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Kedd. Róm. kat. és protestáns Sz.

Bemard. Gör. kat. Táláé. Nap kel 4
óra 19 perckor, nyugszik 7 óra 35 perckor.
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10-1-ig, d, u. 4—7-íg.
Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig.
A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7
és 9 órakor kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger
Gyula Széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Káilay
Albert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi
Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi-sugárut
(telefon 364).
Makón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot.

A Devizaközpont közli, hogy 100
takarékkorona árfolyama egyenlő 129
papirkoronával.
— Csengery János az egyetem jövő i v i
rektora. A Ferenc József-Tudományegyetem
fakultásainak elektorai vasárnap délelőtt választották meg a jövő évi rektort. A titkos szavazással töriént választás eredményeként dr.
Csengety János egyhangúlag nyerte el a rektori
tisztséget. Csengery János régi tanára a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetemnek. Szatmáron született 1856-ban, középiskolai tanulmányait szülővárosában kezdte és Debrecenben
végezte. A budapesti egyetem filozófiai karán
szerezte meg latin, görög, magyar nyelvből és
irodalomból a doktorátust. Besztercebányára
nevezték ki tanárnak, majd Fehértemplomra helyezték át, később a budapesti mintagimnáríum
vezető tanára lett. Aztán magántanára lett a
budapesti tudományegyetemnek, 1896-ban pedig a kolozsvári egysem klasszika-filolőgi tanszékét foglalta el. Eddigi pályája alatt széleskörű és eredményes irodalmi működést fejtett
ki és görög-latin auktorok sikerült fordításával
gazdagította a magyar irodalmat. Irodalmi fáradozásainak elismeréseként számos irodalmi és
tudományos társaság tagjai sorába választotta.
— Teleki Pál gróf Szegeden. Megiruk,
hogy Teleki Pál gróf, a város I. kerületének
képviselője, szombaton este Szegedre érkezett.
Vasárnap délelőtt pártjának vezetőivel megjelent
az ipartestületben, shol az iparosok kívánságait j
hallgatta meg. Azután kíséretével együtt Alsó- !
tanyára utazott, ahonnan este érkezett vissza, i
Teleki Pál kedden reggel utazik el Szegedről.
— Matiné Tömörkény István emlékére. A
Pusztaszeri Árpád-Egyesület Tömörkény István
irodalmi osztálya vasárnap délelőtt fél 11 órai
kezdettel sikerült műsoros matinét rendezett a
városháza közgyűlési termében. A matinét a
„Hazánk" dalkör a Hiszekegy eléneklésévet
nyitotta meg. Dr. Márky Imre szép megnyitó
besiédben emlékezett meg Tömörkény Istvánról. Ezután idősb Terestyényi Gyula, a régi
szegedi iró, „ Rákóczi álma" cimü költeményét
szavalta el. Az érdemes, öreg iró lelkes szavalatának igen nagy hatása volt. Banner János
„Odaát" cimen szegedi vonatkozású kedves
rajzot olvasott fel. Dr. Márky Sándor ezután
történelmi vonatkozású felolvasást tartott „Árpád vetése" cimen. Nagy hatást ért el cseüétfalvi Albert Islvánné „Aratáskor", „Az álom"
és „Hogy én ki vagyok" cimü saját szerzeményű irredenta verseinek elszavatásával. A
műsort Bakos Ferenc és Bán Sándor tárogatón
eljátszott kuruc nótái tarkították [és dr. Márky
Imre záróbeszéde fejezte be.
— Herbert Grey előadása. Szombaton délután 6 órakor iarfotta az egyetem aulájában,
nagyszámú közönség jelenlétében előadását A.
Herbert Grey, a biitt diákok keresztény mozgalmának titkára, akit éppen magyarországi
körútja alkalmával választoltak meg London város református lelkészévé. Arról beszélt, hogy a
jelen önzése, elnyomásra tOrtefése helyére egyedül
az igaz keresztény érzés hozhat orvoslást.
Utána miss Bidgram ismertette a Keresztény
Diákok Világszövetségét, amely ennek az eszmének gyakorlati megoldását tűzte ki célul.
Több felszólalás u'án sz érdekes ülés véget ért.
— A városi zeneiskola látogatója- Szente Pál, a
nem állami zeneiskola vizsga- és szakfelügyelője levélben értesítette König Péter igazgatót, hogy kedden este
szegedre érkezik és a kultuszminiszter megbízásából
meglátogatja a városi zeneiskolát.

Ezüst tálcák

Fischer Testvéreknél, Szeged.

SZEORD

Román katonai intézkedések a Dnyeszter-határon.
Bukarest, május 19. Braiianu és a hadügy
miniszter között tanácskozások folytak a Dnyeszter-határon szükséges katonai intézkedés ügyében, mert a beérkezett jelentések szerint az
oroszok a- besszarábtai határon
"-i'H'.it csapatokat
twffuirnui von
vwi.

tak össze. Londonból Bukarest városának folyósítandó kölcsönröl kedvező hirek érkeztek. Ferdinánd királyt szerdán Bukarestben ünnepélyes
fogadtatásban fogják részesíteni. Pénteken nagy
katonai
lesz.
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Pogpomvonat Balázsfalvától Kolozsvárig.

