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100 pengő pénzbüntetésre iSéiték az asszesivf, 
aki kocsijával baiálragázelta Heresnyi Istvánnét 
(A Délmagyarország munkatársától,) A mult év 

októberében halálos kimenete'ü szerencsétlenség 
történt a körúti hid szegedi hídfőjénél. Rác 2 Jó-
zsefné egylovas kocsijával halálragázolta Hores-
ngi Istvánné ujszegedi asszonyt, aki a Zrinyi-
uccában épülő iparostanonciskolánál dolgozó fér-
jének vitt ebédet. Mindkét asszony Újszegedről 
ment át Szegedre. Horcsnyi Istvánné amint a 
hidról leért, az Iskola-ucca felé fordult és arra-
felé akart elérni a Zrinyi-uccába. Az egylovas 
kocsi lassú menetben a Kállay Albert-ucca felé 
haladt. Közben a ló valamitől megbokrosodott 
és erős vágtába kezdett. Rácz Józsefné igyekezett 
megfékezni a lovat, de minden igyekezete hiába-
való volt. Ugv látszott, hogy a megbokrosodott 
ló egyercsen a Kállay Albert-uccán fog végig-
rohanni. így látta Horesnyiné Is, aki ekkor még 
a kocsiút jobboldalán haladt. Rácz Józsefné azon-
ban közvetlenül a sarkon az Iskola-ucca íelé 
fordította a lovat és egyenesen nekihajtott Hores-

¥ J , ** Szombat. Róm. kath. Sz. f föltat. 
Protestáns. Irma. Nap kel 4 óra 41 

perckor^ nyugszik 7 óra 13 perckor. 
A Somogy i-kOnyvlár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-

után 4—7-lg. A muteum nyitva délelőtt 10—j^l-íg, 
délután zárva. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva délelőtt 8—l-ig, délután 3—7-ig. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Leinzinger Gyula, Horváth Mihály ucca 9. 
(Tel. 352) Moldván Lajos, Újszeged. Vedves ucca 
1. (Tel. 848.) Nvilassy A. béri, Kis Lajos, Rómnl 
kőrút 22. (Tea. 1549.) Salgó Péter, Mátyás király 
tér 4. (Tel. 296.) Frankó Andor Dugonics tér 1. 
(Tel. 793.) Zakár S. örökösök, Valéria tér 1. (Tel. 
695. szám.) 

— Gombkötő tanfelügyelőt váratlanul áthelyez-
ték Szegedről Szolnokmegyébe. A kultuszminiszter 
G o m b k ö t ő Anlal, Csongrád vármegye és Szeged 
város tanfelügyelőjét áthelyezte Jász-Nagy-Kun-
Szotnok vármegyébe. A hivatal vezetésével 
E ő r d ö g h Béla tanfelügyelőt bizta meg. Az át-
helyezés oka, értesülésünk szerint, az, hogy a tan-
felügyelő ellen névtelen feljelentést adtak be, 
amelynek kivizsgálását a tanfelügyelő saját maga 
szorgalmazta. Hogy a feljelentők befolyás alatt ne 
legyenek, kívánatos volt a tanfelügyelő áthelyezése 

— Az nj dandárparancsnok a polgármesternél. 
Vitéz dr. S h v o y Kálmán tábornok, a szegedi 
vegyesdandár aj parancsnoka, pénteken délben tisz-
telgő látofitást tett a polgármesternél. 

— UJ (őnökhelyettes a Nemzeti Bank szegedi 
fiókjánál. A Nemzeti Bank szegedi fiókintézeté-
nek eddigi főnőkhelyettesét, P l a n n e r Ottót a 
központba rendelték. Helyébe a főtanács R ó n a y 
Ede főellenőrt nevezte ki a szegedi fiók főnök-
helyettesévé. 

1 >Dóezy fotelágy«, otfcomán, matrac. Hid-o. 315 

nyinénck. A kocsi rúdja elütötte az asszonyt, aki 
az üléstől a járda szélének vágódott- Az eszmér 
letlenül eltörült asszonyhoz azonnal kihívták a 
mentőket, de segíteni nem lehetett, pár perc alatt 
kiszenvedett. 

