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Szolgálatos gyógyszertárak: Bor-
bély József Tisza Lajos-körűt 20 
Moldván Lajos Újszeged, Vedres u. 
1, Selmerzi Béla Somog.vi-telep IX. 
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Levente dr. Boldogasszony-eugárnt 
81, Zakar S. örök. k. Máthé Mihály 
Valéria-tér 1. 

Színház és m"zik műsora: Belvá-
rosi Mozi: M a g d o l n a . Korzó Mo-
zi: D r. K o v á c s I s t v á n , S/é 
rhenvi M°zi: V a d m a c s k a. Városi 
fizihnáz: szerdán: B a l l a g m á r a 
V É N D I Á K . . . 
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Dr. fázabó Pál Zoltán szegedi 

egyetemi magántanár előadása a rá-

dióban. Szegedi vonatkozásn előadás 

hangzik el pénleken délután egyne-

gyed 5 órai kezdettel a rádióban Bt! 

dape9» I. hullámhosszán. Dr. Szabó 

Pál Zoltán egyetemi magántanár, a 

szegedi Baross Gábor gyakorló gim-

názium tanára >SzülőneveIés* cimti 

korszerű pedagógiai problémákkal fog-

lalkozó előadását olvassák fel ebben 

az időpontban. A szülők és nevelők fi-

gyelmét felhívjuk az érdekes előadás-

ra. 

_ Hegedfis G.rnla főszerkesztő 
gyásza. Súlyos csapás érte Hege-
d ű s Gyulát, a kiváló magyar hirlsp-
irót, a 'Magyar Nemzet* és >A Mai 
Nap* főszerkesztőjét, az Ujságiiók 
Sacanátáriumegyeaületének elnökét. Bu-
dapesten 76 évea korában elhunyt 
édesanyja: HegciNis Istvánné született 
Gácsér Etel. Hegedűs Gyula a fiu ra 
jongó szereidével vette körűi édes-
anyját. Mióta édesapja elhunyt azóta 
édesanyja nemcsak a szülői ház eltép-
hetetlen szálait fűzte még szorosabb-
ra, de most már ő jelentette számára 
az eleven kapcsolatot születési és 
származási helyével: Szegeddel. Ép-
pen ezért nem mult el esztendő, hogy 
Hegedűs Gyula fel ne kereste vo;na 
Szegedet és ne vitt volna tairt a régi 
városból idős édesanyjának, ne szá 
molt volna be arról, az alsótanyai 
Földről, ahol nagyszülei dolgoztak 
homokon. Édesapja korábbi halála 
éta édesanyja mellett ápolta tovább 
ezeket a meg nem szűnő kapcsolato-
kat, ezeket a gyermekkorból eredő 
legmélyebb emlékeket!. Hegedűs Ist-
vánné mindvégig megőrizte szellemi 
frissességét, egészen a legutolsó 
időkig állandóan figyelte fiának zak-
latott, annyi körültekintést, felké-
szültséget, ezer gondot igénylő lapve-
zíri munkáját, Rövid szenvedés után 
most 76 éves kora legyőzte szerveze-
té! és ezzel megszűnt dobogni egy jó-
ságos sziv. Hegedűs Gyulát gyászá-
ban őszinte együttérzéssel veszik kő-
iül a magyar újságírók, bajtársai részt 
kérnek gyászából, mellette áll a fegy-
vertárs őszinte kézszoritásával a Dél-
magyarország szerkesztősége is. He-
gedűs Istvánnét szerdán délután fél 5 
órakor kisérik el utolsó útjára Buda-
pesten a kerepcsi temetőbe, ahol né. 
hai férjével egy sírban helyezik nyu-
galomra. Az engesztelő szentmiseál 
dozatot pénteken reggel 8 órakor mu-
tatják be a tisztviselőtelcpi Rezső-téri 
templomban. 

— A művészeti müvek védelme. Bu-
dapestről jelentik: A hivatalos lap 
szerdai szama közli a kormány rende-
letét az irodalmi és művészeti müv.'k 
kölcsönös védelméről Beilinuel kötött 
magyar—német egyezmény végrehaj-
tásáról. 

Megalakult a nemzetközi jogász 

kamara magyar csoportja. Április 
.:0-án tariotta alakuló közgyűlését a 
Nemzetközi Jogászkamara, Internatio-
nale Rechtskammer magyar csoportja. 
A í Internationale Rechtskammer 12 
európai állam, köztük Magyarország 
továbbá Japán kiküldöttének részvé-
telével Berlinben alakult meg abból 

célból, bogy a jog tercn a különféle 
jogászi hivatásokhoz tartozóknak hi-
vatásbeli és szakkérdésekben való 
együttmunkálkodását előmozdítsa. A 
most megalakult magyar csoporl üd 
vözlö táviratot intézett Hitler AdoiI 
vezér és kancellárhoz. 

