
D B L M A d Y A R O R S Z A O 1926 január 9. 

— Hódmezővásárhely tanfaiügyelőt kér. 
Hódmezővásárhelyről jelentik: Hódmezővásár-
hely közigazgatási bizottsága annak hatása 
alatt, hogy Csongrád vármegye vezető körei a 
szentesi tanfelügyelői hivatal visszaállítását sür-
getik, — mai napon tartott ülésében dr. Algaer 
Károly főispán elnöklete alatt egyhangú hatá-
rozattal kimondotta, hogy Hódmezővásárhelyre 
önálló hatáskörrel tanfelügyelői hivatal szerve-
zésit fogja feliratilag kérni a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztertől. Mindaddig pedig, mig 
a város ezen önálló hatáskörű hivatalhoz hozzá-
juthat, feliratilag kérelmezi a bizottság, hogy 
Hódmezővásárhely és Szeged tanügye egy veze-
tés alatt maradjon, mert Szeged megközelítése 
előnyösebb és a két város érdekei azonosak. 

— Az adófelszólamlás. Az I. számú adófel-
szólamlási bizottság tárgyalási sorrendje 1926 

Íanuár 9-én: Dr. Erdélyi Mihály Dáni ucca 4, dr. 
'olitzer Dezső Attila u. 3, dr. Lehel Pál Tisza 

Lajos körút 73, dr. Vadász Imre Margit u. 8, dr. 
Wilheim Lajos Tisza Lajos körút 55, dr. Biró 
Sándor Korona u. 10, dr. Götz Hugó Alföldi u. 29, 
dr. Martinyi László Mérey u. 6/c, dr. Erőskövy 
Dezső Szentháromság u. 19, dr. Vadász János 
Szentháromság u. 2, dr. Fischer Marcel Korona u. 
4, dr. Lőbl Sándor Korona u. 11, dr. Rózsa Pál 
Mikszáth Kálmán u. 4, dr. Wanie Rezső Tisza 
Lajos körút 12, dr. Vajta Jenő Tisza Lajos körút 
73, dr. Winkler Elemér Polgár u. 2, dr. Tóth 
László Tisza Lajos körút 73, dr. Bartha Sándor 
Korona u. 13, dr. Fekete Béla Mérev u. 6/a, dr. 
Lévay Ferenc Széchényi tér 9, dr. Grüner István 
Tisza Lajos körút 55, dr. Hunyadi Vass Gergely 
Mikszáth Kálmán u. 2, dr. Márton József Mérey u. 
6/b, dr. Sőreghy Mátyás Petőfi Sándor sugárut 10, 
dr. Weisz Lajos Tisza Lajos feörut 59, dr. Kókay 
István Vidra u. 2, dr. Lipfeay Kálmán Fodor u. 6, 
dr. Körösi Ignác Szentháromság u. 15, dr. Engel 
Imre Dugonics tér 12, dr. Grüner Pülöp Vidra u. 
3, dr. Llppay Lajos Bocskay u. 13/a, dr. Matievích 

{ózsef Berzsenyi u. 17, dr. Oltványi József Kossuth 
-ajos sugárut 27, dr. Basch Ferenc Kálvin tér 6, 

dr. Dettre Pál Vidra u. 3, dr. Szigeti Sándor Kál-
vin tér 6. dr. Lukátsy Géza Kossuth Lajos sugárut 
21, dr. Polgár Péter Szilágyi ü. 39, dr. Salgó 
Gyula Fodor u. 11, dr. Staubért Jenő Tisza Lajos 
körút 29, ügyvédek. 

Fehér és ajour hímzésre a varrógépen 
teljesen ingyen lanitja meg vevőit a Singer 
varrógép részv.-tdrs. Szeged, Kárász ucca 1. i» 

— Összeomlott $gy óriási tribün. Los-
Angelosból jelentik: Paiadenában (Kalifornia) 
nagy népünnepet rendeztek, amelyen egy óriás 
t r i h t n beomlott. Háromszáz ember súlyosan 
megsebesült, az egyetlen halott egy asszony, 
aki nem is tartózkodott a tribünön, a hatalmas 
alkotmány összedőltének láttára azonban annyira 
megijedt, hogy szlvsziiütist kapott. 

— Kézimunka tanfolyam. A Szegedi Katholikus 
Nővédö Egyesület Korona ucci 18. szám alatti szék-
házában kézimunka-tanfolyam nyilik. Kevés anyagot 
igényel s könnyen sajátítható el, divatos, olcsó, egy 
bét alatt kényelmesen megtanulhatja még az is, ki 
kézimunkával nem szívesen foglalkozik s megszereti. 
Tándij 150.000 korona. Jelentkezéseket az irodában 
kérünk. 

Concerfhangversenij 
az Apostolokban. 
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A zenészegyesület szimfonikus zenekara holnap, vasár-
vap délelöt fél 11 érától 1 óráig klasszikus hangver-
senyt tart az „Apostolok" éttermeiben. Belépődíj nincs. 

