
D B]L M A G Y A R O R S Z Á G 1926 április 17. 

f f i r e í c 
I U / 1 7 Szombat. Rám. Hal. Rezső. Protestáns 
a •• / • • • Anicét. Nap it! 5 ha 9 /trtto' nyug-

szik 18 óra 51 perckor. 
S v-oogí'Mtönyvtáü nyitva d. e. !0 l-ig, d. a. • 7-ig, 

*a»«3»;í nyitja ti. e. 10—12-ig, 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem !, emelet) 

ijfitvs ú. e. 8—i-ig, d. li. 3-7-ig 
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8 

trikói kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tarta-

nuk : Apró Jenft Kossuth Lajos sugárut 61 (telefon 996), 
Barcsay Káról 
József Takard 
Boldogasszony sugárut (telefon 1125) 
Ujueged (telefon 846), Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. 

— MiJus eisájén az idén s»m engedélyez-
nek felvonulást. A kormányhoz közelálló esii-
l*p i r j i : Tafeinteilel arra, bogy a mult években 
május elteiével ftapcjolstbin gyOIéiek tartására 
tiitlom állott fenn, ilie!ékes helyen kérdést in-
lézlünk aziránt, hogy vejjon ezi a tilalmat a 
f j íyó évüen is eliendelik. Ast az érlesitéít vet-
tülr, hogy miként a mult évskben, uiy as idén 
Is április 29 tői májas 2-ig gyűlések, fel,om-
lások, összejövetelek is politikai gylléstk tartá-
sát a hatóságok nem fogják engedélyezni. 

— Nsgy Emil belépett az egységes pár tba . 
Budapestről jelentik : Dr. N*gy Emil nemzet-
gyűlési képviselő, volf igazságagymiriiszler pén-
tek délben felkereite a képviselőház folyosóján 
Atiftássy Lászlót, az egységes párt ügyvezető 
alelnökét és beje!en;ete neki az egységes pártba 
való belépéséi. Almássy László haiadékialanul 
kösöite Nigy Emil elhatározását a miniszter 
elnökkel. 

— Traa t lwi io Gyula s lőad&a a békési 
árvízről. A magyar mérnök és épitész egyesü-
let szegedi osztálya elnökségének felkérésére 
pénteken délután 6 óiékor Trauttwein Gyu'a 
kormánytanácsos, í z Alsó Fehér-Körösi Áfmcn -
tesitő Társulat igazgató-főmérnöke a kereske-
delmi és iparkamara nagyterűében szépszámú 
közönség előtt előadást tarlóit a bíkésmegyei 
árvízről. Trauttwein Gyula, miöt aki kezdet-
től fogva a védekező és mentési munkálatokit 
vezette, szakszerűen megvilágította azokat ez 
okokat, amelyik miatt ez a súlyos katasztrófa 
ránk szakadt. Részletesen ismer eiíe az árvíz 
keletkezésének okait, a kitört árviz visszaveze-
tésének munkálatait, az oko o t károkat, a vele 
kapcsolatos szociális kérdéseket, végül a jövőre 
való b e r e n d r kedveket . Ismerleífe előadásában, 
hogy az árviz több mint ezer embert fosztott 
meg otthonától, azonban ezek a károk a segély-
akció folytán n a g y i é i t megtérülnek. Előadta, 
hogy a gátszakadásokat n t m egyes emberek 
rosszakarata idézte elő. A gátszakadásoknak, 
illetve az árvíznek közvetlen oki az volt, hogy 
az árviz a töltés koronáját meghágta, az ísza 
pos anyagú padkát a lezuhanó viz elmosta és 
az iszap anyagú töltést kiszakította. A máiik 
oka az volt, hogy a román impérium alatt 
működ5 ármentesitési siervezet teljesen csődbe-
jutott, meri a román kormány a román drmen-
tesitő társulatokat semmiféle anyagi támoga-
tásban nem részesiti, hogy a védtőltéseket javít-
sák és felemeljék. A megjelentek tapssal fogad-
ták az előadást. 

— Nők napja Szegeden. A s egedi szociál-
demokrata nők vasárnap dé luán fél 4 órakor 
a Munkásotthonban nönapat farlanak, melyen 
KHhly Anna nemzetgyűlési képviselő i t jelen 
lesr. Napirend: 1. Ne öl j l niekli a Munkás-
Djlkör. 2 Prédikáció nők napjára. Szavalja 
Csányi Mária. 3. A nők napja jelentősége, 
polifikai és gazdasági helyiete és a sajtó. 
4, Nők napján. Szavalja Badsi Teréz. 5. N j 
csüggedjünk. Énekli a Munkás-Dalkör. A nő-
bizottság felkéri Szeged raunkásnöit, hogy az 
ünnepélyen minél tömegesebben jelenjenek meg. 