Budapest, május 19. Baiázsfalván az 1848.
május 15 i gyűlés évforduló] í alkalmából egy
ünnepséget tartottak, amely zavar nélkül folyt
le. Az ország délebbi részeiből a balázsfalvi
gyűlésre érkezett csoportok péntek reggel a 7
órás kolozsvári személyvonattal hazaindultak.
Fílíűnően sok fiatalember utazott ezen a vonaton és alig hagyták el Bslázsfalvát, a fiatalemberek békés utasokból egyszerre nacionalista
harcosokká váltak. Sorrajárták a kupékat és
kikeresték a zsidókat, akiket szidalmazni és
ütlegelni kezdtek. A szemtanuk állítása szerint
a padlón rugdosták és taposták őket. A vonaton pogromot rendezők azután minden állomáson kidobtak néhány zsidót a vagonokból.
Alig volt állomás, amelyre ne jutott volna egykét törött fejű, vagy törött karu zsidó utas.

Két miniszter is utazott ezen a vonaton és
szavuk sem volt a verekedés ellen. A pályaudvarokon a csendőrség és a katonaság sem
avatkozott be és csak Tövisnél lépett közbe u
rendőrség és előállította a csehszlovák zsidó
utast, aki az egyik román zsidó pátijára kelt.
Ba!áz8falvától Kolozsvárig folyt a véres verekedés, amelynek kit halott/a volt.
A pogromvonat Tövisnél találkozott az Orientexpressze! és a kolozsvári gyorssal és a verekedők ezen vonatok utasait is megtámadták.
A Kolozzvárra megérkezett csoport azután olt
is folytatta a verekedést az utcákon, ahol a
sétatéren két zsidót bedobtak a sétatéri tóba.
A rendőrség a verekedő csoportot ezekután letartóztatta és megindította a nyomozást. (MTI.)

Megkezdték a tanúkihallgatásokat a rákosszentmihályi bünpörben.
Budapest, május 19. A budapesti törvényszék Kövesné ölte meg és megkérte, hogy mint
faé-főn folytatta a rákosszentmihályi tömeggyil- detektív, ijessze meg az egész családot, hogy
kosság tünperében a kihallgatásokat. A vádlot- Kövesné kiszökjön az országból. Kövesnét azért
tak kihallgatását befejezte a biróeá?, ugy hogy nem jelentette fel, mert akkor elvesztette volna
már sor került a beidézett tanuk kihallgatására Kövesné megzsarolásának lehetőségét. Kiabáló
is. A tárgyalást kilenc óra után nyitotta meg az hangon tiltakozik ezután az ellen, mintha Köelnök. Puskás Albert, akit hordágyon szállítot- vesné kitartottja volna. „Ha gyilkosságot el is
tak a tárgyalóterembe, folytatta vallomását. Val- követtem — mondja —, olyan becstelenségre
lomása nagyon sok lényeges részben eltért a sohasem vetemedtem volna, hogy egy aljas
rendőrségen és s vizsgálóbíró előtt tett vallo- nőíől pénzt fogadjak el szerelemért, olyan becsmásaitól. Amikor az elnök figyelmezteti ezekre telen sohasem voltam, hogy egy bestiának kiaz eltérésekre, Puskás kijelen'i, hogy a detek- tartottja legyek."
tívek a jegyzőkönyvbe tett vallomásokat kierőA szembesítéssel a vádlottak kihallgatása vészakolták tőle és a rendőrségen tett vallomását get ért és a bíróság megkezdte a tanúkihallgaazért tartotta fenn a vizsgálóbíró előtt is, mert tásokat. Kihallgatták Horváth Antalné telefon féli a detektívek fenyegetéseitől.
kezelőnőt, aki Puskásnénak feljebbvalója volt
A hétfői tárgyalás legérdekesebb része Puskás és finom urinőnek ismerte. Horváth János deAlbert és Molnár Tóth szembesítése volt. A tektív Kamocsay rendőrségi kihallgatásának
szembesítés alkalmával Molnár Tóth tiltakozik körülményeit ismerteti, Hollósi Lajos fuvaros
az ellen, mintha Lschmannt ő ölte volna meg. f a hullaládák szállítására vonatkozólag tesz
Puskás ő mondta, hogy Lachmann Andrást i vallomást.
— A vasárnap! muzeum! előadás. Vasárnap délelőtt újra nagy érdeklődés mellett ismételte meg Móra Ferenc a szombatesti előadást
a muzeum dísztermében Szeged őstörténetéről.
A közönség soraiban vegyesen voltak táblabírák, iparosok, ügyvédek, kereskedők, tisztviselők, közkatonák és ami a tömegnevelés
szempontjából legörvendetesebb:
alsóvárosi,
felsővárosi bekötött fejű asszonyok, lányok éa
gazdalegények. A két előadáson adományokból
829.C30 korona folyt be, s ezt az összeget,
mivel semmi kiadás nem volt, teljes egészében
régészeti célokra fordítják.
— A vivéértekezletct, amely pénteken dr. Veszprémi rector magnificus temetése miatt elmaradt, folyó
hó 20-án, kedden délután 5 órakor tartják meg a városháza bizottsági termében. A meghívottak megjelenését
kéri az előkészitőbizottság.

