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— A Dugonics Társaság 1926 február 28-án, 
vasárnap délután 4 érakor a városháza köz-
gyűlési termében felolvasó Qlést tart. Az elő-
adások sorrendje: Hegyi István vendég: A 
részeg cicka. (Rajz.) dr. Kolozsváry Bálint: 
A jogfolytonosság gondolata. (Székfoglaló.) Réti 
Ödön: Novella. 

— Japán vendégek Szegeden. Mint ismeretes, 
jövő hét első napjaiban Szegeden magyar nyelvű 
előadást tart a Széchenyi Mozgóképszinházban 
Imaoka Dsnlcsiró japán tudós. Most levélben 
értesítette dr. Kogutowtcz Károly professzort, hogy 
szegedi útjára meg két japán kollégája kiséri el. 
Az egyik zoológus, aki az egyetem állattani inté-
zetét óhajtja tanulmányozni, a másik esek azért 
jön, mert annyi szépet hallott az Alföld metropo-
lisáról, Szegedről, hogy most személyesen is meg 
szeretné ismerni városunkat. A japánok az egye-
tem vendégei lesznek. Imaoka héifőn este 6 órakor 
gyönyörű szines mozgófényképekkel és vetített 
képekkel kisért előadást tart Japánról, szerdán 
déii fél 12 órakor az egyetem központi épületében 
az Egyetembarátok Egyesületének Bölcsészeti 
Szakosztályán tudományos előadást tart a japán 
irodalomról. Az első előadásra a jegyek rendes 
mozihelyárak melleit a Belvárosi Mozgószinház 
elővételi pénztáránál válthatók, A másik előadás 
ingyenes. Hétfőn este a Kassban a japán vendé-
gek tiszteletére ez egyetemi Földraj d Intézet 
vacsorát rendez. Aki a vacsorán résztvenni óhajt, 
az egyetem Központi épületének portásánál (Du-
gonics tér) kitett ivén hétfőn délig iratkozzék fel. 

— Pengőériéfcre számítják át a 
földbér®k®t. A város tanácsa elhatározta, hogy 
megkezdi a városi földek haszonbérének pen-
gőértékre való átszámítását. A pengő-bérek 
akkor lépnek azonban ciak érvény e, ha a 
kormány azt minden vonalon életbe léptei. 

— Orvosok szakülése. A ra.kir. Ferenc Jőasef-
Tudomány Egyetem Barátai Egyesületének Orvosi 
Szakosztálya és a vele egyesült Szegedi Orvos 
Egylet f. hó 27 én a sebészi klinika tantermében 
orvosi szakülést tart. Dr. Lőte Jőzsef elnököl. 
Tárgysorozat: 1. Dr. Heiner Lajos: Adatok a 
psoriasis örökléséhez. 2. Dr. Cserey Pechany 
Albin: a) Lépechtnococcus műtéttel gyógyított 
esete, b) A felkar törések therapiája. Szakülés 
után a szakosztály közgyűlést tart, mely a meg-
jelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés. 2. Tisztújítás. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken 
délután félhatKor. Purimi istentisztelet szombaton 
este hatkor. Írásmagyarázat szombaton délelőtt. 

— Március 8 án kezdik meg a tanítást 
a női iparostanonciskolában. A város tanácsa 
az iparostanonciskola felügyelő bizottságának ja-
vaslatára elhatározta, hogy Reischl Magdolna pol-
gári iskolai tanárnőt bízza meg a női iparostanonc-
iskola igazgatásával és tizenöt tanítót és tanárt 
alkalmaz a női iparostanoncok oktatására. A be-
íratások március elsején kezdődnek és nyolcadi-
kán megkezdik a tanonclányok rendszeres oktatását. 

