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VASÁRNAP. 1913 február 28. 

H Í R E K 
Szegedi utmutató 

A Somoeyi - könyvtárban és nr 
egyetemi könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvfárszol-
gálát 

A várogj muzfnm egész évben 
nyitva. 

Szolgálafos gyógyszerfárak. Apró 
Honő Kossuth Lnjos-sugárut 59. Nyi-
lassy A. bérlő dr. Kiss Lajosné Ró-
mai-körut 22, Salső Péter béri. Ha-
lász Klára Mátyás-tér 4, Temcsvárv 
József Klauzál-tér 9. 

Városi Színház: délután és este; 
Z s u z s ó , hétfőn este: T a r t u f f e . 

A mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
T a r z n n g y ő z ! Korzó Mozi-
F é n y e k a z é j s z a k á b a n . Szé-
chenyi Mozi: E m b e r e k a h a v a . 
s o n. ' , 

—ooo— 

ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE ESTE 

8-KOR, VÉGE REGGEL 5 ÓRAKOR, 

—oOo— 

Március 
Már a nevében is van valami biz-

tató, vigasztaló, csupa ígéret és 

mindenki azt. veszi ki belőle magá-

nak rcsziil, ami legközelebb esilc a 

szivéhez. A téli fagyokban meggör-

nyedt léleknek jól esik viszaulézni 

a márciusi ifjúságot. A gazda déli 

napsütésben kimegy n halárba és 

figyeli, zsendül-e már a vetés, 

gyapjas báránykákat takargat-e az 

a setét felhő, avagy zimankóba ful-

lad a tavasz reménységének gyap-

ja? Minden, mindenki március re-

ménységeibe takarja magát, az öreg 

tüdő tisztábbat, lélegzik, tsok a fia-

talság nem veszi észre. Neki már-

cius épp olyan hónap, mint a többi. 

Istenem, hogyan is látná meg azt, 

ami úgyis benne van. akár heves 

fergeteg tombol, akár őszi eső her-

vasztja a fákat l Az örök március-

ban élőknek nincs külön kalendá-

riuma márciusuk, 

—ooo— 

Felolvasó ülés a Dugonics-Tár-
saságban. A Dugonics-Társaság feb-
ruár 28-án, vasárnap délután ó órai 
ke/dettel a városhaza közgyűlési ter-
mében ielolvasó ülést tart a követke-
ző sorrenddel: Elnöki megnyitó, lia-
lnsv Nagy József r. tag: Ilcrczeg Fé-
rem: életbölcscsége. (Székfoglaló). Sík 
Sándor alelnök: Költemények. Koltay-
Kastner Jenő r. tag: >Cola di Rienzn 
a szent Dália rajongója* cimen egy 
fejezetet olvas fel sajló alatt álló 
könyvéből. (Székfoglaló). 

Az eziist forgalmának szabályo-
zása. Budapestről jelenlik: A Buda-
örsii Közlöny vasárnapi számában je-
lenik meg az iparügyi miniszter ren-
delete n szinezüst és sz.inczüstböl vagy 
annak ötvözetéből készült fémgyártmá-
nyok és ezüsthulladékok bejelentésének 
és forgalmának szabályozása tárgyá-
ban. 

— A szegedi ipartestület elnöksége 
eztiton hozza mélyen tisztelt tagtársai 
tudomására, bogv az évi tisztújító köz-
fvülésre az aíapszabályszerü időig 
kizárólag a hivatalos lista nyújtatott 
be. Így remélhetőleg a választási harc 
elmarad. 397 

_ Házasság. Bilié János és Pet-
i.ov Mária ma délután 5 órakor tart-
ják esküvőjüket a fogadalmi tcinplom-
oan 

Horváth Hona (Szeged) és Sanics 
Ferenc t. fhdgv. rum- és likőrgyáros 
(Budapest) házasságol kötöttek. 

R e i n b o l d Ilona és dr. G y ű re 
Dezső főorvos vasárnap déli 1 órakor 
tarlják esküvőjüket a református t-em-
® lomban. 109 

Paul Eiuard: La main, le coeur, 
le lion, l'oiseau 

A kéz, a sziv, 
az oroszlán, a madár 

A szív a kéz vezére 
Szív ura az oroszlán 
Oroszláné a madár 

A madarat kőd nyeli 
Az oroszlánt vadon üzi 
A halál a sziv lakója 
öklödet hiába zái'od 

Nincs segítség minden itt hagy 
Látod minden tovatűnik 
Értsd meg semmid sincsen 
Képzeleted koldus szegény 

Fala]< között a távollét 
Száműzetés Árnyországbnn 
Tiszta szemben őrület ég. 

