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Három feöíeíes áisscmunlca les^ 
a szegedi árvisz íöríéneíe 

'A1 Délmagyarország olvasói élénk figyelem-
mell kisérik azt a rendkívül érdekes cikk-
sorozatot, amelyben 

Szeged halála és fcllámádása 

címmel az 1879. évi nagy árviz és az utána 
végrehajtott rekonstrukció történetét mondja el 

dr. Szabó László 

egyetemi magántanár a város ujabbkori tör-
ténetének egyik Iegalapasobb ismerője. 

A hírneves publicista és kiváló történettudós 
munkájának érdekességét különösen fokozza 
az a körülmény, hogy egyéni impressziói és 
egyéni emlékezései is beleszövődnek ennek 
az érdekes korszaknak a történetébe. Ismert 
úgyszólván mindenkit, aki a nagy események-
nek szereplője volt s személyi és helyi isme-
retei városunk mai társadalmához oly közel 
hozzák az ötven évvel ezelőtt lejátszódott ese-
ményeket, hogy tulajdonkénen az egész város 

érdekelve van az árviz és a rekonstrukció 
történetének elbeszélésében. 

A Délmagyarország elhatározta, hogy Szabó 
tanár nagy munkáját 

bOnyvalakban is biadfa, három 
szép kötetben 

és a szöveget rendkívül érdekes és művészi 
kivitelű 

illusztrációkkal ís fogjuk díszítem 
A műmellékletekkel ellátott, három kötetes 

munka ára, díszes kötésben, 21 pengő lesz 
és gondoskodni fogunk róla, hogy ezt az 
összeget havi részletekben is Te lehessen 
fizetni. 

Az eddigi rendelkezések szerint 

április végére 
már meg fog jelenni Szabó tanár árvíz-
könyve, mely városunk történetének egyik 
legnagyobb eseményét fogja megörökíteni. 

— Móricz Zsigmond felolvas a Lorántfy Zsu-
zsána Egyesület vasárnapi szeretetvendégsegen. A 
szegedi Lorántfy Zsuzsána Egyesület vasárnap dél-
után öt órai kezdettel az »Uj Magyar Hajnal 
Temploma« épitési alapja javára a Tisza-szálló 
nagytermében szeretetvendégséget rendez, amely-
nek műsora a következő: 1. Az ünnepélyt meg-
nyitja Bakó Lászlóné, a Lorántfy Zsuzsána Egye-
sület ügyvezető elnöke. 2. Sajátszerzésü magyar 
nótákat játszik Schuszter Samu ny. rendőrkapi-
tány, zeneszerző; zongorán kiséri Schuszter Róza. 
3. Az uj magyar költők verseiből előad Szabó 
Margit. 4. Dohnányi: C-moll. Zongoraötös. Elő-
adják dr. Bellc Ferenc, Erdélyi János, Perényi 
Pál, Biedl Endre és Kollár Pál. 5. Felolvas Móricz 
Zsigmond iró. 6. Geleji Pásztor Zoltán: Székely-
panasz...; két szakaszban. Énekli Sz. Patkós Irma, 
a Városi Színház művésznője. 7. Közének. 8. Bib-
liát magyaráz és áldást mond Kutas Kálmán 
evangélikus lelkész. 9. Záróének. A szeretetvendég-
séget a műsor befejezte után szolgálják a Lo-
rántfy Zsuzsána Egyesület leánykörének a tagjai. 
A jegyek ára teajeggyel együtt 2.50, illetőleg 1.50 
pengő. A Lorántfy Zsuzsána Egyesület ezúton is 
kéri a gyülekezet asszonyait, hogy a szeretetven-
dégséghez természetbeni adományokkal jósziwel 
járuljanak hozzá. Az adományok március 3-án, 
délelőtt 9-től déli egy óráig egyenesen a Tisza-
szállóba küldhetők. 

x önnek ts tudnia kell, hogy a Vénus cipőgyár 
Attila-ncca 19. szám alatti gyári raktárában már 
12 pengőtől kezdve príma színes divatcipőt vá-
sárolhat. 

