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volt és a csizmáját nem tudta felhúzni. Elnök: Azt 
sem mondta, hogy megverték ? Tanú: Lehet. Piroska 

ÍAnoa: Azt kérdezj, hogy ki kezelte sebét. Janu: Dr. 
¡egdon. Tanú: Én kezeltem, arra kaptam utasítást. 

Dr. Kegdon börtönorvos erre feláll ás ezt mondja : 
Nem felel meg a valóságnak. 

Dr. Ulain védő: Emlékszik arra, hogy Bölönyi 
csizma nélkül jött a vizsgálóbíróhoz? 

Tanú: Tudom, hogy egyszer kin járt, de nem tudom, 
hogy miért. 

A tanú megesketését ugy az ügyész, mint a védők 
kérik, a biróság később dönt róla. 

A következő tanú Dávid Béla csongrádi asztalos. A 
robbanás után hallotta, hogy egy ember szaladt el az 
ablaka alatt, látni azonban nem látta. Vallomására 
megesketik. 

A délutáni tárgyalás. 
A délutáni tárgyalás kevésbé érdekes volt. 

Mahé Józsefné és Bálint József tanuk szerint a 
vádlottakat nem bántalmazták. Ugyanezt vallják 
Nagy József, Bor Pál, Szabó István, Veres 
István csendörtiszthelyettesek. Kovács István 
semmit sem tudott a vádlottak bántalmazásáról. 
Zubek Mihály csongrádi tanitó, aki az ügyben 
le volt tartóztatva, azt vallja, hogy az égisz 
merényletről nem tud semmit, de mindent tud 
a vádlottak bántalmazásáról, amiről a védők 
hosszasan kérdezgetik. Á litólag öt magát is 
bán'almazták, még pedig olyan illetlen helyen, 
hogy még mielőtt megmond'a volna milyen 
anatómiai tájon, az illemtudó dr. Ulain védő 
fölkérésére a női hallgatóságot eltávolították a 

Diószeghy miniszteri tanácsos szót kért a 
vallomás alatt s bejelentette, hogy Zubek tanitó 
tanút a szombathelyi kerületi kapitányság 
kikérte, mert egy plébános meggyilkolásával 
gyanúsították. A tanú ezt tagadja. Dr. Ulain 
gúnyosan közbeszólt, hogy Diószeghy téved, 
mint a szánkóval, (amiről most Diószeghy ki-
jelentette, hogy a szánkót azért emiitette, mert 
ő akart rajta Szilveszterre hazautazni, tékát 
nem a vádlottakat akarta rajta a határra kül-
deni. Diószeghy visszautasította Ulain hangját. 
Kovácson és Zubeken kívül a bíróság elren-
delte a tanuk megesketését. 

Hétfőn 27, kedden 33 tanút hallgatnak ki. 
j Az Ítéletet péntekre várják. 

teremből. 
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IV /Ofl Vasárnap. Róm. kai. is protestáns E 
• J ^ / ä I b 15 Máté ap. Oör. kat. E 15 Kodrát. 

Nap kel 5 óra 46 perckor, nyugszik 5 óra 59 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Múzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A mozielőadások 3, 5, 7 és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

— Huszonnegyedik ün lesz a vároai köz-
gyűlés. A város törvényhatósági bizottsága — 
két hónapos nyáti vakációja után huszonne-
gyedikén, szerdán tart|a meg rendes szeptem-
beri közgyűlését, amelynek tárgysorozati való-
színűleg nagyon bőséges és változatos lesz. A 
két hónap alatt felhalmozódott ügyek egyszerre 
kerülnek elintézés alá. 

— A megyéspüspök nem hagyta jóvá 
Tatarek Béla felsővárosi plébános áthelye-
zését. Annak idején megírta a Szeged, hogy a 
minorita rendház tartományfőnöke Tatarek Béla 
felsővárosi plébánost, a minoriták szegedi rend-
házának főnökét Miskolcra helyezte át. Az áthe-
lyezés híre nagy megütközést keltett a Felső-
város katolikus híveinek körében, akik rajon-
gásig szerették plébánosukat és elhatározták, 
hogy széleskörű mozgalmat indítanak az áthe-
lyezés visszaszívása érdekében. Küldöttségileg 
keresték fel dr. Glatlfílder Qyula megyéspQs-
pököt, aki örömenek adott kifejezést a küldött-
ség előtt afölött, hogy a felsővárosiak ennyire 
ragaszkodnak plébánosukhoz és megígérte, hogy 
érintkezésbe lép a minoritarend tartományfőnö-
kével. Tatarek Béla áthelyezésének jóváhagyá-
sát addig is felfüggesztette. 

— A belvárosi szülők mozgalma az egysé-
ges tanítási idő visszaállításáért. A kultusz-
miniszter tavalyi rendelete értelmében a szegedi 
iskolák tanítási rendjét is megváltoztatta, amennyi-
ben bevezették a délelőtt—délutáni tanítást. A bel-
városi szülök már régebben mozgalmat indítottak 
az egységes tanítási idő visszaállításáért Most 
elhatározták, hogy memorandumot intéznek ebben 
az ügyben a közoktatásügyi miniszterhez és tájé-
koztatják a délelőtt—délutáni tanítás szociális 
hátrányairól. A memorandumot a polgármester 
záradékolja. 

