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Szegeden 
a Vásárhelyen kiállító 

Eltűnt egy Ruiinay 
( fA 'Lélmagyarország m munkatársától.) A 

hódmezővásárhelyi rendőrség szerdán délben 
telefonon rejtélyes lopási ügyet jelenlett a sze-
gedi rendőrségnek. A jelentés szerint Rudnay 
Gyula és vitéz Darvassy István festőművé-
szeket, akik húsvétkor — mint ismeretes — 
Vásárhelyen kiállítást rendeztek, érzékeny kár 
érte. A művészek kiállítási anyagát Buda-
pestről teherautó szállította Vásárhelyre. Az 
autó megérkezése után a kiállitó művészek 
nagy megdöbbenéssel konstatálták, hogy egy 
másfélezer pengőt érő Rudnay-kép és egy hét-
százötven pengős Darvassy-festmcny eltűnt az 

niegíopták 
festők képszállitsnányát 

és egy Darvassy-kép 
autóból. A rendőrségi vizsgálat szerint az el-

tűnt festmények kétségenkivül benne voltak 
a szállítmányban, amikor az autó Budapest-
ről elindult. 

A nyomozás során olyan adalok is felme-
rültek, hogy a lopás Szegeden történhetett. A 

teherautó ugyanis Szegeden két-három órát 
tartózkodott és ezidő alatt lophatták el a ké-
peket. A rendőrség véleménye szerint a kép-i 
tolvajok már jó előre tudtak az autó érke-
zeséről. A szegedi rendőrség bevezette a nyo-
mozást, hogy a képtolvajokat kézrekeritse. 

W B ) ¿ 4 Csütörtök. Róm. kath. Izidor pk. 
^ " Protestáns. Izidor. .Nap kél 5 óra 

34 perckor, nyugszik 6 óra 33 perckor. 
A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

titán 4—7-ig. A muzeum nyitva délelőtt 10—i/2l-ig, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—t-ig, d. u. 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak kőzöl szolgálatot tar. 
•tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(TeL 352.) Moldvány Lajos, Újszeged, Vedres u. 
I. (Tel. 846.) Nyilassy A. b. Kiss Lajos, Szilléri s.-ut 
I I . (Tel. 1549.) Sajgó Péter, Mátyás tér 4. (Tel. 296.) 
Frankó Andor, Dugonics tér 12. (Tel. 793.) 
Zaká* örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 695.) 

— A miniszlprnlnnk Brioniba utazott. Budapest-
iről jelentik: Be t . h l e n István gróf miniszterel-
-nők jelenleg Brionüban tartózkodik. A parlament a 
jövő heten, kedden, ismét összeül és erre az 
időre valószín ideg itthon lesz. 

— Technikai okrikbó! csak rsűtftrtnknn nyújtják 
•be a Ilazai Textilipar kényszsregynsségi kóréhnél. 
i.V Hazai Textilipar Rt-nak kényszeregyességi ügye, 
«melyről a D é l m a g y a r o r s z á g szerdai számá-
ban részletesen beszámoltunk, még uem került a 
törvényszék elé. A mintegy 500 munkást foglal-
koztató üzem, mint ismeretes, 360.000 pengő tarto-
zással lett fizetésképtelen, amely összegből a ban-
kok állal nyújtott kölcsönök jelzálogilag és egyéb 
biztosítékokkal is fedezve vannak. A kényszer-
Vgvesség iránti kérelmet a Hazai Textilipar Rt. 
a szerdai nap folyamán még nem nyújtotta be 
a törvényszéken. Eüi»ek azxmban kizárólag tech-
nikai okai vannak és a kérelem benyújtása, értesü-
lésünk szerint, csütörtökön feltétlenül megtörté-
nik. A fizetésképtelenség hire Szeged közgazdasági 
köreiben érthető érdeklődést keltett. 

— Kél u j könyvtárat kapott Szeged. A kultusz-
miniszter értesitette a város halóságát, hogy két 
uj népkönyvtárat adományoz Szegednek, még pc-
clig az egyiket a klebelsberg-telepnek, a másikat 
a Széchenyi Szövetség Galamb-uccai székházában 
működő katolikus legényegyletnek. Nyolcvan darab 
szines diajiozitjv is érkezett a szegedi népmüvelés 
céljaira. Ezeket a diapozitívokat, amelyek bibliai 

' ¡(leneteket ábrázolnak, minden iskola és minden 
¡népkör kölcsön veheti. 