— Az egyetembarátok egyesülete. A Ferencz Jó-
zsef-Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 
17-én délelőtt 11 órakor tartja évi rendes köz-
gyűlését az egyetemi könyvtár előadótermében 
(Központi egyetem, I. em. jobbra), melyre az 
egyesület tagjait ezúton hivja meg az elnökség és 
egyben közli, határozatképtelenség esetén a köz-
gyűlést március 24-én ugyanazon helyen és idő-
ben, a megjelent tagok számára való tekintet 
nélkül tartják meg. A napirend az egyesület tit-
kári hivatalában köznaponként d. c. 8—1, d. u. 
3—7 kőzött megtekinthető. 

x Kérje telefonon 300-as! vagy „Kéry-aulólaxil** 6<s 
x Az ipartestület faipari szakosztályának elnök-

sége értesiti tagjait, hogy a kamarába összehívott 
gyűlés nem ott, hanem a városháza tanácster-
mében lesz ma délelőtt 10 órakor megtartva. 695 

— Négyévi fegyház a bestiális merényletért. 
Nagyváradról jelentik: A nagyváradi törvényszék 
H o r v á t h István asztalossegédet négyévi fegy-
házra és hivatalvesztésre ítélte. Horváth István ál-
dozata egy 11 éves beteges kislány, akit a vádirat 
szerint az asztalossegéd a szülők távollétében meg-
támadott. A szerencséden gyermeknek három hó-
napig kellett kórházban feküdnie. Az ügyész az 
ítéletben megnyugodott, az elitélt enyhítésért fe-
tebbezett. 

x Nyolc emeletnél magasabb házakra nem ad-
nak épitési engedélyt. Budapesten 20 méter a há-
zak magassági határa, de Newyorkban a sziklás ta-
laj korlátlan magasságú épitkezéseket is lehetővé 
tesz. Károly Sándor fiatal erdélyi iró megálmod-
ta a világ legmagasabb épületét. Regényének a 
cime: Az ötszáza (lik emelet, amely elmondja a két 
ezer méter magas Bábel Building elkészülésének 
izgalmas történetét. Nincs olyan mozidráma, amely 
annyira le tudná bilincselni az érdeklődést, mint 
Károly Sándor fantasztikus és mégis teljesen reá-
lis regénye, amely bepillantást nyújt a newyorki. 
tőzsde és pénzvilág életébe is. K7 

— Az iOtthosu közgyűlése. A Szegedi Tisztvi-
selők Otthona czalkalommal is a március 17-én, 
délután 4 órakor az egyesület helyiségében meg-
tartandó évi közgyűlése keretében ünnepli meg 
1S48. évfordulóját A közgyűlés napirendjén a vá-
lasztmány évi jelentése, a zárószámadás és vagyon-
mérleg, a felügyelőbizottság jelentése, az 1929. évi 
költségelőirányzat, továbbá titkár, két könyvtáros 
és 17 választmányi tag választása, valamint esetle-
ges indítványok szerepelnek. Az indítványok leg-
később 8 nappal a közgyűlés előtt a választmány-
hoz Írásban adandók be. 

x Az idén, a Jelek szerint a tavasz rövid lesz. 
A gyümölcsfák ültetésére kevés idő lesz, igyekez-
zék tehát csemeteszükségletét mielőbb megren-
delni a világhírű Unghváry László Faiskola Rt-nél 
Cegléd, Budapesten, Váci ucca 27. ((Piarista-palo-
ta.) Kérjen árjegyzéket 

x A tea mesterek azok az emberek, akik életüket 
a teakészítés művészetének szentelik; Kínában és 
Japánban nagy befolyást gyakorolnak a kultura 
fejlődésére. A japáni még ma is külön teaházban, 
nagy ceremóniák közepette élvezi a tea-italt. Meinl 
teakeverékei elismerten a legjobbak. 

x Lakásberendezés legjobb beszerzési forrása 
az Asztalosmesterek Bútorcsarnoka. 

