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— A budapest i egye tem a] rektora. A 
budapesti Pázmány Péter-Tudományegyetem 
ezidei rektorát a hittudományi fakultás kebelé-
ü l most választották meg. Az u] rektor dr. 

Zabretzky Aladár. 
-IHalálozás . őzv. dr. Pollák Lajosné szül. 

Schüller Regina vasárnap, e hó 8-án hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése 10-én, kedden 
délelőtt 10 órakor volt Kelemen-utcai otthonából. 
A végtisztességen testületileg megjelent a Szegedi 
Zsidó Nőegylet, amelynek az elhunyt alelnöknője 
volt. A gyászbeszédet dr. Löw Immánuel főrabbi 
mondotta. Résztvevő rokonok és barátok nagy 
számmal jelentek meg az életében méltán köz-
kedvelt, szeretetreméltó és kedves úriasszony vég-
tességén és sokan kisérték végnyugvó helyére, 
huszonöt éve elhunyt jeles emlékű férje, dr. Pollák 
Lajos ügyvéd sirja mellé. 

Szegeden általánosan tisztelt családnak mély 
gyászáról ad hirt az a jelentés, hogy özvegy 
nemes Széli Ákosné sz. Gyenes Mária hosszas 
szenvedés után elhunyt. Az elhalt matróna Széli 
Ákosnak, a szegedi kir. közjegyzői kamara néhai 
érdemes elnökének volt özvegye, tipusa a jóságos 
szivü, övéiért élő-haló magyar uriasszonynak. 
Halálát kiterjedt család, nagy rokonság s a család 
tisztelőinek sokasága gyászolja. Temetése 11-én 
délután 6 órakor lesz a belvárosi római katolikus 
temető halottasházából. 

Súlyos csapás érte dr. Katona Dávid hitközségi 
jegyzőt Tizéves leánykája: Magduska vasárnap 
éjszaka hosszú betegség után elhunyt. Katona 
Magduskát kedden délután négy órakor temették 
a zsidó menház udvarából igen nagy részvét 
mellett. 

A Szeged i Zsidó Nőegylet t. választmányi 
tagjait fontos megbeszélésre e hó 12-én, csü-
törtökön délután 5 és fél órára lakásomra ké-
rem. özv . Holtzer Jakabné. 

— Harmincéves találkozó. Szép ünnepélynek lesz 
színhelye jövő vasárnap junius 22-én reggel 8 órakor 
a városi főgimnázium. Ekkor jönnek össze ugyanis 
találkozóra azok, akik 3o évvel ezelőtt 1894-ben tették 
le az érettségit és 1892-ben együtt végezték a VI. osz-
tályt A régi iskolatársak között vannak Szegedről: 
Agócsy István, Bernátsky Ernő, Jeck Ferenc, Timina 
Béla Máv. főellenőrök, Apró István Máv. főmérnök, dr. 
Barta Dezső, dr. Rainer Ágost, dr. Szeless József, dr. 
Wanie Rudolf ügyvédek, Hegedűs Antal városi tanács-
nok, dr. Korpássy Gyula kir. táblabíró, Nyilassy Ágos-
ton gyógyszerész, Ottovay István épitész, Prelogg József 
főgimnáziumi igazgató, dr. Reiniger Hermann tiszti 
orvos, Várnay Dezső nyomdatulajdonos, Frank József 
szerkesztő. Budapestről: Benedikt Gyula mérnök, Bor-
dán Oktáv udvari tanácsos, dr. Gruber Károly, dr. 
Lukács Mór, dr. Schön Nándor, dr. Vermes Béla ügy-
védek, Hajnal Simon bankigazgató, dr. Medveczky 
László és dr. Sümegi Zoltán kir. táblabírák, dr. Sümegi 
Lázár kir. közjegyző, Ofner Tivadar földbirtokos. 
Makóról: dr. Daróczy Mátyás ügyvéd. Kecskemétről: 
Niklós János főgimnáziumi igazgató. Pécsről: Katona 
János városi főmérnök. Győrből: dr. Kiss Zoltán hon-
véd főtőrzsorvos és Zeke Imre iparfőfelügyelő. A meg-
szállott területekről: Molnár Károly mérnök és Kele-
men József banktisztviselő (Temesvár), ör. Reitter Imre 
ügyvéd, a bukaresti országgyűlés tagja, dr. Rennich 
jános községi orvos (Horgos) stb. 

