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H I R E K 
Szegedi utmutató 

A Somogyi-könyvtárban vasárnap 
A* ünnepnap kivételével könyvtár-
•ROLJFÁJAT. 

A a egyetemi könyvtárban vasájiiap 
é* -nnepnap kivételével könyvtár-
ezetgálat. 

A városi múzeum egész Cvben 
nyílva. 

Szolgálatos gyógyszertárak;. Bor. 
hél> József Tisza Lajos-körut 20, 
Mol'iováa Lajos Újszeged, Vedres u. 
I, S' lmeezi Béla Hoinogyitelep IX. u. 
W®, Nagy Gy. örök. k. dr. Hangay 
J.ev<'nte B"ldoga*szony-sugárut 3Í. 
Z«k ir S. örök. k. Mátlió Mihály Va-
léria-tér 1. 

Városi Hzinház: Tacskó . 
Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 

S z e p t e m b e r végén , Széchenyi 
Mozi: S z a b a d s á g v a g y h a l á l . 

— O O O — 

AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETÉ 
ESTE NYOLC ORAKüK, 

VÉ' E REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 
—oQo— 

—, lv-uaner János árpádházkora béli 
ten\plomot és sírokat tárt fel Zenlu 
közeliiben. Zentáról jelentik: Dr. Bau-
ner János egyetemi tanár és dr. 
P á r d l u c z MiháJy magántanár még a 
tavasszal bejárták a zentai határt és 
több helyen ásatást végezlek. Most 
Dudás .Andor zentai kulturtanácsos, 
Majproit Péter főmérnök és a két egye-
lemí tanár utmutatása szerint dr. Fol-
tiriy István és dr. Korek József egye-
temi a szisztensek egy régi templom 
romjai: i bukkantak- A félköralaku 
szeqúiív hossza 7 méter, belső átmérő-
je 5 tqeicr, a főfalak hossza 9 méter, a 
szénté\v északi oldalához kapcsolódott 
a sekrestye.' A lelet egyedülálló érde-
kessége a templomnak a főfalak ten-
gelyébe épitjett 8 méter hosszú és 2 és 
fél mé ev széles katakomba része, 
amelvnela mélysége 271 cm. Az alsó 
templomuk építése az. árpádházi kirá-
lyok ala jt terjedt el. Szent István ki-
rály ko piban négyszögletes hajóju, 
körives : zentélyfl román slilnsu temp-
lomot építettek. Ez a templom a tatár-
járás ide én pusztulhatott el. A temp-
lomot az Anjouk korában újraépítet-
ték. gótfr es ablakokkal. Ez a templom 
is áldozatul esett a török dulásnak. A 
templom körüli sírokból néhánv érem 
is előkeiött a XI-X1V. századból. A 
templom körüli temetőkből 175 sírt 
tártak fel, amelyekben összekulcsolt 
kezűi csontvázakat találtak. A holttes-
teket arc a! kelet felé temették e!. 
Későbbi korban téglasírba és deszka-
koporsóim földelték el a halottakat. 
A csontvázák mellett hajkoronák, gyű-
rűk és gjvöngyékszerek voltak. A két 
sirhalom között jazig-telep nyomára 
is bukkanlak. A lelet tudományos fel-
dolgozása Folvamatban van és az nagv 
érdeklődést kelt. 

— A szatmári püspök eredeti gon-
doskodása a szemináriumról. Szatmár-
németihői jelentik: Érdekes módon 
gondoskodott a szatmárnémeti papne-
velő intézetről dr. Seheffler János me-
gyéspüspök. Az egyházmegye nevében 
a Gazdák Biztositó Szövetkezeténél 
.•letbiztositást kötött és a biztosítási 
összeg elhalálozása esetén a szeminá-
riumot illeti. A megyéspüspök az egy-
házmegye különféle javalt is bebizto-
sította és ejek becsértéke meghaladja 
a 17 millió pengőt. (MTI) 

Tanítói áthelyezések. Pőcz Er-
zsébetet. aki eddig a szeged-alsóköz-
Sonti gazdasási népiskolában teljesi-
lett szolgálatot, a tanügyi hatóság a 
királybaJmi elemi népiskolához nevez-
né ki- á tl Emil Mórahalom, 
S®ent Imro-isVotai tanító pedig hason-
ló mdnősőgbre Alsóközpontra nyert át-