Rácz Józsefné ellen gondatlanságból okozott em-
berölés miatt indult meg a bűnvádi eljárás. Az 
ügyet pénteken tárgyalta a szegedi törvényszék 
V/W-tanácsa. Rácz Józsefné beismerte, hogy gon-
datlanul járt el, amikor a megbokrosodott lovat 
hirtelen az Iskola-ucca felé fordította. Annyira 
el volt foglalva a ló megfékezésével, hogy nem 
látta az úttesten haladó Horesnyinét. A bíróság 
több tanut hallgatott ki, akik egybehangzóan val-
lották, hogy a szerencsétlenséget Rácz Józsefné 
gondatlansági idézte elő. 

A bíróság Rácz Józsefnét bűnösnek mondotta 
ki gondatlanságból okozott emberölés vétségében 
és 100 pengő pénzbüntetésre itclte. Az itélet jog-
erős. 

— Bizonyítást rejtettek el a Dettre—Wimmer 
wijtópörben. A novemberi törvényhatósági vá-
lasztások során hi.-lapi polémia keletkezett dr. 
D e 11 r e János és W i m m e r Fülöp között. Dcttre 
élesen bírálta a Nagyszeged Párt eijárását, mire 
Wimmer az egyik lapban válaszolt A cikk egvik 
kitétele miatt Dettre ezután sajtó utján elköve-
tett rágalmazás vétsége miatt pört Indított Wim-
mer ellen. Csütörtökön tárgyalta az ügyet a sze-
gedi törvényszék G fi m ö r y-tanácsa. W i m m e r 
kijelentette, hogv nem érzi magftt bűnösnek, 
Dettre őt többi ben erősen támadta, ezért vála-
szolt az inkriminált cikkben. Wimmer ezután bi-
zonyítási indítványt terjesztett elő, dr B u r g e r 
Béla, Dettre jogi képviselője az ellen bizonyítékok 
előterjesztésére határidőt kért. A. törvénvszék az 
indítványozóknak részben helyt adott és emiatt 
a főtárgyai ást elnapolta. 

— Görögkathoükus mise. Vasárnap féltiz órakor 
a Lechner-téri kápolnában görögszertartásu katho-
likus szentmisét mond dr. T o m a László makói 
görögl-a'bolikus esperes-plébános. Hétfőn délután 
6 órakor ugyanott görögszertartás szerinti májusi 
ájtatosságot tart G r o h o l y Jenő makói görög, 
katholikus lelkész. 

x Gumitalpa cipő (41. számig) P 3.50 Tisza-
Áruházban, Püspökbazár. 139 

— Évzáró vizsga az evangélikus elemi iskolá-
ban. Az evangélikus elemi iskolában, tekintettel 
arra, hogy az uj Iskola építése szükségessé teszi 
a régi iskolaépület lebontását, az évzáró vizsgá-
lat május 3-án, szombaton reggel 8 órakor lesz. 
A vizsgálat végeztével körülbelül 10 órakor, az 
egyház elbúcsúzik a régi iskolától, amelyre az 
érdeklődőket, az iskola barátjait szivesen látja 

az evangélikus egyház. 

x Gyermekcipííoszlályunfcat átszervezi ük. Uj' ké-
nyelmes és egészséges formák. Nyár! idényeikkek 
már kaphatók. Del-Ra, Kárász-ucca 14. 218 

1930 máius 8. 

Áldott Állapotban lévő nők és tffn 
anyák n természetes „Ferenc J ó z s e f keserű-
víz használata által rendes gyomor- és bél* 
működést érneV el. A modern nőgyógyitás 
főképviselői a Ferenc József vizet igen sok 
esetben kipróbálták és kivétel né'köl gyorsan, 
megbízhatóan és (áidalomnélkül hatónak ta-
lálták. A Ferenc József keserűvíz gyógyszer-1 
tárakban, drogériákban és fdszerüzietekbe« 
kaphat/,. b.hb 

Indítvány & püspökbazári 
üzleíbéremelések ellen 

A püspökbazári kereskedők üzletbéréneK 
emelése ügyében dr. Landesberg Jenő tör-
vényhatósági bizottsági tag az alábbi indít-
ványt nyújtotta be a közgyűlés elé'. 

