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A Szeged 
példányonkinti árát a korona értékcsökkenése s 
a nyomában járó általános drágulás miatt 800 
koronára kellett fölemelni a többi helyi lappal 
való egyezség alapján. Az előfizetési dijak mind-
ezideig változatlanul maradtak. Ha azonban az 
egyre terhelőbben növekvő anyagárakat és 
munkabéreket a Szeged számára elviselhetőkké 
akarjuk tenni, akkor nem térhetünk t i az elő-
fizetések dijának emelése elől sem, amint ezt 
olvasóink minden bővebb magyarázkodás nélkül 
kétségtelenül bslátják. 

A Szeged egyhavi előfizetési ára március 
1-től jogva 15000 korona lesz, 

még mindig jóval kevesebb, mint a budapesti 
és a nagyobb vidéki hírlapok előfizetési dija. 
Mikor ezt a viszonyoktól ránk kényszeritett díj-
emelést a Szeged egyre örvendetesebben növekvő 
olvasóközönségének tisztelettel bejelentjük, nem 
kételkedünk benne, hogy olvasóink ezután is 
hűen kitartanak a Szeged mellett. 

j Dr. Engel Mór. | 

A Hitler-pör tárgyalása. 
,.n

M
A

ünc! len> február 27. A védő és az állam-
ügyész között a tárgyalás folyamán összetűzés 
támadt. A továbbiakban Pöhner volt müncheni 
rendőrtisztet hallgatták ki. Ő nem csallakozoít 
semmiféle mozgalomhoz, mert hü akart maradni 
esküjéhez. Büszke arra, hogy első lépése volt 
a müncheni városházáról a vörös rongyok le-

tépése. 
Londoni hirek szerint Angliában is nagy 

figyelemmel kisérik a Hitler-pör tárgyalását. 

Nincaics a készü lő bolgár betörésrő l . 

Budapest, február 27. Azzal az egyre gyak-
rabban felmerülő hírrel kapcsolatban, hogy a 
bolgár macfdon komité komoly előkészületeket 
tesz egy tavaszra megtörténő dél-szerbiai fegy-
veres betörésre, Nincsics külügyminiszter kijelen-
tette, hogy a szerb-horvát és szlovén királyság 
mint eddig, ugy ezután is szilárdan ragaszko-
dik a béke politikájához; ha azonban a boleár i 
bandák ha'ársénést követnének ei, — mon- I 
dotta - akkor meg fogjuk ludni védeni a ! 
határainkat. I 

— Bakonyi Károlynak javult az állapota. » 
A mult hetekben megirtuk, hogy Bakonyi Ká- ' 
roly, a kiváló színpadi iró hirtelen oly rosszul 
lett, hogy a Pajor szanatóriumba kellett beszállí-
tani. Most arról értesülünk, hogy a János vitéz 
szerzőjének jóra fordult az állapota és minden 
remény megvan arra, hogy rövid idő múlva 
gyógyultan hagyhatja el a szanatóriumot. 

— Görögkatholikus szentmise. Március hó 
2-án (vasárnap) délelőtt fél tiz órakor a Rozália-
kápolnában görög szertartású katholikus szent 
misét mond dr. Torna László makói görögkeleti 
esperes-plébános. 

— Apponyi leányának eljegyzése. Buda-
pestről jelentik: Apponyi Albert gróf leányát 
Juliannát eljegyezte Pálfy Ferenc gróf. 

VlweMtéké t Feketénél készíttesse. Telefon lo-72. 78 

pfflgfc Belvárosi Mozi 
Február 28-án, csütörtökön 

Mámoros éjszafáí. 
Dráma 6 felvonásban. 

A főszerepben; 

L i l l y D a g o v e p . 
Azonkívül: 

Szökevények. 
Szinmü 4 felvonásban. 

A főszerepben : Mea Mars. 

