
Szeged, 1924 február 2. S Z E O E D 

— Hétfőn vagy kedden határoznak a 
csongrádiak ügyében. Megírta a Szeged, hogy 
még a hét elején a vizsgálóbíró kihirdette a 
nyolc csongrádi merénylő előtt a vizsgálati 
fogságról szóló végzésé', majd az ügy felfo-
lyamodások miaít a vádtanács elé került. Á 
vádtanács szabadlábra helyezte Sági Jánost, 
Sági Rókust és Forgó Ferencet, a többi öt 
gyanúsított ellen pedig fentartotta a vizsgíla'i 
fogságot. Sinkó László, Bölönyi Miklós, Fülöp 
Andor, Piroska János és Piroska György azon-
ban nem nyugodtak meg a végzésben és to-
vábbi felfolyamodással éltek a szegedi táblá-
hoz. Mint értesülünk, a csongrádi merénylet 
aktái már átérkeztek a táblára, ahol a jövő hét 
elején fognak dönteni a további fogvatartás, 
vagy szabadlábra helyezés kérdésében. A dön-
tés után azután a vizsgálóbíró azonnal hozzá-
kezd a részletes vizsgálóbirói vizsgálat lefoly-
tatásához. 

— Hegedűs altábornagy sajtópőre. Buda-
pestről jelentik: Emlékezetes még az a sajtó-
pör, amelyet Hegedűs Pál altábornagy indított 
az Uj Nemiedék ellen, amely ugy állította be 
őt, mint aki a Károly király utolsó látogatása 
alkalmával a főparancsnoki állásra törekedett. 
A cikk miatt Hegedűs altábornagy följelentést 
tett az Uj Nemzedék felelős szerkesztője és a 
cikk irója ellen, akiket annak idején egy-egy 
hónapi fogházra és százezer korona pénzbün-
telésre ítéltek. Feleobezés utján a királyi tábta 
elé kerüli az ügy, amely elrendelte a bizonyí-
tás kiegészítéséi és Lebár Antal báró kihallga-
tását. Lehárt Bécsben ki is hallgatták, az ira-
tok már vissza is érkeztek a törvényszékhez. A 
kir. Ítélőtábla legközelebb kitűzi ebben az ügy-
ben a tárgyalást. 

A Kossuth-pártkör évi rendes közgyű-
lését február hú 2-án délután 3 órákor tartja 
kö helyiségében (Berlini-körut 21). 

-— A vízdíjét nem kdl aranykoronában 
fizetni, h város tanácsa a pénteken megtartott 
számlabemutató kiatanécsülésen foglalkozott az 
aíanyhorotés adórendszer kérdésével — a víz-
díjakkal kapcsolatosan. Néhány &dó ugyanis 
julius elsejétől kezdve, mint ismeretei, arany-
koronákban fizetendő. A íafjács elhatározta, 
hogy a vízdíjak kirovásánál nem tér ál az 
arsnyvalutára, mert a vizdij alapja a házbér, 
illetve h közüzemi pótlék, ezt pedig papir-
koronákban szedhetik c«ak be a háztulajdo-
nosok. 

Oeyer Stefi hegedű- estje február 14-én. 

Az „Express" nemzetközi szállítmá-
nyozó rt. tudatji az igen t. exporteur cégek-
kel, hogy hetenként indit Wienbe gyüjtö-
vagonokat. Telefon 12—90. 

Elsőrendű fehérnemflek, kalapok, nyakkendők leg-
olcsóbb árban Szende Mihálynál, Kelemen-u. 12. 865 

Széchenyi Mozi 
Telefon : 16—35. Igazgató : Dr. Varsányi Elemér. 

Vasárnap, február 3-án 

Várkonyi Mihály ós Lucy Dorrain-nel 

Sodorna 
é s 

Gomorra 
Modem erkölcsrajz a bünrő! két részben, 

12 felvonásban. 

Mindkét rész egyszerre!!! 
Előadások: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 

Hétfőn és kedden 

CSAK F6LNŐTT6KDCK! 
Kisleányok a nagyvárosban 

és 

U T O L S Ó F L Ö R T . 
Szerdán és csütörtökön 

P Á R I S G R Ó F N Ő J E 
1., II., III., IV. rész egyszerre, 22 felv.-ban. 