Az Olvasó irja 
Tatarozás — a Klauzál-téren 

Tisztelt Szerkesztőség! Néhány nap 
óta serény munkáskezek szorgoskod-
nak a klauzáltéri földmérési palota 
homlokzatán. Nagy .állványokat tá-
masztottak neki e jellegzetes sárga-
háznak s a kőművesek azóta buzgón 
verik Je az oromzatáról a vakolatot. 
Az erre járó polgár jólesően látja a 
háború kellős közepén folyó tatarozó 
munkát. A palota bérlői már nem lel-
kesednek ennyire. Ok ugyanis a tata-
rozással járó poros munka szenvedő 
alanyai s még annyi elégtételük sin-
csen hogy >legalább a sárgaház kiesi-
nosodik«. Ugyanis a pénziigyigazgató-
ság. nyilván valami magasabb pénz-
ügyi szempont kellő mérlegelése után 
ugy határozott, hogy a három utcára 

épült házat csak a klauzáltéri frontján 
tataroztatja, mig az Oroszlán- és 
Aradi-utcák oldalán levő homlokzat 
marad a régi rozogaságában, sőt mocs-
kossáigában. Igaz, hogy e bölcs müve-

det mellett szól az az érv is, hogy ép-
'pen a klauzáltéri homlokzat volt cl-
[ eddig legtürhelőbh állapotban. No, de 
, miért tagadjuk meg ok nélkül önma-
jgunkat? Hogv mi szerény bérlők nyilt 
üzletünk körülötti levert vakolatú, 
mocskos falrésztől szeretnénk megsza-
badulni, illetve a falat ép állapotban 
tisztán látni, cz legfeljebb közérdek s 
nem is kerül sokba. De ki hallgatja 
meg közérdekű panaszunkat? 

Szeged, 1913 október 19. 
Tisztelettel: Aláírás. 

Pelsőczy Irén színésznőt 
egyhónapi fogházra és 3000 
pengő pénzbüntetésre ítélték 

Budapest, október 19. Szeptember 
7-én, Kisboldogasszonv napja elölt, 
majd szeptember 12-én és 13-án Pelső-
czy Irén filmszinésznő vízivárosi la-
kásán, Bajvivó-utca ö. számú házban 
vendégeket fogadott. Nők és férfiak, 
kolléganők és Kollegák vettek részt 
az összejövetelen. A társaság egyre 
hangosabb lett, a mulatság zaja ki-
hallatszott az utcára. A Bajvivó-utca 
álmos és pihentd vágyó lakói közül 
többen szóltak a házmesternek, majd 
később egy véletlenül arra baladó de-
tektív és egy közelben lakó ujságiró 
rendőrt hívtak. Becsöngettek Pelsőczy 
Irén lakásának ajtaján. Amikor a icnd-
őr belépett a szobába, a társaság el-
csendesedett. 

— Nem tőrtént semmi, csak vacso-
ráztunk és kollégáim kicsit nálam ma-
radtak — közölte a rendőrrel a szí-
nésznő. — Nem voltunk hangosak. A 
Tengerparti randevút forgatjuk a film-
gyárban. onnan jöttünk együttesen. 

A rendőr jelentése alapján csend-
háborítás miatt megindult az eljárás 
a filmszinésznő ellen. Kedden délelőtt 
tárgvalta a filmszinésznő ügyét a ff 
kerületi kapitányságon dr. Kővárv Bé-
la fogalmazó. Megidézték a vacsora 
nyolc résztvevőiét, színésznőkön és 
színészeken kivül több előkelő társa-
sági hölgyet és urat. 
, A budapesti TT. kerüleli rendőrkapi-
tánvság Felsőezv Trén színművésznőt 
bűnösnek mondotta ki. mert a záróra-
rendeletet lakásán kijátszotta és 
esendháboritást követett cl. amikor a 
házban ievők nyugalmát zavarta és 
ezért 30 napi elzárásra és 3000 pengő 
pénzbüntetésre itéjte, rnni nemfizetés 
esetén ujabb 10 napi elzárásra változ-
tatható át. Pelsőczy Irén az Ítélet el-
len fellebbezést jelentett bc. (MOT) 

—oQo— 

Quirin Leó képviselő halála. 
Quirin Leó országgyűlési képviselő, a 
Rimamurányi-Salgótarjáni Vasmű Rt. 
vezérigazgatója hétfőre virradó éjjel 
meghalt. Quirin Leó a magyar gazda-
sági élet egyik kiváló reprezentánsa 
volt. Mint bányaügyi főtanácsost, vál-
lalatának miis/.aki ügyvezetőjévé ne-
vezték ki. Mikor az óz.di kerület man-
dátuma megüresedett, őt választották 
meg egyhangúlag képviselővé. 