— ~ . . — — — • — — , 
a r A M n A W ! & l r planlnök ujat es használtak 
A O I i g U r a K j l kaphatok kedvező fizetési feltételek 
mellett V n n o l zongoraraktárában Takaréktár utca 8. sz. 

Hangolások, javítások olcsön, szakszerűen 
r, végeztetnek. Zongora- és planlnókülcsönzés. 27 

Memjaiszonijl aján-
rfÓlrifT zománcedény ás kony-
uenut hafelszerelési kiraka-
tom kiváló gazdag választékát 
becses figyelmébe ajánlom. — 
Szántó Józeef zománcháj a, bel-
városi huscsarnok mellett 8 

Sehol olcsóbban 
varrógép, ke-
rékpár, gra-
mofon, gyer-
mekkocsik, 

gumi és szere-
lék részletre is 

Nagy javítóműhely ! 30 
S*6ntő Sándor féprab-
t f f . Kiss Dá\ -palota, Kiss u. 

P I O ¥ € L € M í 
Értesítjük az igen t. vevőkílzönséget, hogy budapesti Központunk révén 

sikerült biztosítanunk egy elsőrangú 
nOQOü VáSZODQyáR teljes gyártását és a legkitűnőbb 

vásznakbői és zefi<ekbői csszealtitott dus raktárunkat 

5 havi kamatmentes lefizetés mellell 
hihetetlenül olcsó árakon bocsátjuk a nagyközönség rendelkezésére. 

Legdúsabb raktár selymekben, férfi, nöi szövetekben és divatcik-
kekben, paplanokban, öijyterílőkbeji, fllggiSnyOkuen stb stb, 

Excelslor TexHHg@reske<Selmi RT. 
szegedi fiókja, Somogyi u. 22, 

— Hivatalos jelentés cz árvízről. Buda-
pestről jelentik: A földmivelésűgyi minisztérium 
vízrajzi osztálya jelenti: A Duna felülről egé-
szen a csonkaország határáig mindenütt apadó. 
A mai budapesti vízállás 442 cm. A Tisza 
Vásárosnaménynél csekély áradást mutat, lefelé 
apadó, egészen a Tiszafüred—Szolnok közötti 
szakaszig, ahol most kulminál. A Tista mellék-
folyói közül a Szamos, Hernád és a Sajó ára-
dást mulat, a többi apad, kivéve a hármas 
Körösnek a Tisza áradó vizének a hatása alatt 
levő folyóit. 

— Kalapáccsal agyonütötte a hányi és a 
hajókazánban elégette. Berlinből Ielentik: A 
36 éves, Potsdamban lakó Hennlngs Jenő la-
katos tegnap megjelent a potsdami rendőrség 
előtt és lelkii8meretfurdalására hivatkozva meg-
vallotta, hogy nyolc iv elöli gyilkosságot köve-
teit el. Hennings 1917-ben főfütő volt a Hőben-
fels gőzösön, amilyet a kikötőparancin okság 
aknakutató-híjóvá alakított át. Kevéssel karácsony 
előtt, egy hamburgi korcsmában megis-
merkedem egy 17—18 éves leánnyal, akivel 
végigfcolyongtak néhány csipszékbet), majd a 
hajón folytatták az ivást. Lenn a fűtőhelyiség-
ben borozgattak, de egyszerre valamin össze-
vesztek. A verekedés hevében annyira dühbe 
guruit, hogy kalapáccsal agyonütötte a leányt 
s a holttestet a kazánba dobta. Megvárta, mig 
a holttest egészen elígett s a hamut kiszórta a 
fedélzeted. A háború befejezte után, amely-
ben ö is részt vett, Potsdamba jött, ahová 
családjának többi tagja is költözött Ilt meg 
is nősült. A lelkiismerete azonban állandóan 
furdalta s most karácsonykor ez az érzés 
annyira erőt vett rajta, hogy mindent elmon-
dott feleségének, akinek azt ajánlotta, hogy 
Lotti nevü kislányukkal egyetemben (ezt a ne-
vet a meggyilkoltról adta neki, a szerencsétlen 
teremtés vezetéknevét még most sem tudja) 
váljanak meg az éleitől. Felesége azonban 
lebeszélte erről az ujabb szörnyűségről s 
azt a tanácsot adta neki, jelentkezzen 
önként, ő fölneveli kislányukat s híven 
megvárja, mig a férj a rámért büntetés 
után a fogságból kiszabadul, Karácsony óta 
latolgatta magában feleségének ezt az okos 
tanácsát, amelyet tegnap megfogadott és ön-
ként jelentkezett. Mikor vallomását befejezte, 
nsgyot lélegzett; Játszott arcán, hogy óriás 
tehertől szabadalt meg. Henningset letartóztat' 
fák és beidézték féleségét, aki férjével egye-
zően mondotta el az esetet, amelyről Ö, az 
asszony, csak néhány napja értesült. A pots-
dami rendőrség átirt a hamburgi rendőrséghez, 
kutassa ki, hogy kicsoda volt a nyolc év eldtti 
borzalmas dráma áldozata. < 

