
Buöaöest kedveit magyar énekesnője, Bíró Csősz Pannika m nden este a 

B a r o s s - é t t e r e m b e 
;ise®i. Polgári arak. Ffekken-est! 

Fátyol Jánosi cigányzenekara 
Tulajdonos Cserev Józ«efné. 

— Délvidéki Szemle. Most hagy-
ta cl á sajtot az Egyetembarátok 
Egyesületének lapja: a Délvidéki 
Szemle második száma. A legújabb 
utániban S í l< Sándor irt be Vezető 
•ikkt'l a művészi önérzelről. Bú-
i n ! Sándor cgveleini magánta-

nár. az ismert folklorista a nép-
rajzi kutatás délvidéki feladatairól 
értekezik. Szécbenvi István mun-
kásságáról Sándor István közöl 
cikket. Az alomclmélet titkaiból 
Brurkner Győző mutat be cikkében 
néhány érdekes jelenségei. Her-
tnann Egved professzor „Fcrenr 
József és 1819. október 6." címen 
irt történelmi tárgyú cikket. KraPi-
mor Jenő professzor a felvi'.é'.i 
magyarság helyzetéről rajzol fi-
gyelemreméltó képel. A kitörő lap 
irdekes és értékes anyagát ,.F,gye-
ló" egészíti ki. 

Tavaszi 

k a l a n u l d o n s á g a i m 
megérkeztek. Vételkényszer nélkül 

megtekinthetők 

VILMA kalaoszalon 
Feketesas u, 16. Alakítás modellek után 

— Szabadegyetemi előadások. A 
Torthy Miklós-tudománvegyetem Ba-
•átainak Egyesülete ma, csütörtökön 
délután 6 órakor az egyetem aulájá-
ban szabadegyetemi előadást tart. 
Előad: dr. Z a l k a Ödön egyetemi rk. 
tanár ("Budapest). Az előadás címe: 
>A rákbetegség®. Üléselnök: dr. B-a 1 ó 
József egyetemi nv. r. tanár. Belépés 
dijtalan. 

— A „gőzfürdő-per". A szegcdi 
hünletöjélásbíróságon dr. Zo I n a i 
Imre járásbíró szerdán ismét azt az 
ügyet tárgyalta, amely majdan mint 
,.a szegedi gőzfürdő-per'' kerül be a 
krónikákba. Egy gőzfürdőben leját-
szódott uem éppen nyilvánosság és 
bíróság ele való jelenet miatt VVilheiru 
Andor fakereskedő feltűnően durva 
becsületsértés címen fejelemest tett 
ilr. \Y o I f Ferenc ny. főorvos ellen, 
aki egy megnyilvánulás miatt durván 
megsértette. Az ügyben az elmúlt hé-
ten már tartott tárgyalást a járásbí-
róság. amikoris dr. Wolf Fcrenc vi-
szonvádat emelt becsületsértés címén 
Wilheim ellen. Az ügyészség vállalta 
á vád képviseletét közszemérem él-
cni vétség címén a fakereskedő ellen. 
Az ügyet egyébként az. eddigi ízléstől 
és hírlapi szokástól eltérően bőven 
megszellőztették a nyilvánosság előtt 
is. Zolnai járásbíró a mult héten 
ujabb tanuk kihallgatását rendelte el, 
arravonatkoz.ólag. hogyan történt a 
kettős gőzfürdői jelenet. A szerdai 
tárgyaláson Zolnai bíró ismét felhívta 
a feleket, nem lehetne-e békésen elin-
tézni az ügyet. A fakereskedő kijelen-
tette, hogy résztérői nincs akarlálva 
a békés elintézésnek, míg dr. Wolf 
bfrói ítéletet kért. Wilheim Andor 
képviselője ezután kiterjesztette a vá-
dat rágalmazásra is azok miatt a ki-
tételek miatt, amelyek dr. Wolf múlt-
kori elaboráluniában szerepellek Ki-
hallgatták ezután dr. Tóth Jenő fő-
orvost, szanatóriumi igazgatót, aki 
nrról tett vallomást, hogy Wilheimet 
háromszor operállak gyomor- és bél-
baj miatt Tanúvallomást tett czulán 
a fürdői jelenet rőt dr. Szé l Pál ez-
redes-orvos. Mák Ernő. K o r p á s s v 
.Tózsef masszőr és V a r g a Sándor 
gőzfürdői alkalmazott. Zolnai bíró ki-
hirdette az ítéletet, amelyben bűnös-
nek mondotta ki dr. Wolf Ferencet 
rágalmazásban és becsületsértésben. 
Wilheim Andor) felmentette a szemé-
rem elleni vétség vádja alól. de bű-
nösnek mondotta ki ugyancsak becsü-
letsértés vétségében A bűnösség meg. 
állapítása mellett azonban a büntetés 
alól mindkét felet felmentelte. Mind-
két fél. valamint az ügyészség képvi-
selője. is megnyugodott nz Hétéiben, 
így az 0.2 v jogerőssé vált és most 
már nvugodfan bekerülhet a króniká-
ba ilyen fejezetcímmel: „A szegedi 
göífürdöügy'' . . -

