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Miaxeréaxnel. Kelemen trcca. 

— Baromfitenyésztési tanfolyamok a szegedi 
tanyákon- A szegedi baromfitenyésztők egyesüle-
tének vezetősége bejelentette a polgármesternek, 
hogy a város külterületén rendszeresiti a baromfi-
tenyésztő tanfolyamokat Tanfolyamokat rendez-
nek az alsótanyai város tanyán, Alsóközponton, 
Röszkén, Feketeszélen, Felsőközponton, Csengelén 
és Szatymazon. A város anyagi segítséget nyújt 
az egyesületnek a tanfolyamok megrendezéséhez, 

Estélyi cipők legnagyobb választékban DEL-

KA-nál, Kárász-ucca 14. 92 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a hatósági 

munkaközvetítő hivatalnál 10 kőtörő és 1 pálinka-

főző. 

Jelmezes est vasárnap, t l én a Munkásotthon-

tánciskolában. Pacsmaoling jazz!! Legszebb jel-

mez díjazva!! 239 

— Hortobágyi emlékkönyv. . . A »Vendéglősök 
Lapjában« olvassuk a kővetkezőket: >Egészen kü-
lönleges ügyben folytatott minap tárgyalást a deb-
receni rendőrség kihágási bírósága. A hortobágyi 
csárdának nagyon szépen bekötött emlékkönyve 
van, amelybe a csárda vendégei beírják a nevü-
ket, Nagyon sok érdekes aláírás szerepel az em-
lékkönyvben, sok külföldi és belföldi nevezetes 
személyiség, akik felkeresték a világhírű magyar 
pusztát. Főleg sok libavadász, akik különösen ősz-
szel járják a nagy pusztaság zsombékos részeit a 
halastavak körül, amerre tömegével száll a ren-
geteg liba. Érdekes ebben a könyvben böngészni, 
mert igazán sok érdekes aláírást lehet benne 
látni, amelyek közül bizony nem hiányoznak a 
szerelmes párok sem. A nyár folyamán a Hor-
tobágyra vetődött egy tisztviselő is, aki, ugy lát-
szik, vagy nagyon mélyen talált a boroskancsó 
fenekére nézni, vagy talán más oka rolt az el-
keseredésre, de tény az, hogy nemcsak a nevét 
irta bele a könyvbe, hanem a neve alá egy olyan 
pársoros versikét reccsentett, aminek olvasásán 
még edzett emberek is elpirulnak, A nem éppen 
szalonképes rigmusok valahogy hivatalbeli ember 
szeme elé kerültek és amikor meglátta a versikét, 
haragra gerjedt és feljelentést tett a vastagtollu 
fűzfapoéta ellen a rendőrségen. A rendőrbiró előtt 
meg is jelent a gyanúsított tisztviselő, aki azon-
ban méltatlankodva tért ki a gyanúsítás elől és 
tagadta, mintha a verset ő követte volna el. Az 
írás azonban nagyon hasonlított a vers előtt levő 
névaláíráshoz, ez azonban mégsem volt elegendő 
bizonyíték arra, hogy annak alapján marasztaló 
ítéletet hozott volna a rendőrbiró. Végül Is a 
helyzetet ugy oldották meg, hogy iráspróbát vettek 
a gyanúsított tisztviselőtől, az irást pedig felül-
vizsgáltatták törvényszéki Írásszakértővel és csak 
annak véleménye alapján mondtak ítéletet. Az íté-
letet most hirdette ki dr. M a l y Sándor rendőr-
fogalmazó. Eszerint a strófák szerzőjét 30 pengő 
pénzbüntetésre ítélték s ezenkívül kötelezték 10 
pengő szakértői költség megfizetésére, mivel ta-
gadásával szemben Írásszakértővel kellett megálla-
pittatni, hogy az inkriminált sorokat ő Irta.« 

z Babó£ speciális órásmühelye, Oroszlán-u. 6. 

