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— Dr. Pa l f r György tanácsnok Ryá*z*. Sú-
lyos csapás érte dr. P á l f y Gvörgv kul tor ta-
nácsit okot, dr. Pálfy József* polgármester fiát: 
1 éhsége, nemes E n d r é n y i Paula hosszú, 
fá i a lmas betegeskedés után pénteken jéggel 
fé hat órakor meghalt. Dr. Pál fv Gvörgyné 
néhai Endrényi Imrének 8 hires szegedi 
hc'iyvkereskedónek és lapkiadónak volt a Jeá 
t nn . Nvolc évvel ezelőtt ment nőül Pálty 
G' örgvhöz, akivel a legharmonikusabb házas-
él' tet élte. Súlyos betegsége házassága .má.FP-
di't évében támadta meg. Az orvosi v izsgáhsT * 
m ' r akkor megállapította, hogy nincs f f m é r * 
a rtvógvulásra, mert az idegek megindult sor 
vá lását ar. orvostudomány képtelen megállíta-
ni. Környezete azért nem adta fe] a remén; t. 
e-elridia mindent elkövetett, hogy megment-
hesse a fiatal asszonv életét, de a baj egyre su-
jv°?bodo|t. Két év óta a lassan ter fedő béna-
ság mozdulatlanságra kárhoztatta. Néhány 
liánnal eze'ött állapota válságosra fordult. -/.a-
natór iumba szállították és ott ígvckeztfb* el-
viselhetővé tenni számára az utolsó napokat, 
h í r állanota m á r reménytelen volt. Csütörtökéin 
este megkezdődött oz aeónia és pénteken reg-
cel bekövetkezett t halá l , amelvnek híréről 
őszinte részvéttel értesült a rános közönsége 
V r v a polgármestert, mint dr. Pá l fv Gvörgv 
tanácsnokot na ivon sokan kerésték fel résrvé-
tiP'kel. Dr. Pálfv GvnrgMiét szombaton dél-
után 3 órakor temet'k a belvárosi temető ha-
lul »aslmzaból. az enges/lt-lö s/entmic-rtdozatot 
szombaton délelőtt 10 órakor mutat ják he a fo-
gadalmi templomban. 

— Űnácjd előadás a tanárképző főiskola «va-
ícrrló isiről á.iii hon A tanárképző fóiskola gyakorié 
takoiája szombaton és vasárnap délután 3 órakor 
az Intézet tornatermében iskolai űn lepélvt retnie/. 
A műsort a Himnusz vezeti be, szavalatok, kar-
énekek. zongoraszártok tarkít jak a programot, 
sjrrepelngk: Vass Géza. Kiss Margit Molnár 
1.6-zló, Hegedűs László. Kc'*zó István, Nagymi-
I iüv László, Szécsi Imre, Kovács István. Baesn 
l ' í l . Szabó frén, Barcsa Irén, Nagy Mária, Kará-
cséin i Anna, Znna Gabriella. Tóth Margit. Vuj-
kovich fiva, Magor Klári , Németh Margit. Hargi-
tai Judit, Bódi Gizella ós Juhász Olga Előadják 
K o d á l y Zoltántól „Lengyel László-játék" ni mii 
Hevét, bevezetőt Bélits Leon a főiskolai hallgató 
mond. A daljátékot bemutatják: Boc.ténszkv Mar-
git E.öry Szabó .Tndit. Gaál Magda, Marton S-i-
roMa, Moldorányi Jolán, Nagy Irma. Péntek Mar-
git Sántha Éva, Szabó Irén, Szigethv Magda, Zen-
t.ii Irina, Tritsch Margit, Geíel .tudit. Halmai Luj-
za Kiss Julianna. Kunvári Olga. Pécsi Ilonka. 
Jfe'nboliJ Anna, Sípos Erzsébet, SolymosI Irma, 
Szórják Lenke, Vöneki Borbála, valamennyien a 
tanárképző főiskola sportkörének © tagjai. Szere-
pe' még: Biró Magda. GvÖrkei Valéria, .Tenov.il 
IV re. Juhász Bóra, Kerényi Erzsébet. Kozó Má-
rta, Tari Mária. Az énekkart C.holnOltv Mária ta-
nárnő vezeti, a táncokat Kovács B. Jánosné Rudi 
Erzsébet tanárnő tanitotta be 