— Az Egyesült Női Tábor vezető-
sége felhívást intéz mindazokhoz a 
lelkes áldozatos munkára kész asszo-
nyokhoz és leányokhoz, akik a nyár 
folyamán — május 15-től október 3l-ig 
terjedő idő alatt — a nyári gyermek 
otthonok vezetését nemzetvédelmi 
munkaszolgálatként vállalják, mielőbb 
kérjenek jelentkezési ivet a városi 
népjóléti ügyosztálynál (Szegeden, Tá- j 
bor-utca 3.). A jelentkezés feltételeit 
az alábbiakban közli az Egyesült Női 
1'ábor vezetősége: óvónői, vagy tani-
lónői képesítés, de jelentkezhetnek ne-
gyed-, ötödéves óvónő- és tanítónője, 
löltck. gimnáziumi és kereskedelmi 
érettségivel, nőipariskolai végzettség-
gel, de legalább négy középiskolai 
végzettséggel biró nők. akik kercsz 
lénv származásukat igazolni tudják 
Korhatár: 18—50 év. Kiskorúaktól 
7Ülői beleegyezést kérnek. Mindazok, 

'kik iskolánkivüli, egyénenként Je-
lentkeznek, a jelentkezési lapot haló 
rágilag (községi jegyző, polgármesteri 
láttamoztassák és szerezzenek be er-
kölcsi és tiszti orvosi bizonyítványt 
arról, hogy nyári gyermekotthon veze 
tésére alkalmasak. Az iskolák kötelé-
kébe tartozók jelentkezési ivét az is-
kola igazgatósága láttamozza. A Je-
lentkezők számára Szegeden május 1. 
8. 9-én délelőtt 8—l-ig és délután 3— 

6-ig a városháza nagytermében tájé-
koztató értekezlet lesz. Aki az értekez-
letre elmegy, vigye magával a hatósá-
gi pecséttel ellátott, vagy iskolaigaz-
gatója által láttamozott Jelentkező 
lapját, a legutolsó osztálvhizonyitvá-
nvflt és orvosi bizonyítványát. Az ér-
tekezlet hivatalos megnyitása máiue 

7-én fél 10 órakor lesz. Azok. akiket a 
'ycrmekotlhonokhoz beosztanak, úti-
költséget — oda-vissza —, lakást el-
látása és tiszteletdijat kapnak. Ar il-
letmény egvségesen havi 60 pengő 
készpénz s amennyiben a nyári gver-
mrkotthonban étkeztetés nincs, ugy 70 
•íengö az étkezési pótlék. 

— Dr. Torkos cs Csizmadia képvi-
selők kihallgatása a sámsoni gátvágás 
ügyében. Beszámolt annakidején a 
bélmagyarország a békéssámsoni gát-
vágásról, amely megmentette az ár-
vízveszélytől Békéssámson községet, 
de amely a községgel szomszédos vá-

" sárhelyi földek viz alá kerülését ered-
ményezte. Amint megírtuk, a gátvágás 
miatt eljárás indult Kovács Ernő sám-
soni biró és 20 társa ellen, akik a gá-
tat átvágták. Kovácsot és társait an-
nakidején be is hozták a szegei) i 
ügyeszségre, majd néhány nap után 
mindnyájukat szabadlábra helyezték, 
de az eljárást tovább folytat-
ták ellenük. A szegcdi ügyészség 
egyik tagja tegnap kihallgatásokat 
tartott ebben az ügyben Békéssámson, 
ban. A többi között kihallgatta dr. 
j o r k o s Béla és C s i z m a d i a A n-
diás országgyűlési képviselőket is, 
ugyanis Torkos és Csizmadia képvi-
selők voltak azok, akik telefonon en-
gedélyt kértek az árvízvédelmi minisz-
teri biztos Vásárhelyen tartózkodó he-
lyettesétől a gútvágásra, hogy a köz-
ség megmenthető legyen a pusztulás-
tól. Az ügyészség rövidesen befejezi a 
kihallgatásokat a gálvágási ügyben és 
nemsokkal , ezután sor kerül a fötár-
gyatásra. 

— A kocsikenőcs cs rézgálie legma-
gasabb ára. Budapesttől jelenlik: A 
hivatalos lap szerdai száma közli a 
közellátási miniszter két rendeletét. 
Az egyik a kocsikenőcs, a másik a 
ttzgálic legmagasabb eladási árat ál-
lapítja meg. 

