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— Az epekövek, az iddsült eprhóiyaggyuUa-
<fás es a hurutos sárgaság kezelésében regge-
lenként éhgyomorra cgy-cgy pohár tcrniésac-
les „Ferenc József' keserűvíz, kevés forróviz-
ael keverve és kortvonként bevéve, gyakran 
rendkívül hatásos. Kérdezze meg orvosát. 

— Kulturfst. A szegedi zsidó ifjúság szomba-
tom este háromnegyed 9 órai kezdettel kuiturcstet 
rendez. Az est keretében előadják Ilidig Ottó „To-
rockól menyasszony" cimü vigjálékál. A szerep-
lök a következők: Aczél Ilona, Hirschl Márta. Szé-
kely Kató, Hivas István, Kardos Gábor, Fenyő 
dstvávg, Baseli Tibor, Gulyás Zoltán, Budi 
György, Gábor György cs Kormos József. 

_ Ciankálival megmérgezte magát egv egye-
temi altiszt. Vasárnapra virradó éjszaka a Pe-
tőfi Sándor-sugárut egyik vendéglőjében ön-
gyilkosságot követelt el G s c s z k ó János 
egyetemi altiszt, aki a vegytani intézetben lel-
jásitett szolgálatot. Az altiszt körülbelül négy 
liter bnrt ivott, majd valami mérget vett be. 
Később kiderült, hogv ciankálival * mérgezte 
meg magát, amelv néhány pillanat alatt vég-
zett vele. Búcsúlevelében gondjaira hivatko-
zott. Az utóbbi időben sok baja volt az állam-
polgárságával, nincs kizárva, hogy emiatt szán-
ia rá magát a halálra. Holtlestét a törvény-
széki orvostani intézetbe szállították. 

— Pankó-est. Az Országos Bankó Pisti Társa-
ság szerdán este tartja a Hági-étterem kerthelyi-
ségében este 8 órai kezdettel első összejövetelét. 
Az összejövetel keretében a társaság szövegírói, 
dalszerzői, énekesei és művészei köziil előadnak: 
dr. Brlle Ferenc. Bitó János, Domonkos Margit, 
Erdélyi János, Kertész. T.ajos, vitéz Kéray Endre, 
Konstantin Pista és zenekara, dr. T.ngosi Döme, 
N iszády Józsefné, dr. Némedv Gyula, v. Peterdi 
'.ajos, Schadl Ede, Tőrök Rózsa. 

— Az uj divatfrizura: a hamvas. Vasárnap 

délután az iparostanotiriskolában a szegedi 

fodrászipari szakosztály frizurabemulatót ren-

dezett, amelyen bemulatták a legutóbbi párisi 

díjnyertes divatfrizurókat. A versenyen az or-

szág minden részéből képviseltették magukat 

a íodrászszakoszlályok. A versenyen bemutat-

ták az u j strand- és őszi divatot. Az uj divat-

szín a hamvas, az uj frizurák pedig az apró 

berakásokkal kombinált ..bakíisos fürtök és csi-

gácskák". A fodrásziparosok az u j divat frizu-

rákat vándortanfolyamok utján kívánják meg-

ismertetni a vidéki fodrászokkal-

— Hamis VAltóaláirisért két évi és négy hó-
napi fegyház. V i r á g h Sándor pesthidegkuli ker-
tész került hétfőn a szegedi törvényszék U n g-
V á r y-tanAcaa elé maginokirathnmisitás és csa-
lás bűntettével vádolva. A többször büntetett Vi-
rágh 1933-ban követte el a csalást Szegeden, né-
hai S z a b ó István szegedi faiskolatutnjdonos sé-
relmére. Virágh ugyanis Szegeden vásárolt facse-
metét 1300 pengő értékben és a vételt váltóval fe-
dezte le. A váltón kezesként szerepelt egy Slei-
ner János nevű férfi. Amikor a váltó lejárt és Vi-
régh nem fizetett. Szabó a kezest vette elő és ak-
kor kiderült, hogy Stcincr semmiről sem tud, 
mindössze annyi köze volt Virághoz, hogy egy-
ideig mint kisegítő munkás dolgozott Virágh ker-
tészetében. A nyomozás során kiderült, hogv Vi-
rágh Sándor Stcincr tudta és engedelme nélkül ir-
ta rá a nevét a váltóra és ezzel az volt a célja, 
hogv Szabótól a nagyösszegü facsemetét kicsalja. 
A rendőrség Virághot letartóztatta. A hétfői lár-
gvaléson a kertész azzal védekezett, hogy Stei-
nertöl felhatalmazása volt a váltó Hláirására Ki-
hallgatta i biróság Steine.r Jánost is. aki elmon-
dotta, hogv egész rövid ideig működött mint nap-
számos Virágh nál, nem volt tudomása Semmiféle 
váltóról, de különben sem adhatott volna felha-
talmazást nevének aláírására, mert a napszámjö-
vedelinén kivül semmije a világon nincs. Dr. Vé-
kes Bertalan ügyész vádbeszéde után a biróság 
bűnösnek mondotta ki a kertészt és ezért kél évi 
és négv hónapi fegyházra Ítélte. Virágh enyhités-
• érl frllebbezelt. 

