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sok régi (erve : a magyar-román perszonális unió 
és esetleg politikai közösség a két országot egy-
aránt fenyegető szláv veszedelemmel szemben. 

Ma a román-magyar uniót még nem lehet meg-
valósítani, mivel a magyarság még nem heverte 
ki és nem felejtette el a sebeket, amelyeket a kis-
ántánt államaitól és igy Romániától is kapott. 
Mária királyné azonban ugy vélekedik, hogy fia, a 
volt román trónörökös, mint magyar király, okosan 
és népszerűen uralkodva, megteremtheti a barát-
ságot saját országa, Magyarország és apjának bi> 
rodalma között és előkészítheti a két állam leg-
szorosabb szövetségét. 

Diplomáciai körökben komolyan beszélnek a volt 
román trónörökös magyar királyjelöltségéről és 

ezért a Délmagyarország bécsi tudósítója minden 
felelősséget elhárítva magáról, közli a kolportált 
híreket sz. p. 

A kamara tudomásul vette • trónörökös 
lemondását. 

(Budapesti tudósítónk telefon jelentési) Buka-
restből jeleniik: A román kamara mai diáién 
foglalkozott Károly trónörökös lemondásának 
ügyével. Felolvasták a trónörökös lemondó le-
velét, majd Bratianu és Avarescu felszólalása 
után a kamara a trónörökös lemondását tudo-
másul vette és megszavazta a régsnsségre vo-
natkozó törvényi. 

Szeged v á r o s t anácsa 
százmi l l i ó ko roná t szavazot t meg 
a z á rv í zká rosu l t ak segé lyezésére . 

Sieged város tanácsa szép gesztussal törlesz-
tett ma valamit abból, amivel az ország lakos* 
ságának tartozik a város még as l§2£>-es árvíz-
katasztrófa óla, amikor a hullámsírba merült 
Szegedet azokból az adományokból építették 
fel szebbé és nagyobbá, amelyekkel ugy a kül-
föld részvéie, mint az ország lakossága járult 
bozzá a rekonstrukció költségéhez. A tanács a 
polgármester javaslatára egyhangúlag százmillió 
koronái szavazott meg az árvíz okozta károk 
megtérítésére. 

A hétlöi tanácsülés után, amikor a tanáci 
tagjai már szobájukba vonullak vissza, a pol-
gármester személyesen végiglátogatta a tanács 
összes tagjait és közölle velük, hogy az ülésen 
megfeledkezett arról a javaslatról, amelyet pedig 
még ma föltétlenül a tanács elé akart (erjesz-
teni, hogy a város juttasson valsmi tekintélye-
sebb anyagi segilséget az árvizsujtotfa közsé-
geknek. A polgármester százmillió korona meg-
szavazását javasolta és javaslatához a tanács 
minden t a g j a készségesen h o z z á j á r u l t , azzal, 
hogy a város lakossága az ország lakossága 
i r dn i l hiteles h á l á j á t dokumentálja adományá-
val, mert sohasem jeltdkezhetik meg arról a 
bőkezű áldozatkészségről, amellyel a nagy árvtz 
után elősegítették a város feltámasztását. A 
tanács elhatározta, hogy a határozatáról sürgő-
sen értesiti a kormányt és útbaigazítást kér, 
hogy a megszavazott százmillió koronát milyen 
hatósághoz juttassa el. Mihelyt a kormánytól 
megérkezik a válasz, a tanács a pénzt azonml 
eljuttatja rendeltetési helyére. 

Szegednél husz centimétert áradt a Tisza. 

A szegedi folyammérnöki hivatalból nyert ér-
tesülésünk szerint a Tisia felső szakssza egé-
szen Tiszafüredig apad, Tiszafüredtől lefelé 
azonban husz-harminc centiméteres áradásokat 
jelentettek. Szegednél a viz dlldsa Ismét elérte 
hétfőn a 693-as nivöi, ami busz centiméternyi 

áradásnak felel meg. A hármas Köíös ezz«I 
szemben tovább apad, a Maros azonban áred. 
A jelek él jelentések szerint az áradás most 
már minden vonalon utolsó stádiumába jutott 
és ha valami ujabb esőzés mm duzzasztja meg 
ismét a f o l y ó k á i , akkor az árvtzveszedelem 
végleg elmúlt. A Tisza áradását a tokaji jég-
torlaszok elindulásával felszabadult viztöueg 
okozta, amely most lassan vonul le dél felé. 