Zágrábból jelentik 
A Budapesti Tudósító közvetíti a 

horvát fővárosból azt a hírt, hogy 
Károlyvárostól és Sziszektől délre, a 
Kulpa folyó mentén, valamint a bosz-
niai vidékeken legerélyesebben meg-
kezdődött a vidékek csetmkbandáktoi 
való megtisztítása. A tisztogató mun-
kát a horvát hadsereg és az usztasa 
alakulatok végzik. 

A Pog'aVnik főhadiszállása részé-
től kiadott hivatalos jelentés figyel-
mezteti a pravoszláv (görögke.letii 
vallású lakosságot, hogy az ország te-
rületén bárhol is volna lakóhelye, nr 
üljön fel a bolsevista gonosztevőknek 
és London zsoldosainak, akiknek e 
hajtogatással ugy sem lehet más cél-
juk, mint az, hogy a legrövidebb időn 
belül az egész pravoszláv vallású la-
kosságot vesztébe sodorják. 

A csetnikbandák elleni harcban a 
napokban a boszniai Irvanik környá-
kén hősi küzdelemben elesett Nikola 
Jurisics, a horvát szábor tagja, aki 
usztasáit gyűjtötte össze a maga vidé-
kén, lázadók ellen vonult, de csetnik-
golyótól találva, elesett. Ünnepélyes 
körülmények között temették el a rág 
rábi usztasatemetőben. 

A Goszpics környékén lefolyt bün-
Ictöhareok során elesett Marko Frko-
vics, az egyik usztasatábor parancs-
noka, aki csapataitól tul előre merész-
kedett. Nem volt hajlandó megadni 
magát a csetnikeknek, hanem utolsó 
puskagolyójáig küzdött 

Az egyik boszniai körzetbe kikül-
döttek Mustafa Kavazovics hadnagyot 
a helyzet kikémlelésére és jelentesté 
telre csapatával együtt. Kavazovics el. 
végezte a reábízott feladatát, elkészí-
tette feljegyzéseit, amidőn nagy tul 
erőben levő csetnikhorda rontott rá-
juk. Kavazovics, amint a horvát hi-
vatalos jelentés mondja, amikor látta, 
hogy már nem menekülhet, egyik ké-
zigránátját a csetnikek közé hajította, 
a másikat maga elé dobta és ráfeküdt. 
A felrobbant gránát Kavazovicsot da-
rabokra tépte iigy, hogy .a banditák n 
nála levő feljegyzésekből semmit sem 
tudtak használni. 
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— Vásárhelyi hírek. S z e n t - P á l y 
Ervin gazdasági felügyelő felhtvásban 
közölte a vásárhelyi gazdaközönség-
gel, hogy a Külkereskedelmi Hivatal 
elküldte Vásárhelyre exportfelügyelö 
jót, hogy szarvasmarhákat vásároljon 
németországi és olaszországi export 
számára. Németországba a jobb, Olasz-
országba a gyengébb áru megy. A 
Külkereskedelmi Hivatal az expoi tál-
latokért a belföldi árnál magasabb 
árat fizet. Az állatokat a Szarvasmar. 
hatenyésztő Egyesület hivatalos helyi-
ségében. a Gazdasági Egyesületben le-
het felajánlani. _ A vásárhelyi adó 
hivatalnál folyik az árvízkárok beje-
lentése. Ezideig másfélezer gazda je-
lentett vízkárt, ez a szám azonban a 
jelentkezések lezárásáig valószínűleg 

kétszeresére emelkedik. Vásárhe 
Íven társadalmi akció indult az árviz 
károsultak megsegítésére. Az akciót n 
MANSz indította meg, az adakozást di 
Simkó Elemér főispán és felesége nyi 
totta meg, 100 penget ajánlva fel a 
nemes célra. 

— A Magyar Vöröskereszt Egylet 
szegedi választmánya hálás köszöne-
tét nyilvánítja az Üjszegedi Legénv-
egylet-nek a hozzá juttatott 10.050 da-
rab cigarettáért, amelyet a honvédek 
számára ajándékoztak. Hálás köszö-
netét nyilvánítja továbbá dr. Simon 
Györgvnének, aki 500 cigarettát aján-
dékozott a honvédeknek. 