— Nagy népDnnepély a Mara-téren. Köz-
ismert dolog, hogy a Katholikus Nővédő-Egye-
sület népünnepélyei a legkiválóbb mulatságok 
közé szoktak tartozni. A rendezöbizottság már 
teljesen elkészült az ünnepély nagyszabású 
programjával és most vasárnap, junius hó 
15-én délután 3 órakor igen zajos lesz aMars-
tér. A honvédzenekar, vasutaszenekar és cigány-
zenekar fogja a közönséget felváltva mulattatni, 
pompás tárgyak kerülnek kisorsolásra, nagy-
szerű cukrász- és büffé-sátorban Szeged leg-
szebb hölgyei fogják kiszolgálni a közönséget, 
virágot stb. mindent lehet beszerezni. Lesz 
virálcsata, konfettiháboru, jóslások sátora és 
mée sok-sok minden, ami mulattat és vigasz-
tal. Mindenki {61 fog mulatni aki eljön és ott 
lesz és mindenki jót tesz, aki ott lesz, mert 
egy-ecv könnyet töröl le. Ha nem lenne az idő 

19-én, csütörtökön tartják meg a népünne-
pélyt 

- K e r e s k e d e l m i érettségi vizsgálatok. A 
kereskedelemügyi miniszter dr. Tonelli Sándor ka-
marai főtitkárt a szegedi állami felsőkereskedelmi 
iskolában tartandó érettségi vizsgálatokhoz minisz-
teri biztosnak nevezte ki és őt a szóbeli vizsgá-
kon való elnökléssel megbízta. 

—. D r á g " ' a trafik. Hir szerint a dohányjöve-
dék központi igazgatósága junius 15-től kezdve a 
dohánynemüek árát újból 50—100 százalékkal 
felemeli. Különösen a Hölgy a Király, a Szimfó-
nia cigaretta, a Trabucó szivar valamint a do-
hánynemüek ára emelkedik most A dohányjöve-
dék ezt az áremelést azzal indokolja hogy több 
dohánynemünek az ára még nem érte' el az arany-
paritást, azonfelül a külföldi kölcsön töresztésére 
és kamatainak fedezésére egyik legfontosabb bizto-
síték a dohánynemüek ára. 

IZIilD 
Bizalmi s z a v a z a t Mussol ininek. 

Róma, junius 10. A kamara szombat esti 
ülésén Mussolini miniszterelnök beszéde után 
elhangzott az első bizalmi szavazat. Az ülésen 
391 képviselő a kormány mellett szavazott és 

107 ellene. Mussolini mellett szavazott az egész 
kamara, kivéve a szélsőbaloldali pártokat lés 
különösen az volt a feltűnő, hogy mellé állt 
GiollUti egész pártja is. 
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— Ha elkészül a tanyai v a s ú t . . . A buza-
valutás földbérleti szerződések szövegét nemrégen 
állapította meg a közgyűlés. A tiszti ügyészség 
most bemutatta a tanácsnak a megszerkesztett 
szerződésmintát és javaslatot terjesztett elő egy 
pótpont beiktatására. A közgyűlés által elfogadott 
szerződésből ugyanis kimaradt a régi szerződé-
seknek az a pontja, amely a tanyai kisvasúira 
vonatkozik. Ez a pont kimondja, hogy abban az 
esetben, ha a kisvasút felépül, a vasútvonaltól 
ezer méter távolságon belül elterülő földek bérlői 
kötelesek 25 százalékkal magasabb földbért fizetni, 
az ezertől kétezer méter távolságban levő földek 
bérlői pedig husz százalékot, de joguk van arra, 
hogy a vasút üzembehelyezésétől számított féléven 
belül a bérletet felmondják. Ha a tanyai vasút el-
készül ? . . . A tanács egyébként elfogadta az 
ügyészség módositását és ilyen értelmű előterjesztést 
tesz a legközelebbi közgyűlésen. 