— Rrjtélyes hirtelen halál. Pénteken regeiéi 
« Felhő-ucca 17. szám alatt lakó N a g y An-
t.i' 54 esztendős magánzó nem jelentkezett a 
ÖÍ kott időben, mire ház iasszony bekopogta-
tott az ajta jún, de kopogására ncm érkezett vá -
lara. Az asszony rosszat sejtve, a rendőrségre 
tetefonált. i ahonnan dr. D o m o k o s Fyrenr 
i nidőrfogalmuzó vezetésével bizottság szállott 
ki a helyszínre.. Megállapították, hogy a kulcs 
Iw'ülpéd van az a jtóban, tehát kétségtelen, hogv 
Nagy Antal lakásában van. Mire az ismételt 
kocogásokra sem adott életjelt magáról, rá-
törték az ajtót és a lakásba hatolva legnagyobb 
megdöbbenésre Nagy Antalt ágyában eszmélet-
lenül találták. Értesítették a mentőket, de 
mire 4 mentők megérkeztek, Nagy Antal ki-
szenvedett. Halálának okát a helyszínen nem 
sikerült megállapítani; bolttestét a rendőrség 
intézkedésére beszállították a törvényszéki or-
vostani intézetbe, ahol felboncolják a halá l 
okának pontos megállapítása végett. A nend-
4'rség a rejtélyeinek látszó haláleset üfl.yébcn a 
(NYOMOZÁST MÖŰNCJITOTU. 

— Gyomor- és bélbajoknál, a m á j és az epe-
utak megbetegedésciné!, reggel felkeléskor egy 
pohár természetes JFerenc József" keserűvíz 
kortyonként elfogyasztva igazán remek has-
hajtó. Kérdezze meg orvosát. " 

--- Balesetek. Súlyos baleset érte E k e Józsd-
ne. 5U esztendős' Hétvezér-ueca, 58. szám alatt 
lakó asszonyt. A kályha közelében hirtelen 
megszédül* me-kiesett a forró ká lyhának, ami-
nek következtében arcán és kezén harmadfokú 
égési sebeket szenvedett. Állapota súlyos, k a 
korházban ápolják. — K ó s z ó Ferenc 21 esz-
tendős szövőgyári munkás futballozás közben 
ellenfelével ojyan erővel fejelt össze, hegy sú-
lyos s»g> raikódást szenvedett. A mentők esz-
méletlen állapotban vitték a sebészeti klini-
kára, „ , „ 

Törvényesen biztosítani kell 
az ügynökök és utazók 

logvlsionyát 

Az alkalmazottak jog- ée muiikavipzonl-á-
nak szabályozáea céljából készített törvénv-
tervezot tel kapcsolatban az utazói és az ügy -
nöki egyesületek mozgalmat, indítottak, hogy 
a. törvény keretei közöt t az ügynökök és nz 
utazók jogviszonyát is rendezze n törvényho-
zás. Az érdekelt; egyesületek elhatárolták, 
hogy törvénytervezetet Veszítenek ée azt fél-
terjesztik 'a kormányhoz. 

Az Alföldi Utazók és Kereskedési Egyéü-
lete is foglalkozott a kérdés®*] és összefog-
lalta a tervezőt anyagát. Az egyesület ügy-
nöki és utazói (Szakosztálya szerint törvényi-
leg kell rendezni, hogy a megbízó ős az ügy-
nök közöt t kötöt t írásbeli megállapodásnak, 
szerződóenek mit kell feltétlenül tartalmaz-
nia. Eszerint tartalmaznia kell p megbízás 
tartamát és a képviselet területi határai t , a 
jutalék nagyságát, a költeégmegtéritésre vo-
natkozó megállapodást, azt a. kikötést, iogy 
a jutalék a rendelés elfogadását,ÓL számitott 
két hónapon belli' okvetlenül folvósitandó, a 
képviseleti vjszotivból folvó munkakör pont.ós 
meghatározását, a működési térület védelmét, 
az ügynök pihen ós zahadságara vonatkozó 
megállapodást, és a felmondási feltételekot. 

A tervezet szabályozni kívánja a képvise-
leti viszonv megszüntetésének feltételeit és 
körülményeit is. még pedig ngy. hogy ugv a. 
határozott, mint a határozatlan időre szóló 
szerződós felmondási ideje" legalább hat hó-
nap legyen. Végül a tervézet törvénye* vé-
delmei kivárt az ügynökök számára a meg-
szolgált jutalékok és keresetek biztosítására. 

Anna ásványvíz 
« szeged! hőforrás g y ó g y v i z e , 
szénsavval teliive mindenütt kapható. 

