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— Mégis elsülyedt a Naschitz. A Dél-
magyarország egyik múltkor' hirét, amely-
ben azt jelentette, hogy a Naschitz elsülyedt, 
cáifolt'ák. Sajnos, a Cáfolatoknak. mncs annyi 
erejük, hogy a fürdő hatalmas testét a vizböl 
kiemeljék. Így történi, hogy a Naschitz, ca-
folat ellenére is, elsülyedt. Vasárnap még ki-
állt a vizböl az egyik fiirdővég. Hétfőre a 
fölött is elsimult a Tisza egyébként legtöbb-
ször csendes vize. A Naschitz halálának hirét 
tehát fenn kell tartanunk. Bármennyire sze-
retnők is, ha a tiszai emberek boldog Örcmiű-
re a cáfolatnak lenne igaza. Sajnos, a cáfola-
toknak nagyon megingott a hitelük. Biztosra 
lehet venni, hogy igaz, amit cáfolnak. Talán 
igy történt, hogy a igyors és tartalmában tul-
merész cáfolat hatása alatt sülyedt a vizbe 
a Naschitz-fürdőnek az a része is, amely ed-
dig a vízből kiállt. 

— A szocialisták gyDl sei. Kedden a kö-
vetkező gyűlések lesznek : Kádárok összmühely 
értekezlete este 6 órakor uj Munkásotthon 25. 
számú szoba. Szűcs és sapkakészitő .munkások 
este fél 6 órakor uj Munkásotthon 57. számú 
teremben taggyűlést tartanak. Feltétlen megje-
lenés. Népzenészek gyűlése délután 2 órakor 
városháza közgyűlési termében. Szeged móra-
városi kerületi pártszervezet este 7 órakor Sánta-
vendéglőben. (Remény-utca sarok) összbizalmi 
ülést tart. Szeged-Rókusi Máv. műhelyi mun-
kások délután 5 órakor uj Munkásotthon föld-
szint 23. számú teremben gyűlést tartanak. 
Építőmunkások vezetősége és bizalmi testülete 
este 6 órakor uj Munkásotthon 32. számú te-
remben gyűlésezik. A vegyészeti munkások 
vegyes bizottsága (munkások és munkáltatók) 
részéről az uj Munkásotthon földszint 19. szá-
mú szobájában lesz értekezlet. 

— Visszahelyezik a j á rványkósh iza t Új-
szegedre. Ismeretes, hogy az újszegedi hid 
elzárásakor az ottani járványkórházat ideig-
lci^sen Szegedre, a Móra-utcai iskolába he-
lyezték át. Mintán a közlekedés most ismét 
szabad lett, dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester a kórház visszatelepítésére kért enge-
délyt a francia parancsnokságtól. A parancs-
nokság a kért engedélyt megadta, a járvány-
kórház tehát rövidesen visszaköltözik régi 
helyére. 

— Az ujszegedi bevásár lások kor lá tozása . 
Megirtuk, hogy az ujszegedi községi elöljáró-
ság a vásárlók részéről történt mohó megro-
lianással ós az árdrágításokkal szemben vé-
dekezni lesz kénytelen. Újszegeden a lakos-
ság részére u j bevásárlási igazolványokat ál-
lítanak ki. (Ezzel kapcsolatban u j élelmezési 
rend lép életbe, amely szerint május elsejé-
től kezdve: tejet, tejtermékeket, csak az elöl-
járóság által kiállított igazoló jegyek alapján 
lehet vásárolni. Ilyen igazolványt csak Új-
szeged községben állandóan lakó egyének 
kaphatnak és igy tejet a községben Szeged 
városi lakos egyáltalában nem vásárolhat. A 
behozott tej fölöslege a városi tej csarnoknak 
lesz átadva, amely kötelezettséget vállalt, az 
iránt, hogy azt elsősorban a csecsemők és 
kórházak részére fogja kiszolgáltatni. Más-
nemű élelmicikkek közül húst, lisztet vagy 
kenyeret naponta délelőtt 9 óráig, valamint 
délután 3—5 óra között, ugyancsak igazol-
vány alapján lehet csak bevásárolni, s miután 
igazolványt csak ujszegedi lakos kaphat, a 
fent jelzett időben a városi lakosság egyál-
ta lán nem lesz kiszolgálva. Minden más élel-
mi cikk a község területén szabadon vásárol-
ható, de az ellenőrző közegek szigorúan fog-
nak felügyelni arra, hogy ezek vételénél a 
normális árak betartassanak és akit az árak 
túlfizetésén tetten érnek azok a. helyben szo-
kÚH08 szigorú büntetéssel fognak sújtatni. 

