
1926 májas 19. D B L M A Q T A R O R 8 Z A Q S 

Egy dorozsmai süket-néma szabólegény 
borzalmas öngyilkossága. 

Hétszer szurkálta át nyakát és elvágta gégéjét. 
Az elvűit bét vécén réraregénybe illő ke-

gyetlenséggel ölte meg magát egy dorozsmai 
szabólegény, Dobál Antal, aki születése óta 
süket-néma és Önszorgalomból sajátította el a 
szabómesterség tudományát, azonkívül, bogy 
Írni-olvasni is tökéletesen megtanult. Dobat 
Antal begyet, élet késsel bél hatalmú szúrást 
ejteti a nyakán és átvágta gégéjét is. 

A szerencsétlen süket-némának a helyszínre 
siető dr. Nagy Miklós dorozsmai orvos adta 
meg as első segélyt, bekötözte súlyos sérülé-

seit és a kösség kocsiján bevitette a szegedi 
közkórhásba. Alig értek azonban a kórhizbi , 
az eszmiletlsn Ugisy ktszenvidiU. 

Dorozsmán senki sem tudja, bogy mi volt 
as oka a szerencsétlen szabólegény öngyilkos-
ságának, hiszen nem pmaszolhatla el élőszóval 
bánatát senkinek. Ismerősei szerint az utóbbi 
időben búskomor volt és vallási mániában 
szenvedett, igy valótzinfl, hogy végzetes csele-
kedetének psziholőgiai oka lehetett. 

II Kúria uj főtárgyalás! rendalt el 
Klein Gyula bűnügyében. 

Megsemmisítette mind a két alaóbiróaági itéietet. 
(Budapesti tudósítónk ielefonjelentése.) A 

Kúria második számú bünletötanácsa, az úgy-
nevezett SzJie-tanács kedden délelőtt tárgyalta 
Klein Oyula volt hitoktató annak idején nagy 
feltűnést kellett bünügyét. A hitoktató, mint Bég 
emiékezeles, a legkülönbözőbb üzletekkel és 
kosztpinz-űgyletekkel foglalkozott, végül szon-
ban nem fizetett pontosan és amikor egy alka-
lommal eltávozott S lesedről, hitelezői bűnvádi 
feljelentést tette* ellene. 

A törvényszéken dr. Tarojossy egyes biró 
íárgyslla i z ügyet és 29 rendbeli büacfelek-
ménybea mondta ki bűnösnek, két és félévi 
fegyházra itélte. A Tábla azután biionyitás-
kiegésziiést rendelt el, szabadlábra helyezte 
Klein Gyulát, majd 25 vádpont alól felmentette 
és ösizöüntetését négy évre emelte fel. - Még 

nem érkeztek fei az iratok a Kúriához, amikor 
ujabb dolgok adódtak és Kieint ismét letartóz-
tatták. 

A Kúria keddi tárgyaiisin részletesen ismer-
tették az iratokat, majd dr. Eisner Manó védő 
indokolta meg semmiségi panaszát. Előadta, 
hogy a bünügyét a törvényszéken egyes biró 
tárgyalta, holott az ilyen minősített csalási ügyek 
büntetőtanács elé tartoznak a törvény szerint. 

A Kúria hosszas tanácskozás után hozta meg 
határozatát. Elfogadva a védelem érvelését, 
megsemmisítette az nlsóbirósdgok Ítéleteit és a 
törvényszéket utasitatta uj szabályszeri eljárás 
lefolytatására. Igy a letűnt konjunktúrának egy 
igen jellemző bflnfigye, még most évek után 
sem ért véget, ujből a törvényszék elé kerül 
Klein Gyula. 

V/ f O Szerda. Hóm. kai. Cöleszt. p. Protestdiu 
/ l*V« ivó. Nap kel 4 éta 20 mtkor., nyug-

szik 19 úra 34 vertkor 
Somogyi-könyvtár nyitva d. o. SC?—I-Ig, d. n. I—7-ig. 

"ÜKKEMsa nyitva d. í>. 10—12-ig. 
Sgyetemi könyvtár (központi egyetem t. saiakí} 

ayltva d. o. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-

tanak: Frankó Andor Kálvária ncca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Oyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárul (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fái 7 órakor. 