Varrógép Javításodat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-tdrs. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. 131 
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— A vátítanács fsntarfotta Marichék le-
tartóztatását. Budapestről jelentik: A rendőr-
ség tudvalevően előzetes letartóztatásba he-
lyezte dr. Marich Jenő nyugalmazott miniszteri 
tanácsost, Kulcsár Lipót és feleségét, továbbá 
Gíünsperg Berlhold tőzsdebizományost. Enyedy 
Róbert vizsgálóbíró az előzetes letartóztatást 
fentarlolta. Marich és társai a döntés ellen fel-
folyamodást jelenteitek be, ugy hogy az ügy a 
vádtanács elé került. A bantetőiörvénysiék vád-
tanácsa zárt ülésben foglalkozott a felfolyamo-
dással és értesülésünk szerint azt elutasította 
és Marich Jenő és társainak további fogvatar-
tását rendelte el. 

— A női ruhakészítő szaktanfolyam a szegedi 
faipari szakiskolán január 11-én, hétfőn 18 órakor 
nyilik meg. Hat résztvevő még a héten 11 és 12 óra 
közt jelentkezhetik Szentgyörgy tér 7. szám alatt. 

Vasúti feladóállomás a Belvárosban, 
a Kárász és Kölcsey uccai sarokházban. Telefon 
12—90. Magyar kir. államvasutak szegedi városi 
irodája: Express Nemzetközi Szállítmányozási Rt. 

A D É L M A G Y A R O R S Z Á G jegyirodájában 
egész nap válthat színházjegyet. Telefon-
rendelésre a lakására szállitja. Telefon 306. 

— A városi menhely mult évi forgalma. A 
városi menhely gondnoka most terjesztette be a 
polgármesterhez a menhely mult évi forgalmáról 
szóló jelentését, amelyből kitűnik, hogy 1925-ben 
15803 férfi és 5584 nő kért és kapott szállást az 
intézetben, összesen tehát 21378 szálló vendég volt. 
A menhelynek tizenhárom halottja volt. A legidő-
sebb férfi vendég Dongó Pál, a legidősebb hölgy 
vendég pedig özvegy Oubosa Jánosné volt. 

Aki Szalay-hirlapirodában előfizet a Színház! 
Életre, ingyen kap jegyet a csütörtöki nagy 
estélyre. 

— Félmilliárdot sikkasztott egy miskolci 
főkönyvelő. Miskolcról Jelentik: Tegnap dél-
után a hatvani rendőrség sikkasztás miatt Ie-
tartőz atta Redvat Jánost, a Borsod-Miskolci 

j Qőz inalom hatvani főkönyvelőjét. Redvait, aki 
közel félmilliárdot sikkasztott, pénteken délelőtt 
beszállították a miskolci ügyészség fogházába. 

— Borvásár Badacsonyban. Badacsony hegyközség 
minden hónap második keddjén borvásárt tart a 
Hableány-szállóban. A legközelebbi vásár január hó 
12-én lesz. 

Hálószoba 5 milliótól, ebédlő 6 milliótól 
kezdve kapható az Asztalosmesterek Bútorcsar-
nokában. (Dugonits tér 11.) 72b 

— Meghalt a vésztői családi dráma har-
madik áldozata. Békéscsabáról jelenük: Vésztő 
községben, mint ismeretes, Tóth Endre lelőtte 
apósát, feleségét életveszélyesen megsebesí-
tette, majd pedig önmagával végzett. A meg-
sebesült asszonyt a békéscsabai közkórházba 
szállították, ahol tegnap anélkül, hogy eszmé-
letéi visszanyerte volna, sérüléseibe belthuli. 

Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAO jegy-
irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele-
fonszám 306.) 

Kun Matild ugy a msga, mint testvérei nevében a 
legmélyebb fájdalomtól megtörien tudatja, hogy imádóit 
drága édes anyjuk 

özv. KUN IGIMATZNÉ 
sztil. KLEIN JOHANNA 

folyó hó 7-én reggel 85 évís korában hosszas szenvedés 
után elhunyt. 

TemetéBe folyó hő 10-én, vasárnap délelő;t 10 órakor 
lesz a zsidó temető cinterméböl. 
Emlékét szivünkbe zárva, soha nem muló szeretettel őrizzük. 
Gyászolják gyermekei: Gizella, Miksa, Irén, Szidónia, Samu, Aladár, 
Aranka, Böske, valamint testvére, menyei, vejei, unokái és dédunokái. 

Minden külön értesítés helyett! 133 

E'rtesitem az igen tisztelt paprikakikészitőket, 
hogy a mai naptól kezdve 

átvettem Szász János űrtől 
. , . , • ( ; > i 

ujolag átalakított és kihő-
tett paprikamalmát, 

melyben pontos és azonnali kiszolgálással állok 
további rendelkezésére az igen tisztelt paprika-
kikészitőknek. 

Teljes tisztelettel 
139 

NAGY LAJOS. 
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