NAPI RIGMUS 
(Megfejelt népdalok) 

Somogyi-telepen véges-végig 
Sóhajtás hallatszik fel az égig: 
tAkkor sütne ki a telep napja, 

Hogyha itt lakna a keresztapjal* 
• 

Fürdik a holdvilág a sár tengerében, 
Mélázik jó Veszter körtöltés tövében. 
Mondja támaszkodva fokosa nyelére, 
Mért adtam engedélyt tetepépitésre 

Nem szúk ez az ucca 
Csak egy kicsikét sáros. 
Nem törődik vele 
Szülöapja a város. 
Nem tántorgok én. 
Nem is cifrázok, 
Csak a sárba elszórt 
Téglákon járok. 

Somogyi-telepi uccán 

Végig menni nem merek, 
Mert azt mondják, még rám fogják 
Száraz utat keresek. 
Nem keresek, hiszen tudom. 
Hogy arra nincs fedezet. 
Egyik ucca jobboldalán, 
Másik ucca baloldalán 
Van csupán csak kövezet. 

• 

Haragszik a polgármester. 
Gondolata bántja. 
Mért járok ki telepére, 
A szememre hányja. 
Nem járok én micsinálnt 
Isten, ember látja, 
Csak kíváncsi voltam nagyon 
»Számos« uccájára. 

(b.) 

Harmónia hangversenyek 
Drezdai vonósnégyes 12-én, hétfőn. Tisza. 8. 

GUGLIELMETTI I . 22. Világszenzáció. 

A színházi iroda hirei: 
Minden páholyvendég kap egy csésze feketekávét 

a Csodabár további előadásain. 

Műsorváltozás. Ma,, holnap (kétszer) és hétfőn 
a Csodabár. 

Nem engedi magát levenni a műsorról a >Csodát 
bár«. 

Világrekord: 21 nap alatt 24-szer megy a Csoda-
bár! — Eredeti olasz népdalokat énekel a Csoda 
bár 21., 22., 23. és 24-ik előadásán Del chln Guido 
operaénekes. 

C*odab;ír — 3 nap alatt négyszer! — Szombat-
tól—hétfőig. 

Egyed Lenke, mint vendég a — Ferike, mint 

vendég cimszerepében: a jövő hét színházi ese-
ménye. 

Minden külön értesítés helyeit. 

Fájdalommal tudatjuk barátainkkal és ismerőseinkkel, hogy a legjobb, 
leggyöngédebb feleség, anya, gyermek, testvér és rokon 

Dr. SCHWRRC JENÖNÉ szül. PAUNCZ ILONA 
életének 55-ik, boldog, tiszta házasságának 31-ik évében hosszú szenvedés 
után folyó hó 9-én hajnalban elhunyt. 

Dr. Schwarc Jenő Dr.Schwarc István özv. Pauncz Józsefné Pauncz Irén 
férje. Schwarc Imre édesanyja. Pauncz Sári 

Schwarc József Pauncz Margit 
gyermekei. MoskOVItsLafosné 

Pauncz Erzsébet 
Pauncz Ignác 
Pauncz Jenő 

testvérei. 

Temetése e hó 11-én délután fél három órakor a zsidó temető 
cinterméből. 

Kfilőn villamoskocsi a Dugonics térről 2 órakor. 

Leltári árusítás. 
Aki szépet, lót — olcsón akar vásárolni 

csillár, villamossági tárgyak, 
rádió és gramofon 
cikkekben akár készpénzért, akár 

folyószámlahitelre, 
siessen ezt a pár napig tartó, meg nem Ismétlődő 

alkalmat kihasználni. 

akarom raktáramat, az olcsó árak tehál az összes 
cikkekre klterlednek 

Cégem hírneve oarnncia arra, hogy 

csak elsőrendű árukat tartok 
raktáron. 

Árakat n e m hirdetek. » 

Fonyó Soma 
Kölcsey ucca 4, Wagner-palola . 