— A fogadalmi templom második kereszt-
jét az árviz évfordulóján teaiik fel a toronyra. 
A csütörtöki tanácsülésen felmerült az a terv. 
hogy a város a fogadalmi templom második 
tornyári március 12 én, az'árviz évfordulóján 
tétesse fel a keresztet. A tanács ugy határozott, 
hogy abban az esetben, ha a terv keresztül-
vihető, dr. Gaál Endre nyugalmazott kultur-
tanácsnokot kéri fel a kereszt gombjába helye-
zendő okirat megszövegezésére, mert — a 
tanács megállapítása szerint — nincs olyan 
tisztviselője a városnak, aki alkalmasabb lenne 
Gaál szenátornál as emlékokmány megszerkesz-
tésére. 

I 
I SPriscilla Dean 

| nagy filmje: | 

1 „Ca f fe i m C a l r ó " i 
| hétfőtől szerdáig a Belvárosiban. | 

s-l 

s 
M Qí ]éfmagyarország JJ 

| o/vaséi a QDéfmagyarország | 

fiirdetóinéf vásárofnafr. 

— Előadások a rádióról. Csütörtökön délután 
a főreáliskolában, zsúfolt teremben érdekes elő-
adást tartott Baócz Károly városi műszaki taná-
csos a rádióról. E Őadása Szegeden igazán hézag-
pótló volt, mert ritka szaktudással és előadói kész-
séggel vezette be az összegyűlt szép közönséget 
a rádió titkaiba. Nagy tárgybőségével is érdekelte 
hálás hallgatóit, akik sűrűn adtak kifejezést tet-
szésüknek. Buócz legközelebbi előadása jövő hó 
4 én lesz ugyanott, ahol a csütörtöki volt, bizo-
nyára nagy hallgatóság elölt. Ma, pénteken dél-
után 6 órakor Kiss Jenő postai műszaki tanácsos 
tart előadást a rádióról a Kamarában. Erre is fel-
hívjuk a közönség figyelmét, akik közül bizonyára 
sokan tudják, hogv mennyire hasznosak ezek az 
előadások. Hálás köszönetet érdemel a Mérnök-
egyesület, hogy ezt a ciklust, amely valószínűleg 
csak bevezetője egy állandó, rendszeres előadás-
sorozatnak, megrendezte. 

x SzAK—KAC bajnoki mérkőzés jegyei a 
Ditmagyarország jegyirodájában kaphatók. 

— Morfiummal megmérgezte magát a lo-
pásokért és csalásokért körözött orvos. 
Szombathelyről jelentik: A sárvári közkórház-
ban titokzatos lopásoknak jöttek a nyomára. A 
nyomozás szálai dr. Szlovlk Ödön Jinos 
szigorló orvoshoz vezettek, akiről kiderült, hogy 
a budapesti törvényszék évek óta körözteti, 
mint veszedelmes csalót. Szlovlk, aki Sár-
váron, mint a csehektől menekült orvos szere 
pelt, mielőtt letartóztathatták volna, morfiummal 
és veronállal megmérgezte magát. A gyors or-
vosi beavatkozás folytán azonban remélhe ő, 
hogy életben marad. 

x Ügyvédi hir. Dr. Deitre János ügyvédi 
irodáját Szegeden, Valéria tér 10., I. em. újra 
megnyitotta. Teleforj 10—20. 