— Műegyetemi szaktanfolyam Szegeden. 
A szegedi illetőségű műegyetemi hallgatók 
nevében hétfőn délelőtt egy négy tagu kül-
döttség járt dr. Dettre János kormányzóbiz,-
tosnál. A műegyetemi .hallgatók memoran-
dumban kérték a kormányzóbiztost, hogy 
szaktanfolyamot létesítsen részükre. Szege-
den több mint negyven műegyetemi hallgató 
van, akiknek legnagyobb része hadban volt 
katona és már eddig is nagyon visszamaradt 
tanulmányaiban. A kedvezőtlen viszonyok 
és a vasúti ,közlekedés szünetelése pedig le-
hetetlenné teszi, hogy a budapesti műegyete-
men tanulmányaikat folytathassák. A tanfo-
lyam kétszázötvenhat órára terjedne és az 
előadásokat tanárok és mérnökök tartanák. 
A műegyetemi hallgatók hatezer korona tá-
mogatást, kértek a tanácstól, ahová kérelmü-
ket. Írásban beadták. A tanács a segély meg-
adása mellett foglalt állást, de az összeget 
csak az állampénztár terhére akarta folyósí-
tani, mintán a hallgatók többsége erre a tan-
évre a budapesti műegyetemen >a tandíjat 
már lefizette. A kormányzóbiztos megígérte a 
küldőt.' légnek, hogy a hatezer koronát az ál-
lampénztárból folyósittatja, egyelőre azonban 
a város előlegezi az összeget. Ezek szerint a 
szaktanfolyam már a legközelebbi' ülőben 
meg is kezdi működését. Az előadások terve-
zetét Thiering Oszkár, a felsőipariskola igaz-
gatója a Szegedi Mérnök- és Építész Egylet 
bevonásával már el is készítette-

— A Dorozsma község elöljárósága és 
szolgabírósága részére címzett- hivatalos leve-
leket hetenkint kétszer, hétfőn és csütörtökön 
továbbítják a főpostáról. 
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Kedden és szerdán. 

Nagy magyar filmszenzáció ! 

Csermely Gergely regénye után 5 felvonásban. 

Rendezte: Balogh Béla. 
Főszereplők: 

Mattyasovszky Ilona Bojda Juci 
Andorffy Ilona Ktirthy György 

Inke Resző. 

Előadások fél 6 és fél 8 órakor, 

— Halálozás. Csonka Elemérné, szül. Vár 
Eózsi április 27-én életének 33 évében liosz-
szas szenvedés után meghalt. Temetése 28-án 
délután 3 órakor volt a Csekonics-utca G sz. 
alatti gyászházból. 

— A főiskolai hallgatókhoz. A Szegeden 
tartózkodó összes főiskolai hallgatók felké-
retnek, hogy folyó hó 30-án, szerdán délután 
6 órakor a Kass-vigadó« kistermében jelen-
jenek meg. 