»Tudomásomra jutott, hogy Szeged sr. ldr, 
város hatósága a város tulajdonát képező úgy-
nevezett Pűspökbazárban levő üzlethelyiségek 
bérét 20—30 százalékkal emelte, illetve emelni 
szándékozik. Midőn országszerte mozgalom in-
dult meg a kereskedelem nehéz helyzete miatt 
az üzlet bérek leszállítása iránt, akkor Szeged 
város közönsége, mint erkölcsi testület nem 
járhat elöl azzal a példával, amely az üzletek 
bérét emelni célozza, miéri is azzal a tisztelet-
teljes indítvánnyal járulok Szeged város táp-
vényhatósági bizottságának 3-án kezdődő köt. 
gyűlése elé: mondja ki a közgyűlés, hogy az 
üzletek bérének jelenlegi emelését a mostan» 
nehéz gazdasági viszonyok kőzött indokalrt" 
lannak tartja és ezért utasítja Szeged sz. kir. 
város hatóságát, hogy a püspökbazári ^ ke-
reskedők üzletbéreit a jelenlegi nehéz viszaf 
nyok között ne emelje és ahol az akár az 
egyesség alakjában is megtörtént volna, az 
emelést ne foganatosítsa a 

A Katolikus Nővédő 
szociális kurzusa 
Gróf Zichy Rafaelné előadása a nőKérdéarfll 

Pénteken este nyiH meg a Szegcdi Katoükws 
Nővédő Egyesület által rendezett és hat napra ter-
vezet» szonálís kurzus. Az egyesület Korona-uccit» 
székházának nagyterme teljesen megtelt érdeklő-
dőkkel. A megnyitáson megjelent dr. Glattfelder 
Gyula csanádi püspök, aki pár szóval vezette be 
a* kurzust. Utána gróf ¿<chy Rafaelné, m egye-
sület vendég*, ta'-totta meg előadását a nő Kérdésről. 

— Valamikor — mondotta a grófnő — nem 
volt nőkérdés, legalább is « mai értelemben véve., 
A nő megtalálta helyét a családban, ahol fpnto* 
missziót töltött be. A talajdonképeni nőkérdést 
gazdasági okok vetették felszínre. Anglia talán 
az első, ahol szőnyegre került és ez ép a szövő-
székek felfedezése utan történik. A nőkérdés tehát 
nem egyedülálló valami, hanem ágazata a szociá-
lis piobiémák összességének. Hogy a nők meg-
mozdulásának mennyire gazdasági okai vannik — 
mondotta aztán —, ai kitűnik abból it, hogy 
a felsőbb körök nőinél nincs nőkérdés. Ezek-
nek a köröknek ugy a férfiai, mint a női semmit-
tevéssel töltik idejüket• A nőkérdés ott kezdődik;, 
ahol az élettel való küzdelem is kezdődik. 

Gróf Zichy Rafaelné ezután a katolikus nő köte-
lességeiről beszélt. 
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_ \ kálvinista kör vacsorája. A szeged) kálvi-
nista kór Kálvin-tér 2. szám alatti kőrhelyiségé-
ben szombaton este félkilenc órakor, a katonai 
protestáns egyház református tiszti küldöttség 
részvételével társasvacsorát rendez. 

x A világhírű 100 éve« magyar Hűlte* snp. 
pangvár önműködő uj mosószert hozott forga-
lomba »Radion« név alatt. Ezzel egy csapásra 
megszűnt a nagymosás fárasztó és költséges mun-
kája. mert a »Radion«-al játszi könnyedséggel vé-
gezheti el minden háziasszony önmaga nagymo-
sását, mert a Radion egymaga mos. A Radion 
szavatoltan chtormente? A Hutter-cég május 5-től 
jutius l-ig bármely szegedi háztartás nagymosá-
sát ingyen végzi el, hogy bizonyságot szolgáltasson 
a .Radion« kiválóságáról. Díjtalan próbamosások 
előjegyzését Hutterer Dezső ur (Szeged, Berzse-
Gnyi-űcea 1_, telefon 21-60.) eszközli. 14» 

— Országos iparoshongresSMis Orosházán. Oros-
házáról jelenük: Augusztus elsején Orosházán tart-
ják meg az idei országos iparoskongresszust Mi-
vel ez az időpont összeesik az orosházai mező-
gazdasági és ipari kiállítás időpontjával, a kong-
resszus rendkívül látogatottnak Ígérkezik. 

x Autótaxi telefonszáma SM. 709 

Földes Izsó üíj&iaáira^á!?: "cca 
7. szám alatti 

t a v a s a i reklám v á s á r f a l 
Mérték utén és készára raktár. — Óriá l válesrték 
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