— Geigner József kényszeregyezséget kért. 
JelentettüK már nem egy alkalommal, hogy ujabb 
lendületet vettek a kényszeregyezségek, az egyre 
nehezedő gazdasági válság miatt nap-nap után 
szaporodik a fizetésképtelen kereskedők száma. 
Ma délben kényszeregyezségi kérvényt nyújtott be 
a törvényszékhez Geigner József borkereskedő. 
Geigner József cége ötvenegy évvel ezelőtt alakult 
meg és az évek során fejlődő tendenciát mutatott. 
A mai fizetésképtelenséget a négy év előtti nagy 
borválság előzte meg, amikor is igen súlyos hely-
zetbe került ez a régi cég. Geigner akkor kiegyen-
lítette minden hitelezőjét száz százatékig. Pénzzé 
tette ingóságait, uj Valéria téri házát eladta és igy 
tudott eleget tenni kötelezettségének. A munka a 
szűkebb seretek között tovább folyt, mig most 
kénytelen volt a cég kényszeregyezséget kérni. A 
fizetésképtelenséget állítólag az előzte meg, hogy 
voltak napok, amikor három helyről azt az értesí-
tést küldték az adósok, hogy csak harminc száza-
lék erejéig tudnak kötelezettségeiknek eleget tenni. 
Erre azután Geigner sem tudta teljesíteni fizetéseit, 
a törvényszékhez fordult és negyven százalékot 
ajánlott fel hitelezőinek. A passzíva mintegy 250 
milliót tesz ki, mig az aktívák 170-180 millió 
körül mozognak. Igy a valóságos passzíva, a 
áifferencia körülbelül 75-80 milliót tesz ki. A 
törvényszéken Kalir biró csütörtökön még, nagy 
elfoglaltságára való tekintettel nem tudott foglal-
kozni az iratokkal és igy a vagyonfelügyelő kiren-
delése is péntek délelőttre marad. 

— 30 GARASÉRT naponta megveheti BÉCS-
BEN a rikkancsoknál a „DELMAGYAR-
ORSZÁGu-ot. 
— Uj gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi 

Gyorsírok Egyesülete megfelelő számú jelentke-
zésnél március elsejétől uj magyar kezdő jés ha-
ladó és német gyorsirási tanfolyamokat nyit. Je-
lentkezni lehet márciusi ig az egyesületnél (Föid-
váry ucca 2, Honvéd tér 4, telefon 1319 ) 

— Hisztériás görcsöket szimulált egy 
csalónő a bíróság siőst. Budapestről jelentik: 
A biróság előtt csütörtökön hisztériás jeleneleket 
rendezett Felső Lajosné, aki számos csalás 
miatt került a vádlottak padjára. Az asszony 
hisztériás görcsöket szimulált. A biró többször 
figyelmeztette, hogy vesra vereti, ha komédiázik. 
Az asszony azonban vitába szállt a birákkal 
és ast állította, hogy már máskor is elitélték őt 
ártatlanul. A tanúkihallgatások idején az asz-
szony többször a padlóra vetette magát és 
állandóan botrányokat okozott. A tanuk furfan-
gos csalásairól tettek vallomást és a biróság 
Felső Lajosnét két évi birlönre és egymillió 
korona pénzbüntetésre itélle tizennégyrendbeit 
csalásaiért. 

x Egy hétig kacag, ha elolvassa a Borsszem 
Jankó legfrissebb szamát. Molnár Jenő népszerű 
tapja, a müveit magyarságnak ez a legpatinásabb 
humoros és szatirikus orgánuma a hét történetét 
vidám karcolatokban, tréfákban és pompás kari-
katúrákban dolgozza föl. Az uj szám Heltai Jenő-
nek egy bájos és szellemes költeményét is hoaza. 
A Boraszem Jankó ára 5000 korona, előfizetési 
dij: negyedévre 65.000 korona. (Budapest, V., 
Balaton ucca 2). 
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— A bazi civaftoaas miatt gyermekeivel 
együtt a Dnnába ugrott egy munkásasszony. 
Bécsből jelentik: Egy munkás felesége az ál* 
landó házi civakodás miatt gyermekeivel együtt 
a Dnnába ugrott. Mindannyian a vizbe fullad-
tak. Eddig három holttestet sikerült megtalálni. 
Az anya és as egyik fiu holtteste még nem 
került elő. 

— A Róhnsl Asztaltársaság az árvízkárosultakért 
A Szeged-Rókusi Jótékony Asztaltársaság kilencmillió 
koronát adományozott a békésmegyei árvízkárosultak 
felsegélyezésére. Az asztaltársaság adományáért a nép-
jóléti miniszter most leiratban fejezte ki köszönetét. 