— Akik bombát helyeztek a törvényszék 
kapujába. Budapestről jelentik: 1922 október 
31-én, mint ismeretes, a pestvidéki törvényszék 
Kohári-utcai kapujában egy bombát találtak. A 
rendörségen a legnagyobb eréllyel indult meg 
a nyomozás annak kiderítésére, hogy kik helyez-
hették el a bombát a törvényszék kapujában. 
Letartóztatták Márffy Józsefet, Kriaszti Károlyt, 
Vargha Ferencet és Horváth-Halas Józsefet, 
akiket kihallgatásuk után átkísértek a királyi 
ügyészség Markó-utcai fogházába. A vizsgálat 
lefolytatása u'án az ügyészség valamennyiük 
ellen gyilkosság bűntettének kísérlete cimén 
emelt vádat és a budapesti büntetőtörvényszék 
március 4-re tűzte ki ügyükben a fötárgyalást. 
Velük együtt tartóztatták le Nesz Károly ta-
nulót is, akit tekintettel arra, hogy katonai 
szolgálatot teljesített, a tett elkövetése után a 
honvéd törvényszék Margit-körúti fogházában 
helyezték el. Nesz Károlyt bünpalástolás bűn-
tett cimén vonják felelősségre, aki be volt 
avatva a merénylet tervébe. Ügye a katonai 
törvényszék előtt van, ahol rövidesen kitűzik 
az ügy főtárgyalását. 

— Hétfőn tárgyalja a tanács az adóhivatal 
kibővítését. Megírta n Szeged, hogy a mér-
nöki hivatal elkészítette az adóhivatal kibővíté-
sének tervvázlatát. Fodor Jenő tanácsnok a hét-
fői tanácsülésen ismertetni fogja a tervet és 
akkor dönt a tanács, vájjon elrendeli-e a rész-
letes tervek és a költségvetés elkészítését és 
hogy sző lehet-e egyáltalában a kérdéses mun-
káról, amelyre pedig már régen égető szükség 
van 

ó r á j á t javitassa Babosnál, Oroszlán-utca 6. mi 

Népies e lőadások az alsóvárosi nép-
körökben . Az alsóvárosi népkör, alsóvárosi 
iparoskör, VI. ker. polgári kör és a Kossuth-
pártkör által rendezett ismeretterjesztő előadás 
február hó 3-án délután 4 órakor az alsóvárosi 
iparoskörben (Szentháromság-utca 45) fog meg-
tartatni. Tárgysorozat: „Az ipar fejlődése az 
árpádházi királyok alatt". „Céhek". Előadók: 
Kengyel János és dr. Gulácsy Sándor tanárok. 
A körtagokat é3 érdeklődőket ezúton hivja meg 
a rendezőség. 

— S i k k a s z t ó és cs* ló r é s zvény t á r s a s ág i 

i g a zga t ó . Budapestről je lent ik: A néhány hó-

nappal ezelőtt megalakult Szövőipari Részvény-

társaság vezérigazgatója, Sozandi István ellen a 
főkapitányságon a följelentés egész sora érke-
zett sikkasztás, csalás és hűtlen kezelés miatt. 
A följelenfők egyre szaporodnak. A tegnapi nap 
folyamán előállították So2andit, aki kijelentette, 
hogy ma délelőtt folyamán rendezi az ügyeit! 
Ez azonban nem történt meg, miért is a rend-
Őrség Sozandit letartóztatta és az az ügyészség 
fogházába szállította. 

Rég i órákat, ékszert, aranyat, ezüstöt és 
drágakövet legmagasabb árért vásárol Deutsch 
Imre, Szfchenyi-tér 9. (Zsóíér-ház.) 56 

A Sz IKE sportosztálya, nagy katona- és 
cigányzenés farsangi bálja f. évi február hó 
3-án, vasárnap este 9 órai kezdettel a Tisza-
szálló nagytermében lesz megtartva. A bál 
iránt oly nagy érdeklődés mutatkozik Szeged 
város társadalmának minden rétegéből, hogy 
a „SzIKE" bálja, a szezón legsikerültebb far-
sangi mulatságának ígérkezik. A meghívók 
szétküldettek s az esetleges véletlenen muló 
elmaradásokért elnézést kér és kívánságra 
a báliroda, a 16—04. és a 1284. számú telefo-
nok utján szivesen szolgál meghívóval és fel-
világosítással a rendezőség. 91 

C I P Ó I 7S9 

Gummi, fekete 185.000 
szines 195.000 

Női fél francia 90 OOO 
Női fél francia lakk kaplival 95.OOO 
Női kivágott lakk . . . . 120.000 
Női kivágott, fehér vászon . 75 OOO 
ROBITSEK, FEKBTESAS-UTCA 16. 