— Két öngyilkossági kísérlet. F a r-
k a s Lászlóné 23 éves gyári munkás. 
Pulez-utea 9. szám alatti lakos ön-
gyilkossági szándékból zsirszódapőt-
lót ivott. A mentők első segélynyújtás 
után a lakásán hagyták. Állapota nem 
életveszélyes. — Márton Veron 27 
éves háztartási alkalmazott. Báró Jó-
sika-utca 39. szám alatti lakos ön-
gyilkossági szándékból 30 darab verő-
náltablettát vett be. A mentől: a kór-
házba vitték. Állapota nem súlyos. 

D T? Í. M A 6 Y A R O R S Z A 0 F 
S z e r d a , 1912. á p r i l i s 22. f 
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_ A TISZA VÍZÁLLÁSA. A sze-
gedi rendőrség révkapitányeágánuk 
jelentése szerint a Tisza vizallási 
április 21-én reggel 7 órakor títi: 
cm, hőmérséklete 8 fok Celzius, t 
levegő hőmérséklete 12 fok Cel/iu» 

A Hadimuzeum felkéri mindazo-
kat, akiknek a jelenlegi háborúból ka-
tonai vonatkozású tárgyak, képek 
fényképfelvételek, nyomtatványok 
plakátok, jelvények, háborús emlékek 
stb. vannak birtokukban, ezekből leg-
alább egy-két példányt juttassanak el 
a Hadimuzeumba. Kéri továbbá, hogy 
minden ilyen tárgy megfelelő leirásál 
csatolják, például hogy a tárgy 6 
harctér melyik részebül való, milyen 
haditett fűződik hozzá. Az intézet pa-
rancsnoksága egyébként készséggel 
szolgál részletes felvilágosítással (Bu-
dapest, I., Gróf Bethlen István-bástya-
sétány 40). 

SZINHÁ 
Bölcs 

nyilatkozatot tett egyik sze-
gedi lapban Kardoss Géza színházi 
vállalkozó. Kijelentette, hogy haj-
landó egy évre félrevonulni a jobn. 
sorsra érdemes szegedi szinház ve 
zetésétől: hadd mutassák meg má-
sok, hogyan tudnák a szegedi szín-
házi kultúrát visszaemelni régi szín-
vonalára. Csak tapsolni tudunk 
ennyi tárgyilagosságon s meggyő-
ződésünk, hogy. a FricSav Ferenc-
féle elgondolás — arait lapunk más 
helyén ismertetünk — valóban al-
kalmas lesz arra, hogy kivitelezé-
sével a szegedi szinház azzá vál-
jék, amit a szegedi közönség a sze-
gcdi színháztól elvár. 

T Ő Z S D E 
Budapesti értéktőzsdczárlat. Az üz-

letid első felében az értéktőzsdén majd-
nem kizárólag kinálat jelentkezett. A 
Rimában, Trösztben és Nasiciban a ke-
reslet hiánya miatt fel kellett függesz. 
teni az üzletkötést. A tözsdeidö máso-
dik felében az irányzat megfordult és 
a kereslet erőteljesen megélénkült. 
A zárlatkor jegyzett legmagasabb ár-
folyamok alacsonyabbak maradtak a 
tegnapiaknál, átlag 3—4 százalékkal 
estek vissza az árfolyamok. 

Zürichi devizazárlat. Páris 9.57, 
London 17.27, Newyork 431.—, Brüsz-
szel 69.25. Milánó 22.66 egynegyed, Am-
szterdam' 229.50, Berlin 172.52 fél, 
Szófia 5.37 fél, Bukarest 2.50. 

A Magyar Nemzeti Bank valntnár-
telvamaf. Szlovák kor. 11 45—11 75, lej 
195-2.05. líra 17.40-17 90. svájci ír 
7960-80 60. svéd kor. 81 70—82.70. 

Budapesti gabonatőzsde hivatalos 
árjegvzése. Buz.a 81 kg-on felül 3150 
50 kg-on felül 81.—. 78 kg-os 80.- P 
Bozs szokvanv 71 kg-os 28—. ké'.sze-
res 28 —. Takarmányárpa 65 kg. Bu-
dapest 24 50, Szeged 24 30, Zab 41 
kg-os Budapest 26 50, Szeged 26.50 
Tengeri csöves 1710. szeme* 21 60 

Cslkátrói terménytőzsdezárlat. Buza 
máj. 122 ötnyolcad, jul. 123—egvnvol-
cad. szept. 125.25—háromnyolcad Ten-
geri szilárd. Máj. 86.5, jul."89.25, szept. 
91.25. Rozs szilárd. Máj. 75 hétnyolcad 
iul 79. szept. 81 ötnyolcad. 

Előfizetőink üavl 

8 O f i l l é r é r t 
mindennap cserélhetnek könyvet a 
I»ÉLM AGVAJUUIÜZAG köksoukőnyv 
tárában. 