F A R S A N G 
A Tisza Szeged Evezős Egylet jelmezes át-

aroos bálja február 14-én lesz a Kass-kávéház 
termeiben. A fényes evezősbál az utóbbi farsangok 
egyik legsikerültebb mulatsága volt. A bálbizott-
ság működését már megkezdte. 

Sport 
A budapesti Vasutas boxolól Szegeden. Vasár-

nap a budapesti »Vasutas« kitűnő hirnévnek ör-
vendő csapata boxol Szegeden a rókusi tornacsar-
nokban. É n e k e s , L é n á r d , C s ö r g e i , a kiváló 
Vasutas-boxolók is indulnak, azonkívül H o c h-
m a n n professzionista könnyűsúlyú bajnok. A bu-
dapesti Vasutas ellenfele az SzTK lesz. A mér-
kőzés délután 5 órakor kezdődik. 

Tö&sdc 
Zürichi deviza zárlat: Páris 2025, Londoti 2505 

háromnegyed, Newyork 516.20, Brüsszel 72.00, Mi-
lánó 27.01.25, Madrid 55.10, Amsterdam 207.67.5, 
Berlin 12278, Bécs 72.60, Szófia 3.73.25, Prága 
15295, Varsó 57.85, Budapest 90.22.5, Belgrád 9.12 
huszonháromharmincketted, Bukarest 3.0625. 

Budapesti valuta zárlat; Angol font 27.70—2785, 
Belga frank 79.60—80.00, Cseh korona 16.86—16.98, 
Dán korona 152.60—153-20, Dinár 10.02—10.10, Dol-
lár 569.00—572.00, Francia frank 22.45—22.75, Hol-
landi forint 229.70—230.70, Lengyel zloty 63.80—4 
64.20, Leu 3.36.5—3.40.5, Léva 4.12—4.18, Líra 29.75 
—30.05, Német márka 135.75—136.35, Norvég kor. 
152.75—153.35, Osztrák schilling 80.30—80.70, Svájci 
frank 11Q.50—111.00, Svéd korona 152.90—153.50. 

Irányzat: A mai értéktőzsdén nyitáskor igen te-
kintélyes mennyiségű áru került a piacra, amely 
kedvezőtlenül befolyásolta a piacot A tőzsdeidő 
második felében a változatlan berlini árfolyamok 
megnyugtatólag javultak s a tőzsde irányzata meg-
javult. A fixpiac üzlettelen, a valuta- és deviza-
piacon a forgalom minimális, Newyork árfolyama 
10 ponttal emelkedett. 

Határidős terménytőzsde zárlat; Buza márc. kőt. 
14.75, 11.74, zárlat 14.74—14.75, máj . köt. 15.12, 
15.13, zárlat 15.12—15.13. Bozs márc. köt. 10.28, 
10.30, 10.21, 10.29, zárlat 10.28—10.29. Tengeri máj . 
köt. 12.50, 12.47, 12.59, 12.53, zárlat 12.55—12.56. 
Az irányzat gyengébb, a forgalom csendes. 

Budapesti terménytőzsde zárlat; Buza 77-es ti-
szavidéki 13.75—14.05, 78-as tiszavidéki 13.90—14.20, 
79-es tiszavidéki 14.10—14 60, 80-as tiszavidéki 14.15 
—14.75, 81-es tiszavidéki 1415—14.85. Tengeri tisza-
vidéki 12.50—12.70, egyéb 11.45—1170. Korpa 9.30 
—9.50. Az irányzat gyengébb, a forgalom közepes. 

Csikágói terménytőzsde zárlat: Buza alig tar-
tott. Márciusra 81, májusra 82 egyketted, juliusra 
65 hétnyolcad—66. Tengeri csendes. Márciusra 70 
háromnyolcad, májusra 71 háromnegyed, juliusra 
72 hétnyolcad. Zab alig tartott. Márciusra 33 há-
romnyolcad, májusra 34, juliusra 33 egynegyed-
Rozs alig tartott. Márciusra 41 ötnyolcad, májusra 
42 ötnyolcad, iuliusra 43, 