összedőlt egy lakóház Felsővároson. 

Hétfőn délelőtt lelenteiték a város mérnöki 
hivatalának, hogy vasárnap éjjel összedőlt egy 
ház a felsővárosi Bárka uccában. As ösisedólt 
ház tulajdonosát, Kincs Henrik iparost éjszakai 
álmából riasztotta fel a leomló falak moraja és 
feleségével együtt éjszakai toalettben menekült 
a megmozdult falak közül ki az uccdra. 

A mérnöki hivatalban érdeklődésünkre elmon-
dották, hogy a Bárka ucca 16. iztmu hátat az 
esőzés és a talajvíz döntötte Össze, azonban a 
hatósígok már hónapokkal ezelőtt megállapítot-
ták, hogy a kérdéses ház életveszélyes és min-
den pillanatban öjszedőshet, a<ivei azonban 
tulajdonosa és lakója saját jelelősségére nem 
költözött el belőie, mert máshol nem kaptak 
Ixkást, a bekövetkezett szerencsétlenségért, anely 
a lakók testi épségében szerencsére nem oko-
zott kárt, a felelősség senkit se n terhel. 
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Kérdezze meg fogorvosát 
Legjobban védi fogait 
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fogpép, fogpor, szájvíz. 
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A kasz i nó ú jévi bá l ja u t án gjarázda legények 
l e s zú r t á k Antal Lász l ó százados t . 

Legénytámadás a százados cllan, mert nem engedték ba a „csizmásokat* 
az alit bálra. 

A szomszédos Csinádpalota nagyközségnek 
újév hajnalán szomorú szenzációja támidl. 
Szilveszter vígságos estéje után a hajnaltórák-
ban a kaszinó kapujában orvul megtámadták 
és leszúrták Antal László vámőr-századosi, az 
ottani vdmőrkirendeltség vezetőjét. Az orvul 
megtámadott vámőr-százados végigküzdötle az 
egész világháborút és számos vitézségi érem 
tulajdonosa és nemrégen került s csanádpalo-
tai vámőr-kirendeltséghez. Rövid csanádpalolai 
tartózkodása alatt a nagyközség társadalmában 
előkelő szerepet Játszott és mindenütt megked-
velték a daliás siázadoit, aki Ctanádpalotán a 
legnagyobb katonai tisztséget visilte. 

A tragikus eset napján, Szilveszter éjjelén 
nagy bálát rendezett az ottani intelligencia a ka-
szinó összes termeiben. A bál helyiségében ta-
lálkozót adott a község egész intelligenciája és 
megjelent olt Antal László vámőr-százados is. 
A bálterem bejáratainál a rendezőség tagjai 
ügyeltek arra, hogy csak meghívottak jelenhes-
senek meg a mulatságon. Nem tudták azon-

ban megakadályozni, hogy néhány garázda le-
gény ne jusson be a bálterem helyiségeibe. A 
műsoros előadás után, amikor a táncmulatság 
megkezdődött, félrecsapott kalappal egy csiz-
más legény jelent meg a parketten is m»g 
jegyzésekkel illette a iúneolókat. A garázda le-
gény közelébe éppen Antal Láízló vámőr-
százados ért, akinek táncközben a legény a 
lábára lépett. A szásados erélyes rendrautasitása 
után a legény látható sértődéssel, szitkozódva 
távozott és a szomszédos kocsmába ment, ahol 
cimborát mulatoztak. Itt elmondotta a száza-
dossal történt ö58zetzólalkozás*t, m i n társai 
bosszút forraltak és elhatiroztdk, hogy meg-
lesik a századost, amikor a bálból majd 
hazatér. 

ízesítendő hajnalin, négy órakor elcsönde-
sült a kaszinó és Antal L stió vámőr-százados 
legutoljára hsgyfa el as epületet. Amikor a ke-
szlnó tőiét kapui* aló! kilépet, egy ismertt^n 
legényekből álló csoport hirtelen rátámadt és 
az egyik egy nvgy konyhakéssel milyen a szá-