— Suhay huszáreereaes és felesége halála Te-
mesvárott. Temesvárról jelenük: Megdöbbentő ket-
tős haláleset történt Temesvárott. S u h a y Ervin 
nyugalmazott huszárezredest és feleségét, Temes-
vár társadalmának két ismert személyiségét egy-
szerre ragadta el a halál. Mindketten a napok-
ban influenzában betegedtek meg és néhány napú 
betegség után mindketten ugyanazon a napou hal-
tak meg. Az elhunyt házaspárban Suhay Imre 
tábornok szüleit gyászolja. 

— Eltemették Mihályffy Lászlót. Idősb Mi-
h á l y ff.y Lászlót, a »Kecske«-trafik tulajdono-
sát, szerdán délután a Polgár-uccai gyászházból 
helyezték örök nyugalomra. Az elhunyttal a régi 
Szegednek nagyon érdekes és eredeti alakja tűnt 
el. Mihályffy László évtizedekkel ezelőtt benső 
viszonyt tailott a szegedi bohémvilággal. Régi 
Iskola-uecai üzletében születtek meg a város plety-
kái. Ide jártak tereferére az újságírók, színészek 
és a toronyalatti notabilitások. Az öreg traffkos 
kiszolásai állandóan szerepeltek a régi lapokban. 
A háborúval azonban a »Kecske« is elnémult. Az 
örökösen tréfálkozó trafikos elbujt az emberek 
elöl. Csak üzletének és családjának élt, neve azon-
ban továbbra is fogalom maradt. Mindenki sze-
rette Mihályffy Lászlót, akinek halálával egy ere-
deti szegedi polgár ballagott ki a belvárosi te-
metőbe. 

x A nagy torlódás elkerülésére vásároljunk le-
hetőleg délelőtt a Del-Ka-nál. Tavaszi eipöujdonsá-
gaink osztatlan tetszést aratnak. Jó minőség, Ízlé-
ses kivitel ésolesö ár: ez üzletvitelünk minden titka. 
Fiók: Kárász-ueea Í4. (Dreher-söröző mellett.) 

— Április tizenkettedikén vizsgáznak az elemi 
iskolás katonák. Azok a katonák, akik nem végez-
ték el gyermekkorukban az elemi iskolákat és je-
lenleg a népművelési tanfolyamok növendékei, áp-
rilis tizenkettedikén vizsgáznak két csoportban. 
Az egyik csoport az elemi iskolák első négy osz-
tályának anyagából, a másik a hat osztály anya-
gúból. A sikeresen levizsgázott kafonatanuiók sza-
bályszerű elemi iskolai bizonyítványt kapnak A 
katonatanulók népművelési taufolyama a 10. gya-
logezred második zászlóaljánál működő Ab t őr-
nagy irányitásával. Ugyancsak április tizenkette-
dikén vizsgáztatják le azokat a katonákat, akik az 
analfabéták tanfolyamán vettek részt. 

lOélitiagvarország jegyirodája. T p í p f n n HARMÓNIA hangversenyrendez 
• CICIUII vMtalal 9«e»e«I. _ Igazgatósáé: 

Ziinyi ucca 5. sí. Telefon: 12-38. 

z o n g o r a e s t f e 
Április 6, szomhal, Tisza, 8 órakor. HARMÓNIA VHI- Bérlet. 

J e g y e k a I > £ l n t agu< i r o r s z ág t e g u l r o d á l á D a n . Te l e fon : 3©fi. 

Ausländer Testvérek £ 
Szeged, Vár u c c a 7. (Főporta mellett.) 

B. M. w. New. MotorcycSe és Puch m o t o r k e r é k p á r o k 
kerületi képviselete. Autó-, motor- ós kerékpár- _ . . . . . . . 
alkatrészek. K e r é k p á r l c r a k a l . l a ^ l f o m u n e i y « . 

SB* 

A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsár* 
pangás, nagyfoka erjedés, rossz emésztés,-
fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, halvány arc-
szín, kedvetlenség a természetes .Ferenc Jó-, 
zsef" keserűvíz használata által elmúlnak. 
Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozik a magyar FereitC JÓZSCf vizről, 
mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszerüzletekben. B.4 

Agyonlőtte kedvesét 
és öngyilkos lett 

Debrecen, április 3. Nagy Márton hajdúböször-

ményi születésű katona a leszereléstol való félel-

mében ma reggel kiszökött a kaszárnyából, fel-

kereste kedvesét, Bujdosó Rózsit, akit agyonlőtt 

majd öngyilkos lett. A vizsgálat megindult. 