A szegedi ügyvédi kar két országos nevü 
vezérét ma az igazságkeresés legöregebb harcosa 
követte az utolsó fórum elé, ahol minden pörök 
véget érnek: délután meghalt dr. Engel Mór, a 
legöregebb szegedi ügyvéd, nyolcvan éves 
korában. 1844 ben született, törzsökös szegedi 
családból, 1872-ben kapta meg ügyvédi oklevelét 
s igy ötvenkét esztendőt töltött a hivatásául 
választott pályán, amellyel való aranylakodalmát 
két évvel ezelőtt meghitt, családias hangulatu 
ünnep keretében ülte meg a szegedi ügyvédi 
kamara. Eletének tulajdonkép nincs is külső 
története, a közéleti szereplést semmi formájá-
ban nem kedvelte s bár a nagykészültségü, 
eleven szellemű embert minden érdekelte s 
mindenről megvolt a találó és eredeti véleménye, 
soha azzal a nyilvánosság elé nem ment. 
(Szerénységét és puritánságát mi sem jellemzi 
lobban, mint az, hogy noha öccse, a néhai 
Engel Lajos kiadója volt Szeged legtekintélye-
sebb lapjának, a Szegedi Napló-nak, abban sok 
mindenféle reklámmal lehetett találkozni, de az 
Engel Móréval soha.) Egész életét ügyvédi 
hivatásának szentelte s egész szivét a család-
jának és szűk baráti körének adta. Mintája volt 
a régi, nemes értelemben vett pater-familiasnak 
s embertársai értékelésében is nagyon sokat 
nyomott szemében családi életűk tisztasága. 
Különben hosszú életén keresztül mindig liberális 
ember volt, a legrégibb szegedi szabadkő-
művesek közül való s ezt nem tagadta le akkor 
ne, mikor nála sokkal exponáltabb és világ-
nézetüknek sokkal több hasznát látott liberális 
közéleli férfiak szükségesnek látták a nyilvános 
nnmeghazudtolást, mosakodást és vezeklést. 
Igaz, hogy nem is akadt olyan elfogult szélső- | 
ég, amely ennek a tisztalelkü, szép fehér öreg | 

embernek az aggkorát vádakkal, vagy szemre- 1 

hányásokkal keserítette volna meg. .Móric 
bácsi"-nak nem voltak ellenségei, vagy rossz-
akarói, neki csak jóemberei és tisztelói voltak 
még ebben a gyűlölködő világban is. Azok 
pedig különös gyöngédséggel vették körül, akik 
tudták, hogy a zárkózott életű, idegenekkel 
szemben kissé ridegnek látszó öreg ur a leg-
melegebb szivü ember, sok szemérmes szegény 
névtelen megsegitője és meghitt körben a leg-
elmésebb társalgó, magyar, latin, német klasz-
szikusok elsőrendű ismerője, nagyszerű anek-
dotázó és a régi Szegednek eleven lexikona. 
Az évek haladtával azonban egyre jobban 
elhalkult mindig temperált ütemű élete, egy év 
óta már az utcára is alig járt ki, legföljebb az 
átjáró Engel-ház udvarán lehetett látni, amint 
legkisebb uiokáját, Gyurikát a Talpra magyar-ra 
tanítgatta. Aztán ahogy az öreg fákat kivágták 
az öreg ház udvaráról, ő, mint legutolsó öreg fa 
az udvarról bevonult a szobába, ahol lassan, 
csöndesen, szinte ágsnkint halt el, tiszta ön-
tudatát a végső pillanatig megőrizve. Régi ér-
elmeszesedéséhez táplálkozási nehézségek járul-
tak s baja tudatában, az élettel való szám-
vetését nyugodtan, rendesen lezárva, nyugodtan 
várta a halált. Elmúlását nagy család gyászolja 
nagyon őszinte szívbeli fájdalommal: felesége, 
a hitvesek és anyák példaképe két fia: Engel 
Sándor dr ügyvéd és Engel Vtlmos, a Szegedi 
N a p l ó d szerkesztő-kiadója, bárom leánya: 
iwu Krausz Báláné, Ladányi Arnoldné és Reich 
s X d S IzonSvü "terjedt rokonság, 
fóbarátok és tisztelők széles köre. Temetési 
* akaratához képest lehető szerény for-

i n á b a n ^ - pénteken le.z a család gyászjelen-
tésében közzéteendő időben. 

_ Ai fi *vvédek kereseti adóját átalány-
ö a a z e e b . n állapítják meg. Szerdán délelŐÍt a 
szecedi Üevvédi Kamara képviseletében dr. 
S o v u l f éTdr. Hajnal István megjelentek 
poígármesiernél és arra kérték, hogy járuljon 
h X a z ügyvédek kereseti adójának átalány-
összegben jf» a f i r t S ^ fiSttK: 
ter 

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

zegben való 
megígérte a kérelem teljesítését, hmeív S 

fOgg, vajon az átalányösszegben meg S í i ' 
majd egyezni. Utasította az adóügyi „ S í * ® 

> polgármester, hogy kezdje X S ^ í 
ügyben az ügyvédi kamarával a uTgyaJfe"^2 

PlgylmetieUal Darvas Lilly szavat,wf. .. , 
pontosan fél 7 órakor kezdédik. Az eeve, , 0 n a p 