— Móra Ferenc Petőfi-könyve elfogyott.
Álig néhány hste jelent meg a Dugonics-Társaság kiadásában Móra Ferenc Petőfi oltárára
cimü könyve, amely lírának a Petőfi centen
nárium alkalmával elmondott beszédeit tartalmazta, s máris utolsó példányig elfogyott. Igaz,
hogy ez a könyv csak kevés számban jelent
meg, könyvpiacra nem is került belőle semmi,
csupán száz dedikált példány, amit a Világ
könyvosztálya árusított ki. Az árusítás alig két
és fél óráig tartott, a közönség ezalatt elkapkodta valamennyit.
— Zeneiskolai faangverseasek. A városi zeneiskola
május 25-én délelőtt fél 11 órai kezdettel rendezi második növendék hangversenyét az iskolaépület nagytermében. A harmadik hangverseny junius elsején lesz
és annak keretében ünneplik meg Szántóné Ladányi
Mariska énektanárnői működésének negyedszázados
jubileumát.

— Adomány a Munkásotthon javára. Berényi
Katica úrhölgy utján M. és L. adományaként egy
karkötőt küldtek a Szeged szerkesztőségébe az
építendő Munkásotthon javára. Az adományt rendeltetési helyére juttattuk.
— Előléptetés. A kormányzó dr. Gedeon Alajost, a
makói állami főgimnázium igazgatóját az V. fizetési
osztályba előléptette.

— Királyságelleni izgatás vádja Veéf Imre
és Pikler Emil ellen. Budapestről jelentik: A
budapesti kir. ügyészség vádat emelt a királyság
intézménye elleni izgatás és bűntett feldicsérése
cimén az októberi forradalom ötödik évfordulója
alkalmával a Royal-szállőban rendezeti vacsora
résztvevői ellen. Közöttük volt Veér Imre és Pikler
Emil nemzetgyűlési képviselő. A büntetőtörvényszéken dr. Kreyser Miklós táblabiró tanácsa junius másodikára tűzte ki ebben az ügyben a főtárgyalást.
A Vasutas Sportegyesület vasárnap, 25 ;n
külön vonattal megy Békéscsabára és vissza,
Jelentkezőket kér. A külön vonat illetéke oda
és vissza 40.C30 korona. Jelentkezés az illeték
lefizetése mellett az üzletvezetőség portásánál
péntek délig. Indulás Szeged-Rókusról reggel
8 órakor, vissza Békéscsabáról 21 órakor. Külön
vonat elmaradását kevés jelentkező esetén a
szombati lapokban közöljük. Vezetőség.
— A csillaghegyi rablógyilkosság. Budapestről jelentik: Emlékezetes az a rablógyilkossági
kísérlet, amelyet 1923 szeptember 18-án a Csillaghegyi uton követtek el Berta Illés autótaxis soífőr
ellen. Egy fiatalember a csillaghegyi útra vitette
ki magát, ott a soffőrt hátulról fejbelőtte, kirabolta
és nyomtalanul eltűnt. Névtelen feljelentés alapján
a belügyi nyomozó osztály őrizetbe vette Pellikán
Oszkár volt belügyi nyomozót, akit azzal vádoltak meg, hogy ő követte el a rablógyilkossági kísérletet. A belügyi nyomozó osztály lefolytatott
rendőri vizsgálata azonban semmi olyan bizonyítékot nem adott, ami Pellikán bűnössége mellett
szólna, bizonyítékok hiányában Pellikánt szabadlábra kellett helyezni. A vizsgálóbíró ezirányu végzését az ügyész felfolyamodta, szombaton azonban
a vádtanács helyt adott a vizsgálóbíró rendeletének és Pellikán már szombaton délben el is hagyta
a Markó-utcai fogházat.
— Rendelet a dohányárusltásról. A pénzügyminiszter rendelete szerint a dohányárusok kötelesek
üzleti helyiségeiket hétköznapokon regge! 7-től este
8-ig megszakítás nélkül nyitva tartani és a fog/asztóközönség igényeit kielégíteni. Vasárnap és munkaszüneti napokon a trafikok dohányt és értékcikkeket
reggel 7-től 10-ig, illetve a pályaudvarokon 11-ig kötelesek árusítani.