— A szellemi munkások szakszervezete 
Kedden délután négy órakor az ügyvédi ka-
mara nagytermében rendkivül fontos ülést 
ta: t, amelyre minden tag megjelenése kívá-
natos. Ezen az ülésen választják meg az u j 
vezetőséget 
, \ A Földosztás Röszkén. Vasárnap az a hir 

étkezett Eöszkéről, hogy a lakosság egy ré-
szé önhatalmúlag osztja fel maga iközőt* 
módosabb gazdák és a község földjét, A ha-
tóság megbízásából Várkonyi Jenő gazdász 
és Papp Menyhért rendőrkapitány mentek i i 
Röszkére, hogy az erősz-akosko d ókat megfé-
kezzék. A röszkeiek azért türelmetlenek, mert 
már régebben felkérték a polgármestert., hogy 
a földosztásnál előfordult sérelmeiket orvo-
soltassa és ez mindeddig nem történt meg. 
Az volt a panaszuk, hogy a földosztás alkal-
mával azoknak adtak földet, akik amúgy is 
jómódú telkesgazdák, miig a leszere.lt kato-
náknak és a szegény napszámosoknak egyál-
talán nem jutott föld. A polgármester az ál-
lítólagos visszaélések megvizsgálására ki-
küldött egy, a városi gazdászbój és a birtok-
rendező testület, néhány tagjából álló bizott-
ságot. A bizottság mindeddig nem intézhet-
te el az ügyet, mert a telekkönyvi adatok 
megvizsgálása sok időt vesz igénybe. A ha-
tóság kiküldöttei megmagyarázták ezt a bé-
kétlen ked ők n e k, akik, —?. legalább egyelőre 
— megnyugodtak. (J, 

— Közvédők kinevezése. A szegedi ügy-
védi kamara 1896. évi 33. tc. 410. paragrafusá-
nak rendelkezéséhez képest a szegedi ítélő-
tábla előtt bűnügyekben tartandó főtárgyalá-
soikhoz iközivédőül kirendeli: Junius 2-től 7-ig 
terjedő időre dr. Maiina Lajos ügyvédet, he-
lyetteséül Aigner Károly dr. ügyvédet. Június 
10-től 14-ig terjedő időre dr. Pulii Zoltán 
ügyvédiét, helyetteséüli dr. Balogh iMarcell 
ügyvédet. Junius 16-től 21-ig terjedő időre dr. 
Pártos Ernő ügyvédet, helyetteséül dr.Barta 
Dezső ügyvédet. Junius 23-tól 28-ig terjedő 
időre dr Rainer Ágost ügyvédet, helyetteséül 
dr. Biró Sándor ügyvédet. Junius 30-tóli ju'üus 
12-ig terjedő időre dr . Regdon Sándor ügyvé-
det, helyetteséül dr. Bodnár Géza ügyvédet. 
Julius 14-tőli 26-ig terjedő időre dr. Reisz De-
zső ügyvédet, helyetteséül; dr. Bokor Pál ügy-
védet. Július 28-tól augusztus 9-ig terjedő 
időre dr. Rósa Péter Pál ügyvédet, helyette-
séül dr. Csikós Nagy József ügyvédet. Au-
gusztus 11-től 23-ig terjedő időre dr. Salgó 
Béla ügyvédet, 'helyetteséül1 dr. Csonka Nán-
dor ügyvédet. Augusztus 25-től szeptember 
6-ig terjedő időre dr. Salgó Gyula ügyvédet, 
helyetteséül dr. Dallos Mór ügyvédet. Szep-
tember 9-től 13-ig terjedő időre dr. Sebők 
Ferenc ügyvédet, helyetteséül dr. Dobay 
Gyu'la ügyvédet. Szeptember 15-tőli 20-ig ter-
jedő időre dr. Singer István ügyvédet, helyet-
teséül dr. Eisner Manó ügyvédet. Szeptem-
ber 22-től 27-ig terjedő időre dr. Sőreghy 
Mátyás ügyvédet, helyetteséül dr. Engel Sán-
dor ügyvédet. A helyettes a kirendelt közvé-
dőt csakis akadályoztatása esetén és ettől 
kellő időben történt külön fölhívásra helyet-
tesíti. Ha a kirendelt közvédő és helyettese 
is akadályozva lenne a közvédelem ellátásá-
ban, erről azonnal jelentés teendő az i'.gyvédt 
kamarának. 
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