fóakói hírek 
C z i r j á k Zoltán, a makói Belvá» 

rosi Beforrná tus Énekkar karnagya 
Kisújszállásra távozik, ahol reformá-
tus t'őkántorrá választották meg. A 
távozó kiváló karvezelőt. akinek ve-
zetése alalt a Belvárosi Református 
Énekkar szinte példátlan módon fel-
virágzott és magas művészi nívóra 
emelkedett, bensőséges ünnepség ke-
relében bucsuztatták a rcfornuPus 
egyház tanácstermében a hivek jelen-
létében. Dr. D i ó s s z i l ' á g y i Sá-
muel. az énekkar elnöke intézett be-
szédet Czirják Zoltánhoz és emlékül 
aranyórát adott át neki. Dr. S zent-
pét ery Zoltán Czirják Zoltánnét 
búcsúztatta kristályvázát nyújtva át 
neki emlékül. Az énekkar karnagya 
ideiglenesen V ö r ö s László lesz. 

Dr. Ferrnczy Béla alispán fontos 
megyéi ügyek intézése végett Buda-
pestre utazott és a hét vegén tér visz-
sza Makóra. 

A makói kaszinó vitéz P u r g I y 
Emil elnökletével tartotta meg évi 
tisztújító közgyűlését. Az elnök meg-
nyitóbeszédében kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az elhunyt dr. T 
ni á s v Andrásról A közgyűlés ez-
után egyhangúlag isméi a régi tiszti-
kart választotta meg. A változás csak 
annyi, hogy a Szegedre távozott vi-
téz C s o n g o r Árpád helyébe dr. 
B e l á n s z k v D e m k ó Pált válasz-
tották meg ügyvezetővé, dr. Hege-
dűs Károlv h. pénzügyigazgatót pe-
dig beválasztották a választmányba. 

A vármegyei kJsgvfllésen dr. Fe-
j é r Miklós főispán emelkedett sza-
vakkal emlékezett meg vitéz H o r t h y 
István kormányzóhelyettessé történt 
megválasztásáról. Bejelentette, hogy , 
a megye közönsége nevében hódoló I 
táviratban üdvözölte a kormányzóhe-
lyettcst. A főispán ezután Nagy Ká-
roly nyugalmazott elnök lelkészt üd-
vözölte meleg szavakkal kormányfő-
tanácsossá történt kinevezése alkal-
mából s az erről szóló okmányt át-
nyújtotta neki. Nagy Karoly megha-
tott hangon mondott köszönetet. 

Külföldi szérumlóvásár lesz Makón 
március 8-án, vasárnap délelőtt 10 
órakor, 

—®o®~ 
— A TISZA VÍZÁLLÁS A. A 

szegedi rendőrség révkapitányság" 

közli: A Tisza vízállása március 
4-én resael 7 órakor 590 em, hő-

mérséklete —0 C. A levegő hőmér-

séklete: +1 fok Celsius. 

Uj kapcsolási számok a most 

megjelent telefonkönyvben. Az új táv-
beszélő névsor kiadása alkalmával 
több előfizető kapcsolási száma meg-
változik. Akiknek már új lávbcszélő 
névsoruk van és az abban feltüntetett 
új számon a hívott még nem jelentke-
zik, az esetben az előfizetői a régi 
számol hívják. Akiknek regi távbeszé-
lő névsoruk van. azok a régi számot 
hívják, de ha ezen a számon az elő-
fizető már nem jelentkezik, az új és 
régi számot a 08 még díjmentesen 
közli. Az új névsorok teljes kiosztása 
u'án körülbelül két nap múlva minden 
előfizető az új névsorban feltüntetett 
kapcsolási számon hívható. 

— A kritikus életkorban reggelen-
ként éhgyomorra egy-egy pohár ter-
mészetes /Ferenc József* keserűvíz 
téges-régóta bevált kitűnő háziszer, 
amely rendkívül enyhe hashajtó hatá-
sa következtében huzamosabb haszná-
latra is igen alkalmas. Kérdezze meg 

— Janik-vendéglőben ma flckktn es 
vargabéles. 