Fordította: Madácsv László 

I — A Dngontes-Tárzaság közgyűlése.! 
Vasárnap délelőtt 11 orakor tartja idei, 
éves közgyűlését a Dugonics-Társasági 

Iaz állami Baross Gabor-gyakorlógim . 
názium tanácstermében, a Horváth 
Mihály-utca 2—4. szám alatt az I. eim:-

' leten. A közgvülésre ezúton is .ismé-
telten meghívja a társaság tagjait az 

J elnökség. Ezt megelőzőleg az igaz.ga-, 
tó.ság fél 11-kor tart ülést ugyanazon ' 
intézel igazgatósági irodájában. 

— Az iparűzés s/üneteiésének fi-
ái elemhevétele a tételes adóztatás te-
rén. A tételes adóztatással kapcsolat-
ban nem nyert rendezest az a kérdés, 
bogy amennyiben a tételes adóztatás 
alá eső iparos az adóévben iparának 
űzését szünetelteti, abban az, esetben 
az iparűzés szüneteltetése figyelembe 
vételik-e és ha igen, hogyan. A had-
bavonultakra nézve jelent meg rende-1 
let. Az általános szabályok szerint 
adózó iparüző iparának hosszabb időn 
át való szüneteltetése esetén bekövet-
kező keresetcsökkenés kövfikezmé-
nvcit ugy vonja le. hogy amennyiben a 
rögzítési határon belül van. él a fel-
mondási joggal. A tételesen adózó kéz-

müvesiparokra nézve ebben a vonat- „ . , . . . . ,, ,.,.. 
kórósban nincsen intézkedés. A kan,a- ~ ^ J * 8 " 6 * ,R T ' T * v ' 
ra előterjesztéssel fordult a pénz. ^ 

L u„ u • • István 48 éves és Fabian Vince 37 
ugymimszterhez, hogv azonnal az ipa-' . „ , . - „ i 
,„ : ' . . i i i ,• ,•• , . , • eves dorozsmai földművesek lanuar-
rosoknal, akik kereseti adóinkat a te- , , . . .. , . , 

„„ . . . . . . , , ban tobb koes, hasabos akacfat hoz-
teles adóztatas szabalvai szer nt rónak i , , v c „ j „ A * * • 
le évközi igazolt szüneteltetés esetén ' t a k b e S MS e d r e- A f a mázsáját a meg-
o, s z u . Ir.';c <S . ; .SV állapított 4 pengő 20 fillér beívelt 10 
az adotelel aranyos részét töröljek. • „, ! . . v , . 7 J —12 pengőert adtak el Acs Kovács Jo-

— Polgári iskolai tanfolyam. A I zsefnek. Szombaton volt ügyükben tőr-
Nemzeti Munkaközpont szegedi szer- vényszéki főtárgyalás cs dr. Újvári 
vezele március 1-én délután 6 órakor István nzsorabiró árdrágítás miatt 590 
nyitja meg második, esti polgári isko-
lai tanfolyamát. Eznton hiviuk fel a 
jelentkezett hallgatókat, hogv a Mar-
git-ulcni polgári leányiskolában pon-
tosan jelenjenek meg a fent jelzeit idő-
ben. Könyveiket hozzák magukkal, fel-
vételre jelentkezni legkésőbb március 
t-ig lehet 

— Orvosi hir. K. dr. Reich Olga 
belgyógyász rendelőjét és lakását gróf 
Klebelsberg-tér 5 sz. alól Klgyó-u. 1. 
sz. alá helvezte át. 

500 pengő pénzbüntetésre Ítélte őket. 
Az itélct jogerős. | 

— Detektivgyakornokí kinevezés, 
Budapestről jelentik: A belügyminisz-
ter 105.411—1943. VI B. M. számú ren-
deletével ifj. Kiss János városi dijno-
kot makói, Kiss Mihály és Gajdos 
Adolf szegedi, Kendrusz László makóij 
lakost a m. kir. rendőrségi detektív-! 
gyakornokká kinevezte. 

Vőlegények iskolája. Március 
| 1-én este fél 8 órakor a Jezsuita 

Magyarnóta-délután Felsőváro-i Atyák temploma ' melletti nagyterem-
son. A Felsővárosi Katolikus Legény-1 ben folytatódó Vőlegények iskolája 
egylet vasárnap délután fél 5 órai kez-
dette] magynrnóta-délutánt inrt a fel-
sővárosi katolikus házban a Főméltó-
ságu Asszony segélyakciója javára. 