— Megszűnik a menekültügyi hivatal. A szanálási 
törvény a menekültügyi hivatalok megszüntetését is 
elrendeli. A szegedi hivatal vezetősége most átirt a 
város tanácsához, bejelentette, hogy ebben a hónap-
ban megszünteti működését és a törvényre való hivat-
kozással kérte, hogy a menekültügyek intézését a város 
hatósága vegye át. A tanács tudomásul vette az átira-
tot, de kimondotta, hogy a menekültügyek intézését 
minden anyagi felelősség nélkül vállalja csak. 

A Népszövetség uj ülésszaka. 
Genf, junius 10. Juniu« 19-én kezdődik meg 

Genfben a Népszövetség uj ülésszaka, melyre 
Smith Magyarország népszövetségi főmegbizotta 
és Zimmermann ausztriai szanálási biztos, már 
el is utaztak. 

Genf, junius 10. Osztrák miniszterek a mai 
nap folyamán látogatást tettek a népszövetségi 
főtitkárság funkciónáriusainál és délután rész-
letes megbeszélést tartottak a ma megérkezett 
dr. Benes cseh külügyminiszterrel, aki a mos-
tani ülésezésen elnökölni fog. Az eddigi dispo-
ziciók szerint a pénzügyi bizottság csütörtökön 
ül össze, hogy Ausztriára vonatkozó jelentését 
a Népszövetség számára elkészítse. A Népszö-
vetség a jelentést a jövő heti ülésein fogja tár-
gyalás alá venni. 

A Máv. igazgatásának újjászervezése. 
Budapest, junius 10. Az Országos Közleke-

désügyi Bizottság kedd délután a kereskede-
lemügyi minisztériumban Walkó Lajos keres-
kedelmi miniszter elnökletével ülést tartott. A 
bizottság folytatólagosan tárgyalta az állam-
vasutak igazgatósága által készített ama terve-
zeteket, amelyek az államvasutak igazgatásá-
nak újjászervezésére vonatkoznak. A bizottság 
ülésén részt vett Kelety Dénes is. A tárgyalás 
kedden még nem fejeződött be. A legközelebbi 
ülés junius 12-én lesz. 

A francia-magyar dönt6biróság elnöke 
Budapesten. 

Budapest, junius 10. De la Barras, a francia-
magyar döntőbíróság elnöke, hétfőn reggel Buda-
pestre érkezett. De la Barras a Balkánról jött, 
ahol a macedón-görög, illetve török-görög határ-
megállapitás kérdésében hozott fontos döntéseket. 
A hétfői nap folyamán a Dunapalotában, ahol 
megszállott, Korányi Frigyes báró pénzügyminisz-
ter érte küldte automobilját, mely felvitte őt a 
pénzügyminiszter ístenhegyi-uti villájába. 

De la Barras itt beható megbeszélést folytatott 
a pénzügyminiszterrel. 

A keddi nap folyamán a magyar-francia döntő-
bíróság elnöke Bethlen István gróf miniszterelnö-
köt kereste fel, akivel Magyarországot érintő fon-
tos kérdésekben tanácskozott. 

— Pusztító vihar Düsseldorfban. Berlinből je-
lentik: Vasárnap heves vihar vonult végig Düssel-
dorfban forgószéllel és felhőszakadással együtt. A 
vihar sok helyütt súlyos károkat okozott. A Már-
ton-templom tornya beomlott és a közelfekvő há-
zakat megrongálta. Egy férfi meghalt és egy 
asszonyt megsebesített. A vihar számos háztetőt 
leszakított és a tűzoltóság segítségét 135 esetben 
vették igénybe, legtöbbször tetőbeomlás, valamint 
leszakadt villanyvezeték miatt. 

Mfibutorokat készit Spitzer, Szeged, Margit-
utca 12. Ml 

Mágikus-est junius hé II . és 12-én. 
a Vigszinpad helyiségében 

a hires 

Leó mester 
gyakarlati, kísérleti i s 

szabad előadást tart 
a Mágia, Okkultizmus és hindu bűvészet köréből. 

A nagy műsorban különösen kiemelendő 
Élő rézsafáknak csodás növesztése. 
A közönsíí által átvizsgált, a közönség kezében 
tartott földből C E Ó M C S T C R élő virágbokrot 

növeszt s a közönség között szétosztja. 