Vaskerekii 
gyermek sportkocsi 

P 16*50 
Párisi Nagry Árulás. Sxeged 
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— Vérfürdő! rendezett Newarfc uecáta egy ül-

dözési mániában szenvedő munkás. Ne-warkból je-

lentik: Egy üldözési mániában szenvedő munkás 

ismétlőfegyverrel és revolverekkel felszerelve vé-

gigrohant Newark nccám és lövéseket adott 1» 

a járókelökre. A lövések két embert megöltek, 

egy harmadikat pedig súlyosan megsebesítettek. 

A munkás ezenkívül könnyebben megsebesített két 

rendőrtisztviselőt, akik le akarták tartóztatni. Mi-

kor az ámokfutót körülvették és látta, hogy nincs, 

számára menekülés, golyót rőpitett agyába. 

Kérje telefonon 300-ast vagy „Kéry-autótaxit". 
— Gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyorsírók 

Egyesülete egységes magyar gyorsirási kezdő (fo-
galmazási) és haladó (irodai) gyorsirási tanfolya-
mokat nyit. Jelentkezni lehet az egyesületnél (Föld 
váry-ueca 2., Honvéd-tér 4., telefon 13-19.). 

x Bútorok olcsó beszerzési forrása az Asztalos-

mesterek Bútorcsarnoka, Szendréoyi G. és Társai, 

Dugonics-tér 11. 

x Járványok ellen legbiztosabb ördög Vince bara. 

— A prohibiciós rendőrség töz alá vette egv 
milliomos tarhtját. Washingtonból jelentik: Fish 
amerikai milliomos ismét súlyos vádakat emelt 
a prohibiciós rendőrség ellen. Fish jachtja néhány 
nap óta a newvorki kikötőben horgonyoz. Hnsvél. 
hétfőjén az egyik parti vámgőzös minden előzetes 
bejelentés nélkül tüzelni kezdett <r jachtra, azzal 
az indokolással, hogy a jachton szeszesitalok van-
rak. A jacht kapitánya természetesen nem ellen 
fcezett és hagyta, hogy a rendőrök átvizsgálják 
az egész hajót. A milliomost ós családját közben 
a prohibiciós rendőrök az egyrk kabinba csukták, 
ahol egy rendőrtisztviselő az egész vizsgálat alatt 
előreszegzett revolverrel őrizte őket. A hajón sze-
szesitalt nem találtak, mire a rendőrök repro-
dukálhatatlan kifejezésekkel illették a milliomost 
és családja nölagjait, majd káromkodva eltávoz-
tak, anélkül, hogy magyarázatát adták volna kü-
lönös viselkedésüknek. Még szerencséje volt — 
mondja a milliomos feljelentésében —, hogy nem 
lőtték agyon. Az amerikai kormány a feljelentés 
alapján azonnal vizsgálóbiztost küldött ki Was-
hingtonból, hogy megindítsa az eljárást a fele-
lős tisztviselők ellen. Az I'malone gőzös kapitánya 
ügyében kitűzött tárgyalást egyébként a jövő hét 
keddjére halasztották. 

x Pászkahirdetmény. A zsidó bitközség pászka-
siitődéje április 15-én, hétfőn üzemét befejezi. Csak 
azon pászkaszükségletek elégíthetők ki, amelyet 
ezen időig bejelentettnek. A hitközség kéri tagjait, 
hogy a pászkautalványokat április 15-ig a hitköz-
ségi irodában (Margit-ucca 20., I.) kiváltani szí-
veskedjék. Kívánatra tojásos pászkát is előállít a 
sütöde, ha a fenti határidőig azt megrendelik. 
Ara kg-kint 3.50 P. 96 

Szép patlló titka t Aki lakására és irodai padló-
ira (parkett, linóleum, terrazzó) valamit ad. az csak 
világhírű Johnson viaszt és elektromos kefélfigépet hasz-
nál, melyet dttmenlesen bemutel és kefélőgépet csekély 
napi díjéit kölcsön ad vezérképviselet Hésser Ugy-
n ö k s é g e . Horthj M, u. 2. Telefon IS =»72. 396 