_ ANYAKÖNYVI HÍREK. Az el-
múlt héten született: 22 fin és 30leány. 
Házasságot kötöttek: Simon József és 
Várhelyi Mária, Fogas István és Mé-
száros Anna, dr. Erdödy Gyula és 
Yékes Ilona. Szakmáry Ferenc és Saj-
gó Margit, Biró Tivadar és Süli Erzsé-
bet, Sanies Ferenc és Horváth Ilona. 
Kelemen József és Balogh Ilona, Bagi 
István és Fillinger Etelka, Szűcs Attila 
és llácz Mária, Fóhsz Mihály és Hu-
nyt Julianna. Török István és Nacsa 
Julianna. Nagy Lajos és Tóth Magdol-
na. Makai Béla és Tomor Karolina, 
Csiszár Vince és Nagy-Iván Mária, Ju-
hász Károly és Fehér Julianna, Bittó 
János és Pc'kov Mária. Kihaltak: özv. 
Borbola Istvánné 70. Szirovicza An-
tal 73. Kovács Erzsébet ü9. Fekete Sza-
bó Rózsa 17, Drinóczky László 23, dr. 
Horváth Endréné 41. Csik Imre 23, 
Muhárszkv András 08. Kuriinczy János 
61, özv. Hunyadi Petemé 69, Tóth Jó-
zsefné 50, özv. Czékus Antal né 74. özv. 
Kozcnkai Józsefné 85, Ileszlényi József 

67, özv. Ábrahám Tamásné 71, Csikós 
Gyula 81. Báló Pál 83, Halász István 
73, özv. Dobó Simonné 70. Lukich Er-
zsébet 21. tlolccskov Zoltán 50, Csá-
szár Vince 32, özv. NVieder Henrikné 
68, Heimbach József 40. Zsiga Gyula 
61, Pogány Sándor 56 és Salánki Ilo-
na 1 napos korában. 

előadássorozat következő előadói P. 
Alaker György S. J., a kiváló szó-
nok és Petruch Antal egyházjogász. 
Alaker Páter >Amit Isten egybeköt, 
ember szét ne válasszon* és Petruch 
Páter pedig 'Házassági akadályok* 
címmel tartanak előadást. 

— Jelképes vacsora a honvcdesalá-
dok javára. A szegedi MÜVE TSE 
március 3-án este 8 órakor jelképes j 
bajtársi vacsorát rendez a Várban | 
(Stefánia-kioszk) a hoDvédcsaládok já-' 
vára. Megváltási dij személyenkint 2 
.pengő. Az összejövetelen szívesen lát-
ják a város hazafias érzésű keresztény | 
polgárait. Ez alkalommal érdekes és 
tanulságos előadás hangzik el Ja I 
pán ró I. 

— Elitéltek a lugköcsempészeket. 
Dr. Újvári István egyesbiró szombaton 
árdrágító visszaélés bűntettéért vonla 
felelősségre Ilamza Ferenc szenlnn-' 
hályteleki földművest és négy társát." 
akik román területről rendszeresen 
kocsirakományszámra csempészlék a, 
lugkövet és a szemes tengerit, amit 
azután Szegeden a maximális árnál 
jóval drágábban zugforgulomban ér j 
tékesitették. A bíróság a csenipészekf 1 j 
árdrágító visszaélés bűntettében mon 
dolta ki bűnösöknek és ezért Ilamza 
Ferencet 1 évi börtönre Vágó Rudolf. í 
Papp András, Menyhért József és 
Menyhért István vádlottakat pedig | 
egyenként 6—6 havi börtönbüntetésre 
itélte. A vádlottak az Ítéletben meg-
nyugodtak. 

m\ 

Mély fájdalommal tudatom, bogy szeretett 
drága édesapja, a jó testvér, 

férjem, gyermekének 

Pogány Sándor 
nincs többé Gyászolják: Pogány Sándorné szül. Schwartz Ilonka fe-
lesége. Pogány Vera leánya férjezett Neu Lászlóné, Neu László veje, 
testvérei, sógorai, sógronői és kiterjedt rokonsága. Temetése február 
bó 28-án, vasárnap fél 4 órakor a előteremből. *- , 

Csendes részvétet kérünk. 414 II 

— Menyasszonyok iskolája. A 
Menyasszonyok iskolája előadássoro-
zat legközelebbi előadását március 
1-én este 8 órakor P. Borbély István 
S. J , a Kollégium Aloyzuin rektora 
tartja a Szegedi Katolikus Nővédö 
Egyesület székházában. A katolikus 
leánytársadalom világnézetét vannak 
hivatva a házasság problémájának ko-
molyságát megértő előadások a he-
lyes irányba vezetni. Az előadásra * 
katolikus leánytársadalmat és az ér-
deklődő hölgyeket szívesen látja az 
elnökség. 

