és a vizsgálóbíró előtt kihallgat-
ták Kois Gyulán ét, aki teljes jóhiszeműséggel vé-
dekezett. Kijelentette, hogy nem volt tudomása 
arról, hogy férje jelenleg is életben van. Az 
utolsó levelet 1917 októberében kapta, azóta, 12 
esztendő alatt egy sor írás nem jött férjétől. 

A szombati főtárgyaláson megjelent Kois Gyu-
láné első férjének szülei és testvérei. Kois Gyu-
láné ugyanazt a védekezést adta elő, mint a vizs-
gálóbíró" e'őtt. Elmondotta, ho^y volt férje 1927-
ben már holttá volt nyilvánítva, már pedig halott 
emberrel érvényes házasság pem állhat fönn. 

Idősebb Bauer Józsefné, az anyós, érdekes val-
lomást tett. Elmondotta, hogy elküldötte menyének 
fiának 1923-ben írott levelét elolvasás végett. Me-
nye ezt a levelet meg ís kapta, sőt visszatért és ebben 
a levelében említést tesz a levélről. Kois Gyuláné 
ezekután is megmaradt amellett, hogy nem tu-
dott férje életbenlétéröl, az utolsó hiteles levelet 
1917-ben kapta. Igaz az, hogy anyósa elküldött 
neki egy levelet 1925-ben, amelyet állítólag férje 
irt volna Szibériából. De oka volt a levél hitelessé-
gében kételkedni, mert csak a puszta levelet küld-
ték el neki, a borítékot, amelyből kétségtelenül 
megállapíthatta volna, hogy férje küldötte azt 
1925-ben, nem. Közte és anyósa kőzött haragos 
viszony állott fenn és így azt hitte, hogy anyósa 
be akarja őt csapni. Ezt annál is inkább hihette, 
mert volt férje öccsének, Bauer Mihálynak az írása 
nagyon hasonlít férje Írásához. 

Dr. Mihályffg István ügyész ezek után Kois 
Gyuláné ellen ugy a közokirathamisitás, mint a 
kettős házasság büntette miatt emelt vádat el-
ejtette, mert a főtárgyalás anyagából beigazolt-
nak látta, hogy Kois Gyuláné teljes jóhiszeműséggel 
járt el és igy bűncselekményt nem követett el. 

A törvényszék az ügyész bejelentése alapján a 
további eljárást megszűntette. 

1930 február 16. 

A Fészek Klub eslélye 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton este 11 órai kezdettel nagyszabású éa 
pompásan sikerült estélyt rendezett tagjai szá-
mára a Szegedi Fészek Klub a Szegedi Ka-
szinóban. A nagyszámban megjelent klubta-
gok közölt megjelent a Royal Orfeum Szege-
den időző müvésztársulata Zerkovitz Béla Igaz-
gató és Márkus Alfréd vezetésével. A Royal 
Orfeum művészeit dr. Pálfy József, a klub 
elnöke üdvözölte néhány keresetlen szóval. 

Azonnal vig, igazi bohémos farsangi jókedv 
ütött tanyát a pompás termekben, majd meg-
kezdődött az ad-hoc program. Zerkovitz Béla, 
Márkus Alfréd, Érckövg László, Rolkó József, 
Sárossy Mihály és a többiek egymásután adták 
elő legújabb és legjobb számaikat óriási siker 
mellett. Zerkovitz és Márkus legújabb ope-
rettjeikből mutattak be néhány frappáns ha-
tású dall. A fesztelen hangulat egyre fokozó-
dott, műsorszámok, táncok egymást váltogat-
ták. A Fészek Klub estélye a kora reggeli 
órákban ért véget. 
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Református palota. Városi gőzfürdővel szemben. 

Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon rokonok, |óbarátok és Ismerősök, 
valamint a m kir. postaaltisztek, kik felejt-
hetetlen le*nyonk 

C t c r n é k A n n u s k a 
Tégtlsztessegén meglelenésfikkel és vlrágsdo-
mányalkkal fáidalmunkat enyhíteni Igyekeztek, 
ezukn fogadjak bálás köszönetünket 
M6 A gyászoló Csernák-család. 
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Mindazon rokonok, jóbarátok és ismerő-
sök, kik elfelejthetetlen jó nőm, 

koncz Salamonnfi szui. Salamon Mária 
végtisztességén megjelentek, koszorú és vi-
rágadomlnyaikkal fájdalmamat enyhíteni 
igyekeztek, ezúton fogadják bálás köszöne-
temet. Koncz S a l a m o n . 

Köszönetnyilvánítás. 
Rokonaimnak, jóbarátaimnak, ismerő-

seimnek, Szeged városi gőzfürdő Igazga-
tóságának és személyzetének, valamint a 
fodrászszakosztálynak, kik feledhetetlen 
Drága Édesanyám végtisztességén megje-
lentek s virágadományaikkal, valamint 
részvétükkel fájdalmamat megosztani 
igyekeztek, ezúton mondok hálatelt szív-
vel köszönetet 

Szeged, 1930 február 15. 

HfHer János. 

TONDERUJ 
magyar kézimunkaulség kedvezményes előfizetését f e b r u á r 1\Ö • v é g é i g 

fe"es" Fischer Izsó kézimunkaháza 
баз S z e g e d , K ö l c s e y u c c a Í O . s z á m . 
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