— A köztisztviselők ruhaszövete. Buda-
pestről jelentik: Budapesten a tisztviselők köré-
ben az a hir terjedt el, hogy a magyar kor-
mány megbízásából a köztisztviselők fogyasz-
tási szövetkezetének kiküldöttei nagyobb meny-
nyiségü szövetet vásároltak Svájcban. Illetékes 
helyről származó birek szerint a köztisztviselők 
ruhaszövetét nem Svájcból, hanem nagyrészt 
magyar, továbbá osztrák és cseh gyáraknál kö-
tötték le. A kormány csupán a hozzávaló bé-
lést szerezte be Svájcból. A bélésáruk már itt 
vannak Budapesten, de addig nem oszthatják 
ki, amig a gyárak a ruhaszövetet teljesen le 
nem szállították és amig a pénzügyminiszternek 
a ruhaszövetre vonatkozó rendelete meg nem 
jelenik. 

Ezüst evdszerek Fischer Testvéreknél, na, 
— Egyetlen kézigránátot szolgáltattak be 

a rendörségre. Mintegy tiz nappal ezelőtt 
részletesen beszámolt a Szeged arról, hogy 
dr. Bottka Sándor rendőrfőtsnácsos rendeletet 
adott ki, amelyben felhívta a város lakosságát, 
hogy az esetleg birtokában lévő robbantó sze-
reket és fegyvereket haladéktalanul szolgáltassa 
be a kapitányság közigazgatási osztályánál. A 
rendelet kiadására azért volt szükség, mivel 
az utolsó hetek alatt olyan hangok hallatszot-
tak, hogy különböző helyeken nagymennyiségű 
löszereket és fegyvereket halmoznak fel, más-
részt pedig a sorozatos bombamerényletek után 
a belügyminiszter az egész ország területére 
elrendelte a robbantó anyagok beszolgáltatását. 
A rendelet kimondotta azt is, hogy a határidő 
eltelte után a legszigorúbb megtorló lépéseket 
fogják megtenni az esetleges fegyverrejtegetők-
kel szemben. A rendelet kiadása után már látni 
lehetett, hogy ez Szegeden nem fog túlságosan 
nagy eredménnyel járni, mert Szegeden soha 
sem voltak olyan kétes és titkos alakulatok, 
amelyek robbantó szerekkel akarták volna meg-
zavarni a város nyugalmát és megrázkódtatá-
soktól mentes életét. Két nappM ezelőtt lejárt 
a határidő és a Szeged munkatársa illetékes 
helyi öl ugy értesül, hogy a rendőrségre mind-
össze egyetlen kézigránátot szolgáltattak be, 
valamint néhány olyan fegyvert és revolvert, 
amelyeket tulajdonosaik még a háború folya-
mán szereztek — legtöbbször az orosz fron-
ton — és most „háborús emlék" gyanánt őriz-
ték lakásukon. A fegyver és lőszer beszolgál-
tatók ellen természetesen semmiféle megtorló 
intézkedéseket nem telt a rendőrség és a jelek-
ből az látszik, hogy nincsenek Szegeden olyan 
körök, amelyek azzal a szándékkal gyűjtöttek 
v«Ina össze fegyvereket, hogy azokat bűn-
cselekményekre használják fel. Általában a 
rendőrségen az a vélemény, hogy Szegeden 
már nincsenek elrejtett fegyverek, amennyiben 
azonban ilyenek mégis adódnának, a rend-
őrség razziákat fog tartani, hogy semmivel sem 
tudják esetleg egyesek megzavarni a város 
nyugalmát. Valészinü azonban, hogy razziákra 
nem lesz szükség: Szegeden nincsenek rejtett 
lőszerek és fegyverek. 

Holnap, pénteken pontosan 6 óra 30 perckor kez-
dődik Darvsa LHly szavalóestje Spiegel Anni és Móra 
Ferenc közreműködésével. Jegyek Belvárosi Mozinál. 

Joachim József párisi rajzainak kiállítása 
Iskola utca 23. Nyitva naponta 9—5-ig. 

Telefon : 
IflBZfl. 455. Korzó Mozi 
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Telefon: 
Pénztér 1185. 

FEBRUÁR J Csütörtökön 

Harry Ple l leggrand lózusabb m ü v e i 

A titokzatos árnyék. 
Egy amerikai detektív kalandjai 5 felvonásban. 

Irta és rendezte : HARRY P I E L . — Azonkívül: 

Harc a mélység felett. 
Szenzációs amerikai dráma 6 felvonásban. 

Főszerepben: C O D V N 7 T C R R D C * 

Előadások: Fél 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

Péntektől kezdve 

Minden eddigit felülmúló Bimbula attrakció l 

Bimbula, a drótostót 
Két részben, 19 felvonásban. 