— Beszállították az ügyészségre i 
merénylő vásárhelyi szabósegédet. Ká-
rolyi Ferenc hódmezővásárhelyi sza-
bósegéd merényletet követeli cl külön-
váltan élő felesége ellen. A nyomo-
zás megállapította, hogy Károlyi hó-
napok óta zsarolta volt feleségét. Ez-
alkalommal is pénzt kért tőle. amikor 
pedig az asszony nem volt hajlandó 
a követelt összeget átadni, a nyílt ut-
cán leszúrta. Károlviné szerencsére 
csak kisebb fokú sérülést szenvedett s 
otthon ápolják. Károlvinnk az a sze-
rencséja, hogv a merénvlctet félórával 
az elsötétítés előtt követte el. külön-
ben rögtönitélő bíróság elé kerülne. 
Az ügyben egyébként már befefezödöff 
a nyomozás és a merénvlő szabósegé-
det a vásárhelyi rendőrség beszállí-
totta az ügyészség fogházába. 

Halálra itta magát egy szafy-
mazi földműves. Ifj. Botlka Márton 40 
éves szatyniazi gazdáiKodó pénteken 
délután 6 óra tájban betéri lóíh-Mol-
nár János kocsmájába, ahol egymás-
után hajtogatta fel a császárkörtévef 
kevert rumos kupicákat. Az italozás 
olyan gyors tempóban ment, hogy alig 
egv óra alatt egy litert is meghaladó 
mennyiséfet vett magához az erős al-
koholból. Fizetett és kitámolygott az 
ivóból, azonban nem volt ereje haza-
menni, mert az ital levette a lábáról. A 
kocsmaudvaron elnvult a sötétben és 
csak másnap reggel találtak rá. de 
akkor már nem volt benne élet. A 
rendőrorvos megállapítása szerint a 
mértéktelenül elfogyasztott szesz sziv-
bénulást okozott és ez megölte. A 
rendőrség elrendelte a holttest felbon-
colását, egyben megindította a nyomo-
zást annak tisztázására, hogy a gaz-
daember haláláért nem terhel-e valakif 
felelősség 

Modell kalapujdonságok 
tökéletes szép alakitások legjutányo-

sabban 

özv Iritz Dezsöné 
kalapüzlet, Oroszlán u. 3. 400 

Elfogták a konzervgyári tolvajt 
Vitéz B a r c z á n f a l v i Lajos szege-
di cipéuzmester február 24-én délután 
féleségével elinont hazulról. Amíg a 
szomszédban voltak, ismeretlen tettes 
iakásukba hatolt cs magához vett egy 
arany női karórát csattal, körülbelül 
800 pengő értékben. Vitéz Barczanfalvi 
Lajos a rendőrségen leijelentést tett 
C s i z m a d i a József alsótiszaparti 
Ilorváth-konzervgyár munkása is fel-
jelentést tett ebben az időben, hogy is-
meretlen tettes a gépházban függő ka-
bátja zsebéből 6 pengő elemeit. Fet-
t e r Géza a llorváth-konzervgvár 
tisztviselője is jelentette a rendőrsé-
gen, hogy február 15-én Íróasztalából 
ismeretlen tettes 70 pengőt és néhány 
személyi Íratott elvitt. A feljelentések-
nek nyomán a rendőrség kutatta az is-
meretlen tolvaj kilétét. A tettes nyo-
mára N ó g ' á d i János szegedi 
ékszerész vezette a rendőrséget. Nóg-
rádi előadta, hogy február 25-én beál-
lított hozzá ifj. Ábrahám László 20 
éves borbélysegéd és az újságok híre 
nyomán előtte isméit aranyórát cs 
csattot kinált eladásra. Nogtádi a tet-
test lefülelte és átadta a a rendőrség-
nek. Ábrahám rendőrségi kihallgatási 
során bevallotta, hogy ő volt az, aki 
az órát és a 6 pengőt ellopta. Azon-
ban. hogy ő vitte volna el Fetler 70 
pengőjét és személyi iratait, tagadta. 
A rendőrség Ábrahámot áladta az 
ügyészségnek, ahol őrizetheti van. 