Áiló villanylámpa állvány és facsillárok 
nagy választékban kaphatók, ugyanott zongeraszékek is 

Liptay István és Fia 274 

müasztalos és esztergályos, Polgár-utca 27. sz. 

— Előadás a szocializmusról. A szoclallz-
musról tartja meg dr. Kossutány Ignác egye-
temi tanár sorozatos előadásai közül a máso-
dikat a szegedi kereskedelmi és iparkamara he-
lyiségében február 3 án délután, pontosan 4 
órakor. A lerem fűtve lesz. Belépődíj nincs. Az 
előadás iránt érdeklődő közönséget meghívja a 
Magyar Nemjeti Szövetség. 

— Doktoravatáa. A Ferenc József-Tudominyegye-
temen jogi doktorrá avatták Kacsóh Bálintot. A fiatat 
íuns doctor szakcikkeivel már eddig is elismertet 
aratott. 

— Lőbl József elmeállapotának megvizs-
gálását kéri a védője. Budapestről jelentik: 
Löbl József, akit Tremmel Máfyás katonának a 
Dob-utcában történt meggyilkolása miatt le-
tartóztatlak, a?zil védekezik, hogy nem ő ölte 
meg Tremmelt. A védője beacfoányt intézett a 
vizsgálóbíróhoz, melyben azt jelenti, hogy Löbl 
tudomása szerint elmebeteg. Egyben indítvá-
nyozza, hogy a biróság rendelje el Löbl elme-
állapotának törvényszéki orvos; zakértővei való 
megfigyelését. 

A háziasszonynak most a legtöbb gondja 
van. Nincs főzelék, nincs gyümölcs, a cukor, 
liszt, tojás drága. A takarékos háziasszony a 
Meinl-üzletbe siet, hogy legfinomabb Meinl-
jamet és gyümölcsízt, kompottot, makarónit, 
levestésztát és főzelékkonzervet a legolcsóbb 
napi áron vásároljon. 

Nyakkendőke t készít és javít legszebb kivi-
telben Sándor Ibolya, Mérei-utca 7., I. em. 47 

— Tiz év után bevallott kettős gyilkos-
tág . A pestvidéki kerületi főkapitányság mező-
túri detektivesoportjának tiz évvel ezelőtt elkö-
vetett rablógyilkosság egyik tettesét sikerült el-
fogni. 1913 október havában Mezőtúron meg-
gyilkolva találták Nádházi István dúsgazdag 
tanyai gazdát és a nála alkalmazott tízéves 
kanászgyereke'. Bárdos Miháyt Az akkor meg-
indított nyomozás nem vezetett eredményre. 
Mult év december 29-én Sipos János mezőtúri 
gazda följelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
hogy lopja a baromfiállományát. Megállapítot-
ták, hogy ifjú Boros István napszámos, az an-
nak idején öngylkossá lett idősebb Borosnak 
a fia a tolvaj. Vallatás közben ifjú Boros ön-
ként bevallotta, hogy ő a baromfijolvaj és meg-
lepetésre bevallotta, hogy 5 és apja követtékel 
tiz év előtt a kettős gyilkosságot. Apja azért 
lett öngyilkos, mert félt, hogy bűnét leleplezik. 

Fo l yó h ó 2-án és 3-án nagy lámpionos és 

zenés-est a Rókus-állomás mögötti vasutas jég-

pályán, melegedőről és büfféről gondoskodva van. 

Arany,ezüst,brilliáns beváltás Tóth,Kölcsey-u.7. 

Mübutorokat készít Spitzer, Margit-utca 12. 

Kállay dr. jogiszemináriuma Pallavicini-utca 
3 alatt fogad egész nap. Telefon 89. M 

Szécheny i Moz i 
Telefon: 16-33. Igazgató : Dr. Varsányi Elemér. 

Hétfőn és kedden, február 4. és 5-én 
Először Szegeden! Először Szegedin! 

Csak felnőtteknek! 

Kisleányok 
a nagyvárosban 

Modern erkölcsdráma 6 felvonásbas. 

Azonkívül: 

Az utolsó flört. 
Nagyszerű társadalmi regény 5 felvonásban. 

Mindkét darab főszerepében: 

Efaine Hammerstein. 
Amerika legszebb színésznője 

E l ő a d á s o k kezde te : 5, 7 és 9 órakor. 

Szerdán és csütörtökön 

P á r i s g ró fnő je 
I., I I , III., IV. rés 1 egyszerre, 22 felv.- ban 

Cipőáruknál 30°|o kedvezmény mii a Készlet lari Szögi Zoltánnál, i 