_ A TISZA VÍZÁLLASA. A sze-
gedi rendőrség révkapitánysica je-
lentése szerint » Tisza vízállása 
október 19-én reggé) 7 órakor 120 
cm, a levegő hőmérséklete 10 fok 
Celzius volt. 

Gyermekek a Vöröskeresztért. 
Szász Gyula, Kovács Hona, Pintér Jó-
zsef és Róth György gyermekek öt-
halom-utca 28. száinu báz mosókonv-
bájában cirkuszi előadást rendeztek és 
a bevételt, 5 pengő 30 fillért a Déima-
gvarország utján a Vöröskeresztnek 
ajánlották fel. . 

— A riófelszólamlást tárgyaiások: A 
II. számú adofelszólamlási bizottság 
október 21-én az alábbi fellebbezéseket 
tárgyalja: Sallai József Török u 6, 
Schweizcr Imre Báró Jósika u. 1, Széli 
József Tőrök u. 7, Borsi Tórái Teréz 
u. 15, Kalmár Magda Kossuth L. su-
gárut 81, ifj. Szcmmári Györgv Vasas-
szentpéter 11. 5, Nadobán László Pol-
gár u. 15. Kunerth és Kelemen Po'gár 
u. 4, Mamuzsich István Kálvária u. 
22, Tóbiás Márton fiai Bódogh 11 1, 
Tóbiás Béla Bódogh u. 1, Tóbiás La-
jos Pelőtt S. sugárut 30, Tiszai Gizel-
la Gál u. 19, Csonka Gergely Tisza L 
kőrút 51, Takó András Petőfi S. su-
gárút 28, vitéz Nagy Ferenc Polgár u. 
26, özv. Brtickncr Dezsőné Polgár a 
4, id. Szeredai József Cserzy M u 3, 
Juhász András Nádas u 9, Domonkos 
János Rókusi ff. 26. Géza József Liszt 
11. 27, I.ehotay István Debreczeni 11. 6, 
Török Tstván XVimmer F. 11. 5, Vajda 
Lajos Báró Jósika u. 24, Fodor Mag-
da Kossuth I,. sugárut 10, özv. Fellegi 
Lajosné Kálvária u. 8, Fellegi Andor 
Kálvária 11. 3, Talpav Mihályné Szent 
Ignác u. 6. v. Süvegli Dezső Szenthá-
romság u. 36. Kertész Sándor Attila u. 
16. Juhász József Vitéz 11. 25. — A l i . 
számú ndnfeiszólamiási bizottság ok-
tóber 22-én az alábbi fellebbezéseket 
tárgyalja: Taraszovits ödön Zákány 11. 
7, Körösi Lajosné Szende u. 4, Gábor 

! József Rókusi ff. 97, Beznoszka Rezső 
í Rókusi ff. 6. Deutseh István Pulcz u. 
118b, Csikós István ösz u. 45, Pavercsik 
1 Dezső Alföldi u. 53, Saárv Béla Kos-
j suth Laios sugárut 113, Orosz Mihály 
IHunvadí-tér 23, dr. Bárkánvi Ferenc 
Rókusi fr. 210, Félix József Üstökös 
u. 8. Kiss Gyula Kossuth Ti sugárut 
70e. Molnár Mihály Arviz 11. 17, Kiss 
Ferenc Hétvezér 11. 4' Béres Lajos 
Somogyitelep VIII. u. 446. Kopasz Fe-
renc Gvertyámos u. 4, Panerátz József-
né Vitéz u. 1. ÁVlassits Gyula Korona 
u. 20, Kátni András Attila n. 3, Hol-
landét- Pál Liliom u. 14, özv. Fischer 
Jenöné Béke 11. 8. dr. Leipnik Győző 
Vásárhelvi-sugárut 78, Kondász Sán-
dor Felsővárosi ff. 108. Bodó Anta! 
Kereszt u. 38. Baráth Jenő Attila u. 
11. Hegedűs János Felsővárosi ff. 78, 
Hegedűs János és Szili Mihály Felső-
városi ff 78. Losoncz László Tlomon-
nav 11. 9. G'olclgrnber Mihály Petőfi S. 
sugárut 36, ifj. Kókay f-a jos Tündér 
u. 2. Nagv Sándorné Boldogasszonv-

sugárut 25. 