— „A r o m á n tisztviselőknek meg kell ta-
nulni magyarul ." Szatmári jelentés szerint az 
u j kormány állal kinevezett prefektus, Batbull 
Illés székfoglaló beszédéi magyar nyelven ii 
megismételte és kijelentette, hogy a románság-
nak jő viszonyban kell lenni a kisebbségekkel. 
Neki sohasem volt p i n a i z i a magyarságra 
és azon lesz, h g y a magyarság szabadon gya-
korolhatta a magyar kulturát. A romda tiszt-
viselőknek meg kell ianulni magyarul. 

UJ KÖNYVEK A DÉLMAQYARORSZÁG 
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁBAN. Szomory Dezső: 
A mennyei küldönc, dr. Madzsarné Jász iAl lce : 
A nöi tes tkul tura u j ut jai . g r 

— E őadáa a SUfánla S t ö v i t s é i b a n . Az 
Országos S'efánia Szövetség 52. sz. Anya- é t 
csecsemővédő intézetének „Anyák iskolája" f. 
h í 18 án délután 3 órai kezdetlel tartja IX. 
sorozatos egészségügyi előadását a Csongrádi 
sugáru'.i elemi iskolában. A védőintézet szülész-
orvosa dr. Berecsk Péter A gyermekek hygiéaiá-
járól, dr. Némedy Gyula ügyvéd pedig a gyer-
mek jogi heiyze érői beszél. A díjtalan elő-
adásra az intézet minden szülőt szivesen lát. 

— Barcelonában is királyellenes össze-
esküvést: lepleztek le. Barcelonai jelenlés sze-
rint az oilani rendőrség összeesküvést fedetett 
fe', amelynek tagjai merényletet terveztek a ki-
rály és királyné ellen, akik Párisbó! Barcelo-
nába utaztak volna. Több összeesküvői letartóz-
tattak. Megálltpiíolták, hogy az Összeesküvők 
egyréue nemzetközi anarkisla. 

— Az „Ujar imádás" Vásárhelyen é» Baján. 
A hódmezővásárhelyi Ipjroslfjak ö iképző-
Egyesüleíe vasárnip este adja elő dr. Szalay 
József és Curty Mihály nUiarimád!s'-&t, 
amelyet csak legutfbb újítottak fel a szegedi 
szinházbm. A vásárhelyi előadáson megjílesik 
az egyik szerző is, mig a másik szerző már 
nem nézheti végig tz előadást. Az s ü | a r i « á -
dát i" egyébként legközelebb Bajin is bemu-
tatják. 

— Az Egyetem Barátai Egyesületének or-
vosi szakosztálya ma, szombaton délu'án fél 4 
órakor a lebétzi klinika tantermében orvosi 
szakQlést tart. Elnököl dr. Msskö Zoltán. Tárgy-
sorozat: dr. Kovács Ö d ö n : Betsgbemutatás. 
Dr. Pogány István: Tapasztalatok nemi bete-
gek oltási váitólázáróf. Dr. Erdélyi Jenő: Közép-
fül 83Övődmé iyck csecsemőknél az idei influenza-
járvány kapcsán. 

— Három évre ítéltek egy volt bolgár 
minitzierr . Szófából jelentik: A biróság há-
rom évi börtönre ítélte Botev Sándor volt visnt-
ögyi minisztert, aki minisztersége idején vesz-
tegetési pénzeket fogadott el. 

—• Aki eikküsif , öngyilkos akar Unni é t 
a Ssompvémo sem tud jg kifizetni Békés-
csabáról jelenük: Ifj. Trepik Páter, 19 éves 
kereskedősegéd egy budapesti Népszínhás-
uccsi üvegkereskedésben volt alkalmazásban. 
Munkaadója vidéki városokba szokta küldeni 
üvegárukkal. A fiifal segéd a mult bánapban 
24 milliót sikkasztott főnökétől és Békéscsa-
bára jött, ahol a régi vásárok alkalmával bele-
szerelelt egy csinos leányba. Most megkérte a 
kezét, izonban kosarat kapott, mire bánatában 
elhatározta, hogy a 24 mllliéi elmulatja is 
azután megöli magát. Addig nem akart meg-
válni az élettől, mig ismerőseitől el nem bú-
csúzik. Mivel Békésen, Szegeden, Siarvason, 
Szentesen, Hódmezővásárhelyen és Kunszent-
márlonban voltak ismerősei, elhatározta, hogy 
az utat autón teszi meg. Meg is egyezett Os-
gyán Pál békéscsabii autófuvarozóval, aki két-
millió koronáért vállalkozott az ut megtételére, 
Trepák Pé'ernek azonban az uton elfogyott a 
pénze, ugy, hogy Szegedre mtnet, a Tisza-
kompon httelirt mentek át. Békésetabán kide-
rült, hogy a segédaek egyáltalán nincsen 
pé ?ze, mire Osgyán feljelentette és Trepák a 
bíróságnál ait vallotta, hogy öngyilkossága 
elkövetése után ruháját és egyib Ingóságait 
akarta Osgyánnak hagyni. Letartóztatták és a 
biróság csütörtökön hitelezési csalás miatt 
háromhónapi f j g i áz ra ítélte Trepák Pétert, 
melynek kitöltését nyomban meg is kezdte. 