-Kiálltján a piarbt«gimné',iuinlw»n A piaristák 
vezetése alatt álló Dugonics András-gimnázium-
ban vasárnap délelőtt, az évzáró ünnepség után 
nyitják meg az intézet rajz-, bélyeg és kézügyes-
ségi kiállítását. A raizkiállilás a rajzteremben, '3 
többi a különböző osztályokban lesz. Szombatou 
délután 5 órakor mutatják be a kiállítást. 

— Nyilatkozat. Kijelentem, hogy semmiféle ál-
lítólagos zongoratanárnak nem adtam ajánlást 
sem megbízást, hogv magának órákat szerezzen, 
vagy kéregessen. Eiőtlcm ismeretlen férfi nevem-
mel visszaél. Dr. B c 11 e Ferenc városi zeneisko-
lai igazgató. 

Kerékpárosok! 
l l l á r t n d U kerékpárokat ongedménye i á r -
b a n r é s z l e t r e a d o m . G u m i k a i és a l k a t r é s z e k e t 

árbau kaphat Szántó Sándornál, 
Szagod, (Kiss L>. palota tilsa U. 2-

A Szegedi Hadaslyán 
Egyesület negyed-* 

szazados jubileuma 
(.1 Uclmaíjgcirorsság munkatársától.) Va-

sárnap rendezte meg az Első Szegcdi iladas-
tyán Egyesület fennállásának huszonötéves 
évfordulóját. Az ünncpi alkalomból számosan 
érkeztek Szegedre az ország különböző ré-
szeiből. A Vendégek jqrészc már szomba-
ton Szegedre érkezeit. Az egylet este tom-
pionos felvonulást rendezett elnöke, dr. <Ső-
reghy Mátyás tiszteletérc. A tulajdonképeni 
ünnepség vasárnap kezdődött, amikor is ki-
osztották a jubileumi érmeket, majd szent-
misén vettek részt a tagok. Délben a város-
háza közgyűlési termében díszközgyűlés volt, 
amelyen megjelentek dr. vitéz Shvotj Kálmán 
és dr. Iluniiadi-Vag Gergely országgyűlési 
képviselők. D r . Ső rcghv Mátyás megnyitó be-
széde után Jilqrr Gyula főtitkár ismertette 
az egylet történetét, majd dr. vitéz Shvoy 
Kálmán mondotta el ftnnepl beszédét. Kö-
szöntöt te a váj-op közönsége, különösen a 
kafonaviseltek nPvében az egyletet, amely ne-
gyedszázadon keresztül hűen kitartott azon 
eszmék mellett, amelyeket «z induláskor zász-
lójára irt. Arról beszélt ezután, hogv a z 

elmúlt negyedszázad alatt sf>k minden történt, 
most pedig eljutottunk a keresztény vijáq. 
nézet véglegr* győzelméhez. Az egylet, min-
den időben megfelelt annak a célnak, amelv a 
hazafiságot, a katonai és bajtársi szellem 
ápolását .jelenti. Ha az ország egész lakossá-
ga jlyen egvletekbe volna, tömörülve — mon-
do t t a akko r n e m krJlenr félni *réthvs<'\ 

"rmretlrth" é< kcre*zttnylelcn irányzatok 
bomlasztó hatásáfói. , , 

Az ünnepi beszédet a zs-ufolf kőrgjrülési 
térem nng.v tapssal fogadta. Dr. IJammrr 
Fidél tolmácsolta ezután 3 polgármester üd-
vözletét. majd a különböző társegyeoületek 
üdvözölték n jubiláló cgyleief. végül dr. Hu-
nyadi-Vas Gergelv. orszóífgyűlési képviselő 
beszélt. A közgyűlést a Himnusz fejezte be. 
A közgyűlés után bajtársi ebéd volt az egylet 
székházában 