Nagy csönd, néhány képviselő. 
Budapest, május 18. Nagy csöndben, min-

den érdeklődés nélkül folyt le ma a parlament 
ülése. Alig egy-két képviselő volt a teremben, 
azok is inkább a frankügy eredményeiről be-
szélnek. Délelőtt elfogidták a b t lüg j i tárca 
költségvetését, majd megkezdték a népjéléti 
tárca vitáját. ~ 

— T ó t h Károly a Jövő évi rektor. A jövő 
fanévi rektor megválasztása ügyében az egyes 
karok által kiküldött elektorok a rektorválasz-
tást megejtvén, egyhangú határozattal dr. Tiih 
Károly egyetemi nyilvános rendes tanárt, a jog-
it államtudományi karnak korábban dékánját 
is ptodikdnfii választották meg az 1926—27. 
ianivre rektorrá. Sséles körökben örvend meg-
bicsfilésnek és népszerűségnek az n j rektor 
ezeméiye, akinek az egyetem Siegedre telepí-
tése után maradandó erdemei vannak az egye-
tem első berendezkedése köröl, igy most mód-
Jábsn lesz nagy tapasztalatait értékesíteni a meg-
induló egyetemi építkezések terén. 

— A hő tök emléknapja Szegeden. Mint 
ismeretes, törvényt hozott a mult évben a 
nemzetgyűlés a hősök emlékének kötelező 
megünnepléséről. A törvény május utolsó nap-
ját szenteli a hősök emlékének. Szeged város 
hatósága szintén gondoskodik arról, hogy ezen 
a napon a hősök emlékének méltó módon 
á'doihasson a város közönsége. Vasárnap dél-
előtt minden felekezet templomában istentiszte-
letet tartanak, tizenegy órakor ünnepély lesz a 
Gizella-téri Turul*emléknél, délután félnégykor 
processzió indul a Dugonics-térről a belvárosi 
temetőbe, ahol katonsi ünnepély keretében 
koszorúzzák meg a bősök síremlékét. Ezenkivül 
ünnepély is lesz Újszegeden. A város tanácsa 
felkéri a filharmőnikusokat, hogy junius 2 án 
este hangversenyt rendezzenek a Tisza-szálló 
nagytermében. Erre az ünnepélyre a város 
közreműködésre kéri fel Kolbay Ildikót és 
Fenyves Sindort, a színtársulat tagjait. 

— Küldöttség keresi fel a kereskedelmi mi-
nisztert a rókusi főműhely ügyében. A rókusi 
főműhely létszámcsökkentése es munkakörének 
korlátozása tárgyában küldöttség szándékozik Sze-
gedről a város hatóságának, a ktreskedelmi és 
iparkamarának és az ipartestület tagjaiból össze-
állítva ár. Somogyi Szilveszter polgármester veze-
tésével a kereskedelmi miniszterhez felmenni. A 
kereskedelmi miniszter a küldöttséget 21 én, pén-
teken délelőtt hajlandó fogadni. A küldöttséghez 
dr. Kószó István is csatlakozni fog. 

— Előadás Pascalról . A szegedi egyetem 
francia filológiai intézetének meghivására dr. Vár-
konyi Hüdebrand, a pécsi egyetem magántanára 
szerdán délelőtt 11 órakor az egyetem központi 
előadótermében előadást tart Pascalról, a XVII. 
század nagy francia filozófusáról. 

x Nádudvardy aranyműves, Kelemen u. 4. 
x B á r h o l b á r m i t váBárol , kérje a Dél-

magyarország ingyenhirdetési szelvényét. 

Adőügyi naptár. 
Mdjat 20-ig a 600.000 koronáiéi 3,000.000 

koronáig terjedő általános forgalmi adódtalány 
negyedik hatodrészét bélyegben le kell róni. 

Májas 25 ig a forgalmi adót negyedévenként 
készpénzben fizetők junius havára előleget tar-
toznak fizetni. 

Május 26 ig a 600 000 koronától 3,000.000 
koronáig terjedő általános forgalmi adidlalánf 
ötödik hatodrészét bélyegben le kell róni. 

Május 30 ig a 600000 koronától 3,000.000 
korosáig terjedő általános forgalmi adóátalány 
atolíó hatodrészéi kell bélyegben leróni. 