z L e g s z e b b n ö i ka lapok elismsrl jutányos 
árban özv. Iricz Dezsőnénéi Oroszlán ucci 3. 

— A végrehaj tó a cukráazdában. Kaptuk 
a következő sorokat: „AdóvégrehBj ó a cukrási-
dai börzén" cimü cikkre vonatkozólag kijelen-
tem, hogy én a cukrászdába nem végrehajtás 
szempon'jáből mentem be, hanem azért, mert 
azt a három paprikakikésiitőt, akikkel beszél-
tem, nem találtam otthon többszöri fel-
keresésem alkalmival, Ott négyszemközt beszél-
tem velük, de ctak kitalált mese, amiről ők a 
polgármes ernek panaszkodtak, hogy én egyen-
ként felszólítottam öket, hogy fizessenek, mert 
van még otthon nagy ükör és aranylánc is 
eláiverezni való. Az illetők nem tiltakoztak 
semmit, mert nem is volt miéri, hiszen a nekem 
tulajdonított kifejezéseket nem használtam és 
ezt bizonyítani nem is tudnák. Hegedűs Lt jos 
adóvégrehajtó. [ 

— Ctendélet a magyar férj i s sz orosz 
feleség kö iö t t , DjbrecenbCI jelentik: Varga 
Lajos debreceni ipsros orosz fogságból magával 
hozta feleségét: Relcza Zaláriát. Az orosz nő 
n e u tudott megszokni Mtgysrorsiágon férjével 
és folyton civakodtak. Egy ilyen perpatvar 
közben az orosz nő sértöleg nyilatkozott a 
magyarokról. A férje feljelentést, tett ellene a 
debreceni tötvinyszéken és csütörtökön az 
asszonyt a magyar állam mugbectfllése elleni 
vétség miatt a bíróság öthónepi fogházra ttille 
is as ország tsrüleliről örökre kitiltotta. 

z Párlal I s bécs i legújabb modellkalapok kaphatók 
Bokor Antalné nöikalap szalonjában, Károlyi ucca 1. 

— Meg akart szökni a vizsgálóbíró elől. 
Budapesttől jelentik: Pénteken délután a tör-
vényszék foljosőján két fogháiőr közül meg 
akart szökni Varga Ferenc mészáros segéd, 
akit lop is bűntette cimén tartóztatlak le. Afog-
hátőrök a vizsgálóbíróhoz akarták kisérni a 
fog'yof, amikor az egy óvatlan pillanatban a 
folyosón futásnak eredt. A menekülő már-már 
kapuhoz ért, amikor megcsúszott és elesett. Az 
ulána rohanó fogházőrök elfogták és vissza-
szállították a cellájába. 

z Varrógép Javításokat gyorsan és olcsón 
eszközöl a Singer varrógép részv.-társ. Szeged, 
Kárász ucca 1. sz. 4r 

iFérjhez menendő iányokj 
szerdán és csütörtökön kezdődnek a * 

| Mézeshetek I 
ja levegőben...! 

Minden kisjény ott legyen a pórjával 
a K o r z ó M o z i b a n . 

BUDAPESTI 
NEMZETKÖZI VÁSÁR 

1926 április 17-26. 

Legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadraktár 

Szállítási-, utazási- és vizumkedvezmények. 
Képviseletek 

a bel- és külföld nagyobb városaiban. 

Egyidejűleg nemzetközi bőr 
ipari kongresszus. 

Szállítást és teljes ellátást biz-
tosító m3 nap Budapesten" c. 
jegyfüzetek 1 millió magy. kor. 

Központi iroda: 
Budapest, V, Szemere ucca 6. 
Mhi 15 

Telefon L. 961-22. 

Legideálisabb 

csónakkikötőhely 
a 

Partfürdő 
r t . - ná l 

Újszeged. 
Állandó csónakkarbantartás. 

Mérsékelt idényjegyek. 
Mindenkori átkelés. 

Értekezhetni naponta délelőtt 11 frátH dél-
után 4 óráig a pénzügyigazgatósági lejárónál 

felállított pénztárnál. 

.... 