— A SZEGEDI PIACI ARAK. A 
szombat hetipiacra felhajtottak: 4 
drb. 70 ki* pn aluli borjut. 3 drh. 70 
kg-on felüli ró'iut, 140—148 kg-os bí-
zott sertést 18 darabot. 25—75 kg-os 
sovány sertést ÍVÁ tarabot, választási 
malacot 229 darabot, árak a kö-
vetkezőképpen alakullak, horju ki-
lója 1.12. sovánv sertés kilóin 2.03 -
választási malac párja 40—70 pengő 
Húsok. Marhahús eleje I. r. kilója 26'i. 
II r 242 hátulja I. r. 298. II. r 2.78 
tisztított vesepecsenye kilója 4 20 P, 
borjúcomb csont nélkül egészben 3 70, 
szeletelve 4—. lapocka csont nélkül 
3.30. karai csonttal 280. szelve 310, 
nyakas, szegv és paprikásnak 230, 
sértéskarai hosszú 2.70. rövid 1—, 
comb csonttal 260. csont nélkül 3.—, 
lapocka csonttal 2.60 csont nélkül 
3.— tarja csonttal 2 40. csont nélkül 
2 80. oldalas 2.—. köröm —.80. fel és 
farok 1.40. efeő csülök 1.60. hátsó 
csülök 1 80. zsirszalonna bőrre! 2.64, 
bőr nélkül 2.84. háj 3.06. zsir 3.30. juh-
hús 1 60- 240. háránvhus 2.00-2.40 P. 
Tej és fejtermékek. Teljes tei piacon 
termelőtől literje 32. házhoz szállítva 
34. csarnokban 32—34, tehéntúró so-
vánv termelőtől kilója 0 80. zsíros 1—, 
viszonteladónál sovány 090. zsíros 
110. tejfel niaeon termelőtől titerie 
1.30. viszonteladóknál 1.40, fölözött tej 
bárhol 12 fillér. Tojás. Termelői ár 
gazdaságban kilónkint 3.20. piacon ter-
melő vagy viszonteladó 325. fogyasz-
tónak 3.30. kizárólag fogyasztónak 
akár termelő vagy viszonteladó a pia-
con a nagy tojásért derabonkint 17 
kisebb tojásért 16. nyilt árusítási üz-
letben fogyasztóknak kilója 1.30 da-
ra''snkint nagy 18. kicsi 17, mely árak 
nsak kizárólag friss tolásokra érten-
dők. A piacon termelőtől kérhető leg-
magasabb fogyasztói ár: csirka kilója 
2.60. tvuk 2.10. kappan 2.10. kacsa so-
vánv '190. hizott 2.50. liba sovánv 
2.20 pengő hizott 280 pengő, pulvka 
<=ovánv 2.10 nengő gyönevős 210 P 
Gyümölcs: Alma téli nemes faita ki-
lografnja 2.00—3.60. narancs 1.40—2 80. 
mandarin 2.20—2.80. citrom 10—20 f. 
Zöldségfélék. A szegedvidéki bu'go , 
nváért kilórktat a termelő által fc;- j 
számítható legmagasabb fogva«ztói ár 
nvári és őtoft rózsa klója 18. Pfilhréa 
14. őszi é* hollandi rózsa 13. P.tta é« 
sárga 12 Woltmann 10. Krüger 16. a 
viszonteladó ezekhez az árakhoz a 
fogyasztónál kilónkint 1 Miért ®zá 
mithftt fel. A burgonvakereskritrlnr 
egyesülés Sltnl forgalomba hozott v|. 
déki burgonya viszonteladói ára pia-
con és üzletben egyaránt kilónkin' 
nyári és ótott rózsa kilója 19. Gü'-
bnhn 18 fillér, őszi és hollandi róz«n 
17. Ella é« sárga 16 Woltmann 14 
K'figer 18 Vöröshagyma 18—24 'eV 
hagvmn 58—66. PétrezsClvem 70--30 
sárgnréna 30—40. vörösrékln 26—40. 
vöröskáposzta 30—10. zeller 60-100. 
feiesVánoszta 16—30, krikánoszta 60— 
80. krtrnlnb téli 30 —60 torma 1.50 — 

2 20. snenőt 150—3 00 P Takarmány: 
Felhozatal nem volt 

I) E L M A G Y A R O F 5 t A G 
Csütörtök, 1912 m á r c i u s 9. 

Vásárhelyi hirek 
A református egyház presbitériu-

ma ülést tartott M a r t o n Árpád el-
nöklelkész cs dr. C s á k y Lajos ny. 
tisztiföügycsz, fögondnok vezetésével. 
Napirend előtt Csáky Lajos megemlé-
kezett arról a nagv veszteségről; 
amely a vásárhelyi református egy-
házat és az egész magyar nevelés-
ügyet Imre József ignzguló-tanitó ha-
lálával érte. Indítványára a presbité-
rium kimondotta, hogy Imre Józsei 
emlékét jegyzőkönyveben örökili meg. 