zados nyakába döfött. A váratlan támadásra a 
századosnak már védekezni sem volt ideje, 
uiy hogy jajszó és segélykiáltás nélkül eseti 
össze. Az ismeretlen legények a véres lett után 
vigan, kiáltozva rohantak el a véres tett szín-
helyéről és az egyik nevelve mondta cimborá-
jának, hogy „ezt a százados! jól elintéztük". 
Az ucca végén találkozó legények beszédét 
meghallotta az egyike éjjeli őr, aki a ksstinó 
elé sietett, ahol vértől elboritotían talál a meg 
az orvtámadás sierencsétlen áldozatát. Segít-
ségért kiáltott és arra a sxomszéd házakból 
néhányan elősiettek, akik felismerve a száia* 
dost, azonnal a lakására szállították. Az azon-
nal előhívott községi orvos bekö özie ugyan 
Antd László sebeit, da annak állapota újév 
délutánján annyira sul oxbodoit, hogy szómba-
ion reggel vonaton n szegedi honvéd csapat-
kórházba szállították. 

A véres merénylet hire pillanatok alatt futó-
tűzként terfedt el a községben. Az ottani vámőr-
kirendeltséget alarmirozták, ugy hogy már a 
reggeli órákban a támadó legényeket elfogták. 
A nyomozásban az ottani csendőrség is részt-
vei: és segédkezett a támadó legények elfogásá-
ban. Az egyik lsgénjnil megtalálták a véres 
kési. A legény kihallgatása alkalmával beval-
lotta, hogy ő szarta le a századost és a me-
rényletet társaival történt előzetes megbeszélés 
után hallották vígre. A csendőrök mind a négy 
legényt letartóztatták. 

A szegedi honvád cs pstkórházból nyert ér-
tetü ésűnk szerint Antal Lfszió ssázado oa sűr-
lős műtétet hajtottak végre is ma mar jelen-
tékenyen javult állapota és orvosai biitosan 
h 'hgn. 

l 'W .iDii Est január 7 én esic 8 űttkor. 
a TUza szálló termíbe.1 É sy Emilia, f u h d s t 
Qfuh és Móra Ferenc szerepléséül. Jegyek 
Harmónia (Belvárosi Mozi) pénztáránál. 

Adófelszólamlási tárgyalások Az I. számú 
adófelszi lamlást bizottság tárgyalási sorrendje 1926 
január 7 én: Dr. Szabó József egyetemi tanár 
A'fOldi ucca 8, dr. Heiner Lajos egyetemi segéd-
tanár Márei u. 6, dr. Sz árik Péter Margit u. 6, 
dr. Zimmermann Vilmos Boldogasszony sugárut 2, 
dr. Klein Mór Kálvin tér 7. dr. Kertész Béla 
Bocskay u. 8/a, dr. Baneth Samu Szent György u. 
15, dr. Bereck Péter Tisza Lajos körút 37, dr. 
Engei Rudolf Szent Mihály u. 9, dr. Réihy József 
Káivin tér 2, dr. Ivánkovics Jenő Tisza Lajos körút 
23, dr. Fenyves M. Kornél Sient Mihály u. 1, 
dr. Kallós Károly Kölcsey u. 4, dr. Korda Jenő 
Dugonics tér 4, orvosok, Deitre Béla kereskedelmi 
alkalmazott Horváth Mihály u. 1, |dr. Dallos Mór 
Széchényi tér 15, dr. Singet István Bástya u. 13, 
dr. Wolff József Somogyi u. 23, dr. Hajnal István 
Bástya u. 7, dr. Schwarz Jenő Csekonics u. 6, 
dr. Schwarz József Jókai u. 9, dr. Kertész Béla 
Csekonics u. 1, dr. Csikós Nagy József Kölcsey u. 
4, dr. Szivessy Lehel Csekonics u. 4, dr. Eisner 
Manó Dugonics tér 11, dr. Cserő Ede Arany János 
u. 10, dr. Szakáts József Somogyi u. 22, dr. Szabó 
Béla Bástya u. 19, dr. Sebők Ferenc Deák Ferenc 
u. 24, dr. Müller Manó Dugonics tér 11, dr. 
Deutsch Imre Jókai u. 7, dr. Barta Dezső Tisza 
Lajcs körút 38, ck Tó h Imre Zrínyi u. 5, dr. 
Székely Ferenc Kárász u. 14, dr. Scholtz Károly 
Vár u. 7, 'i vv-sdek. 

IConrad Veidt! 
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|A fekete gróf | 
| szombaton és vasárnap a KORZÓBAN | 
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! RUDOLF VALENTINO attrakciója: Figaró Őfensége csütörtöktől a 
belvárosiban. I 
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