A szegedi tűzoltók működése 
A szegedi tűzoltóság 1928. évi működéséről Papp 

Ferenc főparancsnoknak a város tanácsához be-
nyújtott jelentésében számolt be. A jelentés sze-
rint a tűzoltótestület létszámában 1928-ban vál-
tozás nem történt. Gyarapodott azonban a tűzoltói 
felszerelés. Beszereztek három benzinmotoros fecsr 
kendőt és több fontos tűzoltói eszközt A váras 
belterületén 133 tüzeset történt az elmúlt évben-
Nagyobbarányu csak a szeptember 15-iki alsóvá-
rosi szérüskerti tűz volt A tüzet azonban még 
idejében lokalizálni lehetett úgyhogy a kár nem 
volt lényeges. A jelentés részletesen beszámol a 
mentői szolgálat uj rendszeréről is, amely az 
eddigi jelek szerint megfelel a kívánalmaknak. 

— Anyák iskolája. A Stefánia Szövetség 45. 
számú védőintézete vetített képekkel »Anyák isko-
lája« tímén egészségügyi előadást tart vasárnap 
délután 3 órai kezdettel az alsóvárosi elemi isko-
lában. Előadó: dr. Knall János, az intézet ve-
zető főorvosa. — A Szegedi Stefánia Szövetség 
57. számú védőin tézete ma délután 4 órai kez-
dettel az ujszegedi elemi népiskolában tart »Anyák 
iskoláját«. Ez alkalommal dr. Mórit: Dénes az új-
szülöttről s a csecsemőről, dr. Kiss Menyhért 
az intézet szülész orvosa a női szervezetről és 

«annak egészségtanáról tart előadást. Az előadás 
meghallgatása díjtalan. Érdeklődőket szívesen Iát 
a vezetőség. 

A Stefánia Szövetség 52. számú védőintézete 
vasárnap délután 3 órai kezdettel a Csongrádi-
sugáruti iskolában egészségügyi előadást tart. Ez-
alkalommal dr. Ürmössy Erzsébet, az intézet 
vezető főorvosnője »a mesterséges táplálásról« és 
dr. Bcreczk Péter, az intézet szülész-orvosa »a 
gycrmekágyról és a gyermekágyi lázról« tart elő-
adást. 

x Ml közünk Kamcsatkához? Tucatjával jelen-
nek meg a könyvek, amelyek Ázsiát Keletet, az 
egzotikus országokat ismertetik. Pedig még a hoz-
zánk legközelebb cső érdekes területeket sem is-
merjük. Budapest hírhedt külvárosa, az Angyal-
föld terra incognita, ismeretlen terület még a ben-
szülött fővárosiak előtt is. Kassák Lajos, a modern 
magyai' irodalom kimagasló tehetsége uj regénye-
ben ennek a kerületnek az életét irja le. Az An-
gyalföld szenzációs riport és egyúttal maradandó 

i értékű, erőteljes mély regény, amely most jelent 
meg a Pantheon kiadásában. K7, 

x Képkeretek legolcsóbban Freimannál. 21 
— A volt iSzékcly hadosztály« tagjai tízéves tör-

ténelmi visszaemlékezésül március 9-én Budapes-
ten, a Zeneművészeti Főiskola termében délután 
fél 6-kor emlékünnepélyt tartanak. A művészi prog-
ramot megelőzően a hadosztály tagjai összejöve-
telt tartanak és istentiszteleten is résztvesznek 
a ferendek templomában. Este 9 órakor bajtársi 
vacsora fejezi be a székely hadosztály ünnepségét. 

x Del-Ka újrarendezett cipőkirakatai kellemes 
feltűnést keltenek. Jó minőség, olcsó ár cs tartós-
ság — ez jellemzi a Del-Ka-gyártmányt. Fiók: 
Kárász ucca 14. 671 