A 5zegedi Szent-Egylet jelentése « 150-
évről. Ritka jubileumhoz érkezik el ehbeu nz 
évben a szegedi zsidóság jótékony egyesülete, 
a.Szent-Egylet, amelv az idén üli meg alapítá-
súnak másfélszázados fordulóját. Az elnökség 
'4 márciusban tartandó közgyűlés elé terjesz-
tendő jelentésében megállapít ja, hogy a mai 
idők nem alkalmasak az ünneplésre, ezért 
minden ünnepi külsőség nélkül halad cl az 
egyesület a nevezetes évforduló mellett. A je* 
lentés adatszerűen ismerteti az egyesület el-
múlt évi működését. A jelentés szerint az egye-
sület az elmúlt évben 32.630 pengőt fordított 
jótékony célra, a menház fenntartása 13.831 
pengőbe került. A menház ré.ljaira befolyt ado-

mányok összege 2007 pengő volt. Temetési se-
gélyekre (5078. temetőfenntartásra és sürgőn-
dnzásra 6615 pengőt költött az egyesület, 
amelynek tiszta vagyona mintegy hetvenezer 
pengő értéket képvisel. 

— Staufter dobozos Rnc-heforfot kérjen? 

— Adomány. A sokgyermekes Takó Adóm nap-
számos családjának Szántó Pista 2 pengőt küldött 
a Bélmagyarorbzág kiadóhivatala utjáu. Az ado-
mányt rendeltetési helyére juttattuk. 

szenzációsak a tauaszi 

Hibát lan gyöngy szemű ma t t 

Hajszálvókonv, h ibát lan 

a tptiípcíoiainís • 
1.58 
1.78 

— Az Alsóközponti Stefánia-Szövetség hétfőn 
este 8 órai kezdettel zártkörű műsoros estet ren-
dez a Katona féle vendéglő különtermében. Az est 
tiszta jövedelmét 3 • okgyermekes anyák megjutal-
mazására fordítják. 

— Műkedvelői előadás. A Rókusi Katolikus 
Legényegylet műkedvelői a kultúrházban előadják 
Pálréti P. Ágoston és Vincze István „Huszárosok' 
cimü operéttjét Kovács József rendezésében. A ze-
afksH Vincze István dirigálja.I Az előadás csta 
8 órakor kezdődik. 

— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatnak 
a Hatósági MúnJ©akőzyetitŐné1. l'értiak: 1 gépesz-
kovács, I kos-ócs, t gépl iikatos, 1 bogitáf, 1 kőtél-
gyártó, 1 kosárfonó, 1 papucsos, 1 hölgyfódrisz, 2 
nöilpn gazdasági mindenes, 1 nőtten tehenész, ? ' 
üzletszerző, 4 biztosítási üzletszerző tisztviselő, 
1" kifutó, 1 fésűs, 1 kocsis. Nők: 1 ripőtözőnő, t 
hölgy fodrászod vidéken, 3. lorojtáli szőnyegszővő-
nö, '2 horgolónő, 2 tégjaformáz.őnő. Ttadig"ndo/<it-
lak részére fenntartott mnnkahelyek: Vidéken: t 
molnár, (5 szőnvegszóvőnő, 6 téglagyári munkés 
Tanonehelyek: 1 kalaposleá.ny. 1 hölgyfodrász-
tcánv, 1 kovács, t cipész. Foglalkozást kere-nekr 

11kőnyvelönő, 3 gép- és gyorsironö. 2 ktszolgálónő, 
3 ápolónő. 2 kereskedösegéd, 1 szobainas. 

Dr. PALFY GYÖRGY, Szeged sz. kir. város tanácsnoka, mélységes tájdalom-
rnal, dc a j ó Isten akaratában megnyugodik, jelenti jóságos feleségének, 

Nemes Endreitől Pánidnak 
életének 37. évében 1238 február 25-én, keresztényi türelemmel viselt hossras be-

tegség után, bekövetkezett elhunytat. 

A Megboldogult földi maradványai február 26-án d. u. 3 órakor helyeztetnek a 

belvárosi röm kath. temető halottas házából a feltámadásig nvugalomra. 

Engesztelő szentmise áldozatot f .hó 36-án d. e. 10 órakor mutat iuk bc az Esek 
Urának a Székesegyházban. 

Emléke legyen áldott. 

Gyászolják a-kitérjedt Pálfy-, Endrényi-, Makav-, Babarc/)-, Rosinger- és 
Ivánkovics-családok. t , 

Minden kü lön értesités helyett. ' ; . • 