Misztikumok a f ö l d a l a t t i életbél. 
£EÓ mester csodálatos hatása élet-

telen tárgyakra. 
H magnetikus kör. 

fiz I n t u i t í v e m l é k e z e t csodája. 
R magnetikus golyó. 

Előadások kezdete fél 9 órakor. 

— Az állami anyakönyvvezetés átruházása 
a törvényhatóságokra. Az ünnepek alatt belügy-
miniszteri rendelet érkezett Makóra, melyben a 
miniszter felhívja a várost, nyilatkozzék julius 10-ig, 
hogy átveszi-e az állami anyakönyvi hivatal sze-
mélyzetét, vagy a saját hivatalnokaival kivánja 
ellátni az anyakönywezetést, mert a szanálás 
értelmében a jövőben ez is a városok feladata. 
Dr. Nikelszky Jenő polgármester e hó 11-ére, 
szerdán délelőttre rendkívüli közgyűlést hivott 
egybe, melynek a tanács azt javasolja, hogy a 
tisztviselőket ne vegye át a város, hanem kérje a 
minisztert, hogy ideiglenesen bocsássa azokat a 
város rendelkezésére, hiszen tudvalevőleg a szaná-
lással bizonyos létszámcsökkentés is következik 
s akkor a felesleges tisztviselőkből jut az anya-
könyvvezetésre is. 

— Postások táncmnlatsága. A Szegedi Postatiszt-
viselők Ének- és Zeneegyesülete 1924 junius hó 14-én 

j este fél 9 órai kezdettel az ujszegedi vigadóban postás 
' jótékonycélra, valamint az egyesület hangszeralapja 

javára műsoros nyári táncmulatságot rendez. Belépő-
jegy 2o.ooo korona (egy aranykorona). Jegyeket a 
postahivatal főnöki irodájában, I. emelet 14. ajtó alatt 
előre is lehet váltani. Felülfizetéseket a jótékonycélra 
való tekintettel köszönettel fogadnak. 

— Tisztviselők szene. Az állampénztár közli' 
hogy a miniszterelnöki, az igazságügyi és a keres-
kedelemügyi tárcához tartozók a május—junius 
havi szén és fa térítésükért mielőbb jelentkezzenek. 

— A kontárépitészek ellen. A mind sűrűbben el-
hangzó panaszok megmozgatták Makó város építészeti 
szakosztályát, amely most megvizsgálta a folyamatban 
lévő építkezéseket és kiderült, hogy nyolc esetben a 
tulajdonos szakemberek mellőzésével, tényleg kontárok-
kal építtet A tanács mai ülésén ugy határozott, hogy 
a bejelentett nyolc eset közül hét helyen azonnal be-
szüntetted az építkezést és a kihágási eljárást is meg-
indítja. 

— A hatvani postarablást uri betörők kö-
vették el. Ismeretes, hogy a hatvani postát kira-
bolták. A budapesti államrendőrség tegnap újból 
táviratot kapott Hatvanból a postarablással kap-
csolatban. A távirat szerint a betörést három uri 
külsejű fiatalember követte el, akik a kora reggeli 
vonattal Budapest felé távoztak. A hatvani rend-
őrség személyleirást is küldött a betörőkről A 
belügyminisztériumi nyomozóosztály három detek 
tivie Hatvanban tartózkodik. Megállapították hnm» 
a betörők a legnagyobb körültekintéssel dóleoz-
tak és munkaközben gumikeztyüt húztak a k i . 
zükre hogy ujjlenyomatot ne lehessen venni utáni 
nuk. A budapesti főkapitányságnak, valamint a 
hatvani rendőrségnek az a véleményé, h o ^ l J 
nagyszerűen megszervezett uri betörő t á r S ? kö-
vette el a postrablást. "rsasag K ö 

— Agyvelő nélkül született . Szombathelyről 
elentik: A napokban egy soproni m S S S S S S 

jól fejlett gyermeket hozott a v £ a í S S -
ban halva született. Feltűnt, l i g ^ J f ö S S -
tén sajátságos változások mentik S e az orvo-

£ S g á H k é s megállapították8 hógy kopo-
nyájából hiányzik az agyvelő A evermeket spiri-
tuszba tették és az Erzsébet-kórház múzeumába 
helyezték el. 

Cimtáblák Jónásnál Szeged, Polgár-utca 8. 
Telefon 17-02. ssi 


