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— UJ egyetemi magéntanár. Budapestről Je-
lentik: A vattás- és közoktatásügyi miniszter dr. 
. f n h á s z Jenő székesfővárosi polgári iskolai 
igazgatónak a szegcdi Ferenc József tudomány-
egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
karán ,,a magyar szótan" cimü tárgykörből egye-
temi magántanárrá történt képesítését jóváhagyó-
lag tudomásul vette és öt ebben a minőségében 
megerősítette. 

— A pécsi fiatalasszony eltűnése. Pécsről je-
lentik: Pécs városát izgalomban tartja egv is-
mert iparoscsalád leányának. Z á r a i L ív iá-
nak eltűnése. Zárai Livia néhány nap előtt há-
zasságot kötött a lembergi műegyetem tanár-
segédével. Bernát Edwin P l a t o - v a l , akivel a 
gödöllői jamboreen ismerkedett meg. Az eskü-
vő után negyedórával az újdonsült fiatalasz-
szony felszállt a pesti gyorsra — férje nélkül. 
Pesten a család egv ismerőséi kereste, aki 
azonban történetesen Pécsett tartózkodott. A 
fiatalasszony erre Pécs közeiében lakó isme-
rőséhez utazott. Itt találkozott szüleivel, akik-
nek ki jelentette, hogv csak az ő kedvükért kö-
tött házasságot a lengyel fiatalemberrel, azon-
ban vele együtt élni nem akar.* A fiatalasz-
szonvt az, izgalmak ágynak döntötték, öngyil-
kossággal fenvegetőzik, ugv. bogv Szülei nem 
árul iák cl fériének. bogv lml tartózkodik. Pén-
tek délben uiabb fordult állt be az figvben. A 
pécsi rendőrkanilánvság vezetőjénél, dr. Tö-
rök Lajos rendőrfőtanácsosnál megjelent Esz-
tergályos János kénviselő. Ki ielentette, bogv 
tel ies garanciát vállal a fiatalasszonyért és 
kérte, bogy vonlak vissza az országos körö-
zést. Ugyanezzel a kéréssel iárt n renlőrknpi-
'ánvságon Bernát Edwin Plátói is. aki azt is 
ki ielentette. hogv amennyiben felesége jegy-
zőkönyvbe foglal ia, hogy m in kiván vele élni, 
hailandó megindítani a válópert. A két beje-
lentés alapián a rendőrség a további nyomozást 
megszüntette. ' 

Ünnepi 
filmelőadás 
a Belvárosi Moziban 

1937 j u l i u s 15-én 
este 9 órai kezdettel 

, T. rész. 
1. Dr. Janovics Tenö; A NÉMA FILMTŐL A 

HANGOS FILMIG. 
2. E. Burdúcz Rózsat FILMIU.MXUSZ. Irta: 

Berezeli Anzelm Károly. 
3. Tárav Ferenc: EGY FILMSZÍNÉSZ INTIM 

VALLOMÁSAI. 

II. rész. 
f. FON HÍRADÓ. 'A világ legfrissebb híradója 

a legújabb világeseményekkel. 
2. VARÁZSSZŐNYEGEN VÉGIG PORTUGÁ-

LIÁN. 
3. t empó , t e m p ó ! Egy szemfüles riporter 

vidám kalandjai, 
f. MENEKÜLÉS A SZERELEM ELŐL. Law-

rance Tibbett. n világhirü baritonista, a 
newyorki Metropolitan opera ünnepelt 
tagjának első vidám témájii filmje. Egy 
nagy énekes izgalmas és derűs kaland-
jai A film keretében nagyszerű hang-
verseny. 

Helyárak: RENDES MOZIHELVÁRAK, 10 fii. 
lértöl 1 pengő 20 fillérig. 

Jegyek -a Délmagyarország jegyirodájában és 
a Belvárosi Mozi pénztáránál. 