—oOo— 

— Évzáró ünnepély. Vasárnap délután évzáró 
ünnepélyt tartottak o Margit-wrai derni iskolá-
ban. A gyermekfoglalkoztató apró növendékei ki-
pirult arccal várták, hogv bemutassák az érdek-
lődőknek, amit egész éven át tanultak. Nagy tet-
széssel fogadta a közönség a sok kedves verset, 
táncot, éneket, de legnagyobb sikere a ..János vi-
téz." ügyes jelenetekből összeállított előadásának 
volt. Szakadatlan taps kisértc a bájos játékot. A 
boldog kis széreplök: Klein Anikó (mesemondót, 
Fodor Feri (János vitéz), Sehönbrunn Judit (Ilus-
ka), Fcldheim Tibi (Bagó), Szántó Pista (fran-
cia király). J.őwingcr Anna (mostoha), Koncz Já-
nos (kapitány). Köves Gyuri (gazda) és J többiek: 
Spitz.er Judit, Deutsch Ági. Numann Sárika. Stolz 
Judit, Schnitzor Lujza. Szcndrényi Viliké, Fehér 
Laci, alig győzték megköszönni a sok tetszésnyil-
vánítást. Az elismerésből kijutott az óvónőnek, 
lloffmann T.ászlónénak is. Az előadás keretében a 
tehetséges 7 éves Benjámin Klárika csellózóit nagy 
sikerrel. 

Csecsemő kelengyék olcsón. Pollák Testvérek. 

— A Szegedi, Sukk Kör végleg megnyerte a 
Pálfy-Kupát. A Szegedi Sakk Kör a vasárnap 
megtartott versenven végleg megnyerte a Pál-
fy József-vándordijai A vándordíj 50 cm ma-
gas hatalmas ezüst kupa. melyért a sakkszö-
vetség dőlt kerületében 1929. óla óriási küzdel-
met vivtak az erősebb egyesületek. Három-
szor nyerte meg a Csabai Sakk Kör. a szegediek 
ötször győztek e versenvben és minthogy a dí j 
végleges elnyerése ötszöri győzelemhez volt 
kötve, most a nagvértékü dij végleg a Szegedi 
Sakk Kör tulajdonában marad. A győztes ti-
zenkettes csapat tagjai: Soóky László, Konrád, 
Mák. Nagy Lajos, dr. Burger, Pauer. Kmetyó, 
Sandberg, Lővinger, Neumann, Ozsvár és l\o-
senberg Béla voltak. 

MAKÓ vi. i4. 
Szomszédok véres verekedése. S z i l á g y i San* 

dor Ardics-uccui kereskedő régóta ellenséges vi-
szonyban volt szomszédjával, Ben kő Illéssel. Az 
ellenségeskedés véres verekedésben robbant ki. 
Szombaton este 9 óra tájban Bciikö lllcs és fii 
megtainadtak Szilágyi Sándort és fiát, akik szo-
rongutott helyzetükben ugy védekeztek, ahogy 
tudtak. A kölcsönös verekedésnek eddigi eredmé-
nye Szilágyi Sándor feljelentése u rendőrségen 
Benkőék ellen, de Bcnkőék részéről, akik megle-
hetősen súlyos sérüléseket szenvedtek a szomszédi 
viszály sorún, szintén megtörténik a feljelentés, 
ugy, hogy a biróság lesz igazlátó az ügyben. 

Rendkívüli közgyűlés Makón. Héllön delelőn 
11' órat kezdettel rendkívüli közgyűlést tartolt Ma-
kó képviselőtestülete. A rendkívüli közgyűlés 
egyetlen tárgya a szombathelyi katonai reálisko-
lában megürült városi alapítványi helyre beér-
kezett pályázatok feletti elöntés volt. A pályázók 
voltak: Petrán Ivén fia Kálmán III. gimnazista, 
Jeles előmenetelő, dr. Batka István fia István I, 
gimnazista, jó eiömenetcKi, Dragon Kálmán fia 
Alfonz I. gimnazista Jó előmeneteléi. Szabó Imre 
városi főmérnök fia Imre IV. elemista Jó előme-
neteléi és Gajdi Istvánné fiu István. A képviselő-
testület titkosan szavazóit a pályázatok fölött. 
Leadtak % szavazatot, amelyből Saibó Imre 50, 
Dragon Alfonz 28, Petrán Kálmán 17 és Gajdi Im-
re: 1 szavazatot kapott, A képviselőtestület ennek 
alapján első helyen Szabó Imrét terjeszti elő fel-
vételre, de második helyen, azesetre, ha Szabó 
lm re valamilyen okból a felvételin nem felelne 
meg, a többi négy pályázót terjesztik fel. 