— Öngyilkosságot szimulált egy cselédlány 
a rendőrségen. Hantai Teréz 19 éves cseled-
lányt csütörtökön délelőtt lopás vádja miatt elő-
állították a rendőrségen. A vád apró lopásokat irt 
a cselédlány számlájára, akit kihallgatása után a 
rendőrségi fogdában helyeztek el. A délutáni 
órákban Hunta Teréz engedélyt kért arra, hogy a 
városban különböző helyeken levő ruháit össze-
szedje. A rendőrségen megadták neki az engedélyt, 
hogy a városba mehessen és egy rendőrt adtak 
melléje kíséretül. A rendőr és a cselédlány este 
hat órakor érkezett vissza a rendőrségi fogoiy-
őrség irodájába, amikor a lány egy óvatlan pilla-
natban állítólag mérget vett be és összeesett az 
irodában. Az előhívott mentők az eszméletlennek 
látszó Huntsi Terézt a belgyógyászati klinikára 
szállították. Ott azután, megállapították, hogy az 
öngyilkosságot csak szimulálta. A klinikán hamis 
nevet is diktált be. Ismét a rendörségre kisérték 

x Füszerkereskedök figyelmébe 1 Az uj 
miniszteri rendelet értelmiben zsmzóda kiszol-
gálásánál a csomagoláson előirt szövegű nyom-
tatvány fesphitó a DHmagycrorszdg Hírlap- és 
Nyomdavátialat R.-T.-nál, Szeged, Petőfi Sán-
dor sugárut 1. Telefon 16—34. 

— Olcsóbb és mulatságosabb a mozinál az or-
szág legtekintélyesebb és legnépszerűbb humonsztikusj 
illusztrált hetilapja, a Molnár Jenő szerkesztésében 
megjelenő Borsszem Jankó. Munkatársai között olyan 
illusztris nevek találhatók, mint Heltai Jenő, Harsányi 
Zsolt, Karinthy Frigyes, Móra Ferenc, Szenes Béla, std. 
Karrikaluráit a nagyszerű Gáspár Antalon kivül Szigethy 
és Gömöri rajzolják. Az uj szám szenzációsan vidám! 
Ára 500u korona, előfizetési dij: negyedévre 65.000 
korona. (Budapest. Balaton ucca 2.) 

UJ KÖNYVEK A D É L M A G Y A R O R S Z Á G 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. W e l l s : Ugh 
Lomi, U p t o n S i n c l a i r : Az ács fiának 
hívnak, C s e h o v : A koldus, Z o l a : Claude 
vallomása, P l o t i n o s : A szépről és a Jóról, 
dr. K é r é s z y : A politika mint művészet és 
mjnt tudomány. 

— Árkedvezmény a Délmagyarorsiág előfizetői-
nek. A Hegyesi féle Házi cukrászat a régi kiváló 
cukrászmester kipróbált receptjeit tartalmazza. Az egyet-
len enemü könyv, amelyet szakember irt és amely 
megbízható leírását adja ugy az egyszerű sütemenyefc, 
mint a legfinomabb édességek elkészítésének, e-z a 
háziasszonyok számára úgyszólván nélkülözhetetlen 
könyv 5l?.0i 0 koronás boltiáron kapható a Délmagyar-
ország kiadóhivatalában, 

előfizetőink azonban 25 százalékos árkedvezményben 
részesülnek, tehát 37500 koronáért kapják a Hegyesi• 

féle Házi cukrászatot. 
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Hódmezővásárhely, IV., Andrássy u. 25. 

Készít vetítő lemezeket, plakátreklám-terve-
zéseket, üzleti és kirakati feliratokat. 
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ELŐFIZETŐINK 
NYOMTATVÁNYRENDELÉSEKNÉL 10 SZÁZA-
LÉK KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLNEK 
Kérjen árajánlatot! Délmagyarország Hirlap- és 
Nyomdavállalat rt. Petőfi Sándor s.-ut 1. Tel. 16-34 