— Nyiri diákgyülés a Balaton mellett. 
A Msgyar Evangéliumi Keresztény Diákszövet-
ség minden év nyarán gyűléseket rendez hazánk 
valamelyik kies fekvésű helyén. A nyári össze-
jövetelek célja, hogy a diák az iskolai év után 
kicsit pihenjen és hogy tanulságos előadások-
kal, meg tapasztalatok feltárásával már most 
valamennyi kapcsolatot teremtsenek részére az 
élettel. Ezeken a gyűléseken résztvehet minden 
diákfiú IV—VII.-ig, bármelyik vallásfelekezet 
tagji . Napi kiadás 25 ezer korona. Utazási 
kedvezmény lesz. Az idei gyűlést a Balaton 
mellett tartják junius 2 4 - 2 8 - i g . A középiskolás 
leányok részére szintén lesz ilyen diákgyülés, 
a Tiszántúlon julius 6—10-ig. Jelentkezést fel-
vesz Durkó Gábor református lelkész, állami 
reálgimnázium, kedden és sserdán délután 
2 - 3 óráig. 

— Halálozás. Molnár Emiiné szül. Reicher 
Margit hosszas és kinos szenvedés után 38 éves 
korában Késmárkon elhunyt. A szegedi származású 
Molnár Emiinek, Tátraháza szanatórium igazgató-
jának súlyos gyászában osztozik két fivére: dr. 
Müller Vilmos kir. tanácsos, főorvos é3 dr. Molnár 
Jenő szerkesztő-kollegánk. A boldogtalan fiatal-
asszonyt nagy részvét melleit temették cl Késmár-
kon május 17-ikén. A szepességi város társadal-
mának vezetői nagyszámmal jelentek meg az im-
pozáns végtisatességen. 

x Hf ld i Géza gyűjteményes kiállítása a Kass 
halljában megnyílt. 

— Előadás az egyetembarátok egyesületé-
ben. Az Egyetem Barátai Egyesületének bölcsészeti 
stb. szakosztálya május 19 ikén, szeráán áélután 
hat órakor az Archaeologiai Intézet előadótermében 
szakülést tart. Előad dr. Szentiványi Róbert egye-
temi magántanár: A legrégebbi észak-sémi feliratok 
cimen. Belépődíj nincs, vendégeket szivesen látnak. 

x Bf i rho l b á r m i t vá sá ro l , kérje a Dél-
magyarország ingyenhirdetési szelvényét, 

— A közönséghez. Kakuszi L. Antal hirde-
tési ügynök nem alkalmazottja a Dilmagyar-
országnak, nincs is tehát feljogosítva a kiadó-
hivatalt megillető pénzek átvételére. 

— Megalakult a dorozsmai korcsmárosok 
ipartársulata. A dorozsmai korcsmárosok és ven-
déglősök kedden délután megalakították a csong-
rádmegyei vendéglősök ipartársulatának helyi cso-
portját. A csoport elnökei Ádám Lajos és Gyuris 
Ferenc lettek, jegyzője pedig Czékus László. 

x Dr . B r l i c b matienbadi fürdőorvos, az 
Újságírók Kósház és Szanatórium Egyesületének 
orvosi tanácsadója, „Haus Fortuna"-ban újra 
megkezdette működését. 
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STEFANIA 
ÉTTEREM ÉS SÖRÖZŐBEN 

ma nagy 

halesféiy. 
felefon t 

Irodai 1-58. lElVáHOII SHOZI Telelőn 
Pénztári 5-81 

Május 19 én és 20-án, 
szerdán és csütörtökön: Csak fe lnőtteknek! 
l ^ ^ l j ^ | H g a z d a g o k paradicsoma. . . 
A ^ ü w U - m. m.JL* Dráma 7 felvonásban. Főszerepben: 

BETTV COP9SON. 
Azonkivfll: S z é p R Í S O S a l á d . . . I Vígjáték 2 felv. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakör! 
Jó idő esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály uccai nyárt helyiségben tartjuk meg 

Május 19., 23 án, sisrdán és csütörtökön Csak felnőtteknek! M 

M t á n c k i r á l y n ő j e . „ . ! ! ! > 
Modern történet 7 fejezetben. 

fllma Rubens - George Obrien. f 
Patent ha*. Falrengeíőbuileszk 2 fölvonásban. 

Azonkívül 

Előadások kezdete 5, 1 és B órakor. I 