— Eltemettek Bókay profe-szorf. Budapestről 
jelentik: Dr. Bókay Jánost, az európai birü egye-
temi tanárt pénteken délután temették el a Kere-
pesi-uti temetőben. A debreceni egyetem, amely-
nek díszdoktora volt. koszorút helyezett ravata-
lára és Jmey Endre dékánnal képviseltette magát 
a temetésen. Megjelent a temetésen dr. Polner 
Üdön szegedi és f/éktim Miklós pécsi egyetemi 
tanár. Raffay Sándor evangélikus püspök gyász-
beszéde után Verebély Tibor egyetemi tanár, a 
magyar tudományos élet és az orvostársadalom 
nevében, dr. Hainiss Elemér a budapesti egyetem 
revében, dr. Bossdnyi Andor egyetemi magán-' 
tanár tanítványai nevében mondott bucsubeszé-
del. A sírnál Petkó-Szandtner Aladár nyugalma-
zott államtitkár a Stefánia Szövetség nevében 
beszélt. Végül Raffay Sándor püspök imádkozott^ 
majd elhantolták a koporsót. 

Ma a Vigadóban 
nagy hangulat est. Rulett tánc ! Lampion világítás I 

Zene reggel 4 ier. 

/ Z E G E D v n . io. 
— Szeged — a kecskeméti gyíimölcskörzel-

licn. A Külkereskedelmi Hivatal öt gyümölcs-
körzetet állítót fel az országban. A gyümölcs-
körzetek ki jelölése abból a célból történt, hogy 
a mezőgazdasági kiviteli cikkek minőségi el-
lenőrzése a termelők érdekeit jobban szolgál-
ja és bogy a kivitel általában zavartalanabb 
legyen. A gyümölcskörzetek székhelyei: Győr, 
Kaposvár, Miskolc, Debrecen és Kecskemét. A 
Duna-Tisza körzet székhelyéül Kecskemétet 
jelölte ki a Külkereskedelmi Hivatal, igy Kecs-
keméthez tartozik: Szeged, Hódmezővásár-
hely, Makó, Békéscsaba, Kiskunhalas, Nagykő-
rös, Jánoshalma cs Izsák. 

— Egy példát mutató nyomtatvány. 'K pestf 
Magyar Kereskedelmi Bank igen értékes és 
hatásos, önmaga által vállalt kezdeményező 
jelentőségű propagandát inditolt szegedi fiók-
intézete kezdeményezésére a szegedi szabad-
téri játékok népszerűsítése érdekében. Ez 
az önként, saját kezdeményezésből vállalt ál-
dozat kitűnő szolgálatot tesz Szeged idegen-
forgalmának és ezzel a szegedi kereskedelem-
nek és iparnak is. 'A Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank finom merített papíron, két-
színű, ízléses nyomással világos és célszerű 
ismertetőt nyomatott német nyelven és ezt a 
tetszetős nyomtatványt minden külföldi le-

velezéséhez mellékeli, igy elsősorbari eljut-
tatja az intézet az ízléses, piros-fekele szinü 
nyomtatványt 'Ausztriába, Csehszlovákiába, 
'Jugoszláviába, Romániába es mindazokba az 
államokba, ahol a banknak" üzleti kapcsolatai 
vannak. A gondos, minden kritikát kiálló 
nvomtaftrfiny közli a szegedi játékok műso-
rának rendjét és azt isr hogy a Szegedre uta-
zók utazási és Vizumkedvezményf kapnak". 
Mondani sem kell, hogy ennél célszerűbb, 
jobb propagandát drága pénzért sem kapha-
tott volna a szabadtéri játék. Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank figyelemreméltó példát 
mutatott ezzel és reméljük, hogv ezt a gesz-
tust — amelyért elismerés illeti az intézetet 
— mások is követni fogják. Igv, ha mindenki 
igyekszik saját körében szolgálatot tenni a 
Játékoknak, 'akkor a hatás sem maradhat el 
Szeged javára. 

P f l l j A M A és egyéb divat nyári kaiapok-
I MIIHIIIH ból nagy raktár o l c s ó n 
Széchenyi tér pQ|||||| Jgg jygpgH Csekonlcs « . 
Unió tag. I Kalász tag 

— Megrögzött székrekedésnél és annak min-
denféle káros következményeinél a gyouior-
bélcsatornát reggelenként felkeléskor egy po-
hár természetes „Ferenc József" keserűvíz rtte-
posan kitisztítja, az emésztési és az anyagcse-
rét előmozdítja, a vérkeringést megélénkíti s 
kellemes közérzetet és fokozott életkedvet te-
remt. Az orvosok ajánlják. 