Egy fiatalasszony halála Vasárnap délelőlf 
eszméletlen állapotban vitték be n makói közkór-
liázbn H a n é s z Istvánné 38 éves fiatalasszonyt 
Tótkomlósról. A kórházban megvizsgálták íz asz-
szonyt s a vizsgálat a/t a feltevést eredményezi^ 
hogy rosszul sikerüli művi beavatkozás következ-
tében jutott a szerencsétlen asszony súlyos álla-
potba. A leggondosabb ápolás és orvosi segítség 
sem tudott már Hanesz Istvénnén segiteni. aki 
anélkül, hogy eszméletét egy pillanatra is vissza-
nyerte volna, az éjszaka kiszenvedett. A kórház 
jelentette a tiktokzatos halálesetet a szegedi 
ügyészségnek, ahonnan törvényszéki orvosszulér-
tö száll ki a boncolás megrjlése céljából, hogy 
világosságot derítsenek Ilancsz Istvánné halálára.j 

Éjszakai duhajok megnstromnlfah p~y Jj-j. 
zat. özv. Barcsay Kornélné feljelentést lett a* 
rendőrségen ismeretlen tettesek ellen, akik az 
éjszaka lakóházát valósággal megostromollak és 
vandál pusztítást végeztek. A duhaj társaság a 
ház kapuját lefeszítette s cl is vitte, majd a ház 
előkertjében a rózsákat és a virágokat összetörte 
és elpusztította. A rendőrség a különös cjszataP 
rendzavarók kézrckcrilésérc megindította a nyo-
mozást. 

Anyakönyvi hirek. Házasságra Jelentkeztek":' 
Márkusz József Gombó Reginával. Házasságot kö-
töttek: Farkas János ökrös Erzsébettel. Iritz Sá-
muel Mészáros Rozáliával. Elhaltak: Gyöngyösi 
János 71 éves (Ilonvéd-ucca 32), Tóth Rozália 83 
éves (Luthcr-ucca -tő.), Varga Jánosné Szaniszli 
Julianna 60 éves (Tanya 997.) 

Asszony hajtotta a kocsit, amely asszohyt gá-
zolt. F c r e n c z i Sándorné 36 éves Róka-uccai 
asszony kedden kora hajnalban fivérével együtt 
munkába indult. A kenderföldek között az ország-
úton egy kocsi elütötte Ferenezinét, aki a kerekeid 
alá került és súlyos sérüléseket szenvedett. A gá-
zoló kocsi továbbhajtott, ugy, hogy a rendőrség 
ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a gázo-
lás ügyében. A rendőri nyomozás megáll ípitot'a, 
hogy özv. Nagy Mihályné, Szentháromiág-uCeai 
kereskedő volt a gázolás után lelketlenül tovább-J 
hajtó kocsis, aki ellen az eljárás folyik, 

—oOo— 
— MUNKAKÖZVETÍTÉS. Munkát kaphatna^ 

a Hatósági Munkaközvetítőnél. Férfiak: 4 kovács, 
1 lakatos, 3 bognár, 2 kocsifényező, 1 kosárfonó.i 
2 szabó, í cipész, t magyar szűcs, 10 ügynök, 6 
kifutó, 2 nőtlen gazdasági mindenes, 1 napszámos-
fiu. Nők: 3 hölgvfodrásznő, 1 vasalóleány, 2 ki-
szolgálónő, 1 kifutóleány kerékpárral. Foglalko-
zást keresnek: kertészek, kárpitos, csaposok, gép-
és gyorsirónök\ kereskedősegédet, 1 házmesterpár, 
feleség szakácsnő, 1 szakács tanuló, 1 papucsos, 1 
varrónő, 1 fényképészsegéd. 

— Beiratkozás szünidei gyorsirási és gépírást 
tanfolyamokra szakiskolában (Ilonvéd-té'r 4.) EJ 
csoportok junius 15, julius 1. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a jóbirá® 
toknak és ismerősöknek, akik a súlyos csapásbaiij 
velünk együtt éreztek, részvétükért ezúton mondj 
köszönetet az Incze- és Tajthy-család. 