Visszanyerte hallását és beszélő-
képességét. Szombathelyről jelentik: 
Németh László , 21 éves fiatalember 
egvéves korában megsiketült és be-
szélni sem tudott. Október 6-án, mint 
ismeretes, légiriadó volt Szombathe-
lyen. Amikor megszólaltak a szirénák, 
Németh Antal felmászott a háztetőre, 
ahonnan lezuhant. Az- eszméletlen fia-
talembert kórházba viiték s amikor 
magához tért. környezete nagy cso-

jdálkozására beszélni kezdett 

DglmaQvarorszfiQMonials-l 

Éléskamra a kukorica* 
kupban 

Megtalálták a kukoricaszárak kW 

zött elrejtett lopott holmikat 

(A Délmagyarország munkatársi-* 
tói) Kedden délelőtt megjelent a 
rendőrségen T e r h e s József, Ró-
kus feketeföldek 35. szám alatti la-
kos és elmondotta, hogy földjének 
egyik sarkában levő kukoricakup-
ban reggel meglepő felfedezést tett. 
Észrevette ugyanis, hogy a kup 
meg van bolygatva és amikor utá-
nanézett, hogy mi lehet ennek az 
oka, a legnagyobb meglepetésére 
egy tele zsák lisztet, 3 kilónvi liba-
zsírt és több konyhaedényt talált a 
kukoricaszárak között. 

A bejelentésre nyomban detektí-
vek mentek a helyszínre és meg-
győződtek róla, hogy a Terhes ál-
tal elmondottak csakugyan meg-
felelnek a valóságnak. Azon nyom-
ban megmérték a lisztet, amely 8S 
kilót nyomott. Amig a detektivek a 
helyszínen jártak, M é s z á r o s 
Etel Deák Fcrenc-utca 22. szám 
alatti lakos panaszt tett a rendőr-
ségen, hogy Aigner-lelcpcn levő 
villájában az éj folyamán betörés 
történt és ismeretlen tettesek egy 
zsák lisztet, libazsírt és több kony-
haedényt vittek cl. Nyilvánvalóvá 
vált, bogy a Terhes József földjén 
talált holmik Mészáros Etel villá-
jából származnak. Ilyenmódon <* 
károsult hamar megkerült, most 
már csak a tolvaj kézrekeritése 
van hátra. A rendőrség mindent 
megtesz, bogy ez is hamarosan si-
kerű Ijön. 
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— A mnnkakereslet 44.6 százalék-
kal haladja meg a kinálntot. Az Álla-
mi Munkaközvetítő Hivatal jelentése 
szerint a munkapiacon további cltoló-

, dások tapasztalhatók a rnunkakinálat 
I javára. Mig az elmúlt évben a kinálat 
í7.6 százalékkal felülmulta a keresletet, 
addig a folyó év októberének közepén 
annak 44.6 százalékkal alatta maradt 
A munkapiaci helyzetjelentésből kitű-
nik, bogy 2033 felkínált munkahelyre 
mindössze 1114 egyén jelentkezett. Kü-
lönösen asztalos, ács. bádogos, cipész, 
fémcsiszoló, géplakatos, gépszerelő, 
kádár, kovács, kőműves, lakatos, sza-
bó, vas- és femesztergályos hadigon-
dozott géplakatos és napszámos mun-
kahely betöltésére nincs kellőszáme 
megfelelő jelentkező. 

Az Osztálysorsjáték húzása. AB 
Osztálysorsjáték keddi húzásán a kö-
vetkező főbb nyereményeket sorsolták 
ki: 2000 pengőt nvert 73278. 500 pen-
gőt nyertek: 36551. 58244 82357, 300 
pengőt nvertek: 4054 29160 40027 47563 
61105 61661 74613 95120, 200 pengőt 
nvertek: 189 11441 13943 2-5649 30380 
37761 41005 59312 63512 83324 92684 

,95338. 

< _ Megint elkohozfak flfl kiló makói 
'' »export-libát«. Az utóbbi napokban 
két izben fordult elő, bogy a szegedi 
nagyálloináson szolgálatot teljesítő 
rendörök makói lakosoktól koppasz-
tott hizott libát, meg kacsát koboztak 
ci. Ezeket a szállítási engedéllyel szál-
lítható élelmicikkekét feketén akarták 
a fővárosba csempészni, hogy ott jó-
pénzért eladják. Ez a két eset felhívta 
a rendőrség figyelmét a makói liba-
szállitmányokra és fokozottabb éber-
séggel kezdték figyelni a makói vona-
tokat. A figyelésnek hétfőn is volt 
eredménye, amennyiben elfogták 

"Deutseh Ármin makói rabbijelöltet, 
'aki kofferben 60 kilónyi koppasztott 
j libát akart Budapestre vinni. Deutseh 
jellen megindították »« eljárást, • libá-
f kat pedig elkobozták. 