— A gyégyszerészgyakoriuikok' jelentkezés*. 
Budapestről jelentik: Mindazok, akik Magyaror-
szágon gyógyszerészi pályára óhajtanak lépni, 
felvételüket a gyógyszerészgy akornoki kijelölő bi-
zottságtól (Budapest, Báthori-ucca 21 kell ker-
niök. A kérvények augusztus 15. és szeptember 10 
közölt nyújtandók, vagy küldendők he. 

— A felborult kocsi maga alá temette a desz-
ki gazdát. Gá i t v Ferenc 37 éves deszki gaz-
dálkodó pénteken délelőtt kocsijával földjére 
igyekezett. Az egyik kanvarodóná! a gazdálko-
dó rosszul vette a fordulót, a kocsi felborult és 
maga alá temette Gáityot. akinek a combcsont-
tá eltörölt. A sebészeti klinikára vitték a men-
tők. 

— Halálozás. MartonosI Eremits László by. 
községi főjegyző szegedi törvsz. tolmács életének' 
8t-ik évében meghalt. Az elhunyt a háború előtf 
Báesbodrog vármegyének választolt. Toroniát 
megyének pedig virilis jogon volt törvényhatósági 
tagja. Temetése 10-én délután 4 ór:ikot a gör. 
kel. szerb templomból történik, 
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Exhumálták és felismerték 
a balatonszabadi Temetőben 

Surgoth Jeittt holttestét 
Balalonszaba'dí, julius B. rA" halatonszabadi 

zsidó temető ismeretlennek biti halottját a 
debreceni törvényszék végzésére pénteken dél-
előtt exhumálták azzal a céllal, hogy megálla-
pítsák, váj jon az öngyilkos azonos-e SurgotH 
Jenő gazdasági főtanácsossal. A temető körül 
olyan óriási tömeg gyűlt össze a kihantolás ide-
jére, hogv kordont kellett vonni. A z exhumálás-
nál nem volt jelen Surgoth Jenő fivére, Surgolli 
Gyula országgyűlési képviselő. 

A koporsó kihantolását kinos jelenetei; előz-
ték meg, mert a sírásó a szokásos 3.50 pengő 
helyett 5 pengőt kért. A vizsgálóbíró alkudozni 
kezdett n sírásóval, aki azonban hajthatatlan 
maradt. Erre a vizsgálóbíró felszólította a sír-
ásót, ha nem teljesili kötelességét, karhatal-
mat vesz igénybe. A koporsó ezután hamaro-
san felszínre került, majd beszállitották a re-
formátus temető hullaházába. A bizottság tag-
jai egymásután léptek a koporsóban fekvő, 
oszlásnál; indult holttesthez, amelyet hossza-
san szemléltek. A bizottság tagjai és egy deb-
receni hirlapiró felismerték a holttestben Sur-
goth Jenőt. A holttestet több oldalról lefény-
képezték. ujjlenyomatot azonban nem sikerült 
venni, mert az ujjak már tel jesen feloszlottak. 

Ezután dr. O r s ó s orvosprofesszor hozzá-
kezdett asszisztensével a holttest feiboncolá-
sához. Á vizsgálóbíró különböző kérdéseket in-
tézett az orvosprofesszorhoz, aki ki jelentette, 
hogv minden kétséget kizáróan Surgoth Jenő 
a Balaton haloltja. 

Délután 3 órakor nz orvos" es a hivatalos k i -
küldött bizottság tagjai, valamint Surgoth Je-
nőnek Debrecenből megjelent közeli ismerő-
sei minden kétséget kizáróan megállapították, 
bogv junius iB-án a Balatonból kifogott holt-
test azonos Surgoth Jenővel. 

A hatósági orvosi boncolás megállapította, 
bogv a holttest baloldalán lövéstől eredő sérü-
lés van. n lövedék közvetlenül a szív halolda-
lán haladt el, átfúrva a bal tüdőt és a baf 
12-es hordát, megakadt a hátizömzatban. A 
holttestben n 12 mm. átmérőíü lövedéket meg-
találták. A bizottság me-állaPilása szerint X 
lövés nem volt közvetlenül a halál oka. a lía-
lál okaként a vízbefulladást ielölték meg. AJ 
boncolás 1 lefejezése után a holttestet visszavit-
tek a bal a fon szabadi zsidótemelőbe és ott 
hantolták el ismét. 