Dr. 8 imkó Elemér főispán felhívást 

bocsátott ki a cségplög® ptulajdono-
sokboz, hogy minden géptulujdonos 
már most gondoskodjék gépének rend-
behozataláról, mert a/, idei nyáron 
csak kifogástalan gépek tulajdonosai-
nak adják ki a csépiési engedélyt 
Rendkívül fontos ugyanis, hogy a gép 
olyan állapotban legyen, hogy ne 
okozzon szem veszteséget. A főispán 
rendelkezését a cséplögéptulajdonosok 
egyesülete letárgyalta és a legtelje-
sebb megértéssel fogadta. Foglalkoz-
tak a géptulajdonosok a munkások 
kosztolásának kérdésével és kimon-
dották, hogy naponként adnak a mun-
kásoknak meleg ebédet, a reggelit és 
vacsorát pedig 2—2 kiló búzával vált-
ják meg. 

A Református Ifjúsági Egy csittel 
március 7-én. szombaton este rende-
zi meg a Kálvin-téri levente otthon-
ban nótaestjét Murgács Kálmán dal-
költő köienuikődésével, \ népszerű 
dalköltön kívül fellépnek Tóthné Ja-
kó Kató, Győrffy József. H. Győrffy 
Ilona, Győrffy Sándor és Rácz Árpád 
cigányzenekara. 

A Református Ifjúsági Egyesület 
most megtartott évi tisztújító közgyű-
lésén a következő tisztikart válasz-
totta meg: Lelkészelnök: Márton Ár-
pád, ifjúsági lctkészelnök: Győrffy 
Sándor, iigy vezető-elnök: Varga Já-
nos, alelnökök: ifj. Vincze Sándor, ifj. 
Török lnirc, Molnár Sámuel, titkárok; 
Becsev Imre, Béni Lajos, jegyzők: 
ifj. Török Imre, ifj. Pálinkás Imre, 
ifj. Mucsi Imée, föpénztáros: Kovács 
László, pénztáros: Yáradi Imre, el-
lenőr: Falábú Dezső, könyvtáros: Ka-
posi Lajos, háznagy: Várad!" Imre, he-
lyettes háznagy: Kapocsi Lajos. Szám-
vizsgáló bizottság elnöke: Eperjesi 
Mihály, tagok: Pánczcl László, ifj. 
N. Rébék Sándor. 

T Ő Z S D E 
Budapesti értéktőzsdezárlat Egye-

netlen alapirányzat mellett élénkebb 
forgalommal nyitott a ttizsde. A rész-
vények többségénél a kezdő árfolya-
mok magasabbak voltnk a tegnapi 
zárlatnál. A tőzsdeidő későbbi folya-
mán ösztönző hirek nvomán a vétel-
kedv fokozódott, a kereslet megélén-
kült és az árak tovább emelkedtek. 
Zárlatig a vezető értékek elérték a 
napi megengedett árnyereséget. A 
tőzsde barátságos irányzattal zárult. 
Végeredményben a Kőszén 15.—. a 
Bauxit 10—. a Rima 6—, a Fegyver 
és a Magvar Cukor 5.— pengővel őrá. 
gult. 

Zürichi devizazárlat: Paris 9.57, 
London 17.26. Newvork 481 Milánó 
22.66. Berlin 52 és fél. Szófia 5.25, Ba. 
karest 2.25. 

A Mauvar Nemzeti Bank valutaár-
folvamai. Szlovák kor. 1145—1175. tél 
1 95-2.05. lira 17.40-17 90. svájci fr 
79 60-80 60. svéd kor. 8170-82.70 

A budapesti terménytőzsdén aa 
árak változatlanok. 

Budapesti gabonatőzsde hivatalos 
árjecvzése. Rnza 81 ks-ou felül 3150. 
80 kg-on felül 31 —. 78 Uc.os 39- F 
Poz« szokvánv 71 kg-os 28—. Mtaze* 
re? 28—. Takarmányárpa 65 tg. Bu-
dapest" 24 50. Szeged 24 30. ính 41 
kg-os Budapest 26.50. Szeged 26:50. 
Tengeri" csöves 17.10. szemes 2100 

Fá jdalommal telt szívvél tudat juk, hogr 

Kandiba Károlyné 
hosszú betegség után elhunyt. Temetése 6-án, pénteken del-
előt) 10 órakor lesz a cintcremből. 

Részvét látogatások mellőzését kcrjiiJc. 

kü l ön villamoskocsi fel 10-kor indul a Dugonics-térről. 

GYÁSZOLÓ C S A L Á D 