— öt várost ruháinak fel törvényhatósági jog-
gal. Csonkamagyarország vidéki városai között igen 
megcsappantak a törvényhatósági városok, mivel a 
trianoni béke éppen azokat a városokat kapcsolta le, 
amelyek már régen rendelkeznek ezzel a legnagyobb 
városi kitüntetéssel. Trianon óta néhány város jelentős 
fejlődésen ment keresztül és igy a belügyminisztérium-
ban most készítik a törvényjavaslatot, amely szerint 
öt vidéki város kapja meg ezt a jogot. Mint értesülünk, 
az öt város a következő : Békéscsaba, Szolnok, Eger, 
Nyíregyháza és Szombathely. 

Eljegyzések. Zsengeri Gizus és Naschitz Ti-
bor Szeged jegyesek. (Minden kölön értesítés 
helyett.) j79 

Deutsch Albert Szeged, Singer Jolán ka Szek-
szárd jegyesek. 

— Hétfőn megkezdik a Lengyel-kápolna átépité- ' 
sít. Az alsótanyai Lengyel-kápolna átépítését hétfőn ! 
kezdik meg. Vasárnap lesz a régi kápolnában az utolsó . 
mise, amely után népünnepélyt tartanak az alsó- I 
tanyaiak. A régi kápolnának csak a tornya marad meg. 

— Szegedi diákok kitüntetése. A kultusz-
miniszter előterjesztésére a kormányzó Debreczeni 
László és Kőműves Géza bölcsészhallgatóknak, 
Teles Máté László természettudományi és Cserta 
Géza joghallgatónak a bécsi egyetemre államkölt-
ségen való beiratását és teljes ellátását engedé-
lyezte. Az országból összesen 18 hallgatót külde-
nek ki Bécsbe tanulni, akik a volt magyar test-
őrségi palotában, az újonnan alakult Collegium 
Hungaricumban nyernek elhelyezést. 

— Halálozás. Özvegy Qombos Jánosné szül. 
Veisz Emília 73 éves korában elhunyt. A matró-
nát leánya, Deutschné Gombos Mariska, fia, Gom-
bos Lajos, unokái, testvérei s rokonsága gyászolják. 

— Emeli a tisztviselők fizetését — egy 
magánvasut. Köztúdomásu, hogy a szanálás 
kezdete óta az állami alkalmazottak aranykoroná-
ban kapják fizetésüket és a tisztviselők nincsenek 
nagyon megelégedve ezzel a fizetéssel, hiszen ez 
az aranyparitásnak csupán 40—50 százaléka. Egy 
magánvasut, a győr—sopron—ebenfurti vasút ed-
dig tisztviselőit mindig az államvasutakkal meg-
egyezőén fizette, most pedig arról a meglepő hír-
ről értesülünk, hogy a győr—sopron—ebenfurti 
vasút szeptember elsejétől visszamenően, tekintet-
tel a nehéz gazdasági viszonyokra, fölemelte a 
tisztviselők aranykoronás fizetését. így most ennek 
a magánvasutnak alkalmazottai 30—40 százalék-
kal kapnak magasabb fizetést az államvasutak 
tisztviselőinek fizetésénél. 

A bosszú hónapokon kere ztfil hirde-
tett Sülyedő hajó c. teng'részdrámát mutatja 
be hétf.n és ktdden a Korzó Mozi. A svéd 
Sweska filmgyár különleges filmje a Sülyedő 
hajó, melynek főszerepéi az egész világon elő-
nyösen ismert Jenny Hasselquist alakítja. A 
nagyszerű tengerász drámát pazar Harrold Loyd 
burlesz előzi meg. 

— Bárányi János zongoraestje október 11-én (End-
rényi hangversenyiroda.) 

Heljazfike mi*'t minden elfogadható áron részletre 
is elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íoo 

— A SzAK győzelme Belgrádban. Mint a 
késő éjjeli órákban értesülünk, a SzAK Bel-
grádban, az ottani Spartá'val szemben fényes 
győzelmet aratott. Az eredmény 4 :0 (1:0) a 
SzAK javára. Különösen kitűntek Ábrahám és 
Megyeri. 

Esti tánctanfolyamra jelentkezés a Kass 
nagytermében okt. l-ig kedd, csütörtök, szom-
bat este 8-tól. 

— Az első magyar bélyegkiillitás. Buda-
pestről jelentik: Szombaton nyitották meg a 
Vigadóban az első magyar bélyegkiállitást. A 
kiállított bélyegek minden várakozást felül-
múlnak. A közönség igen nagyszámban láto-
gatja a filatelista kiállítást. 

Kizárólag elsőrendű szövetek, vAsznak 
legolcsóbban beszerezhetők Biharinál, Püs()ök-
bazár, Mikszáth Kálmán-utca. 343 

DOHNÁNYI október 4-ikén tartja egyetlen zon-
goraestjét, melynek műsorán Scarlatti, Beethoven 
(Es-dur szonáta), Schumann, Chopin és saját művek. 

Dohnányi hangverseny jegyeit 20—80 ezer koro-
náig a Korzó Mozi és a Belvárosi irodája árusítja. 

Dohnányi a kontinens legnagyszerűbb zongora-
poétája, szereplése mindenütt az ünnepléseksorozata. 

Dohnányi hangversenyt a Harmónia rendezi okt. 
4-én pontosan fél 9 órakor a Belvárosi Moziban. 
Az előjegyzett jegyeket csak 24 óráig tartják fenn. 

FILHARMONIKUSOK 6 bérleti hangversenyére 
75 —250 ezer koronáig kaphatók jegyek, amelyekre 
évad közben ráfizetni nem kell. 

Filharmonikusok ezidei műsora szenzációsan 
nagyszerű és változatosan szórakoztató. 

Filharmonikus hangversenyek mindenkor va-
sárnap délelőtt pontosan 10 óra 50 perckor. 

Filharmonikus hangversenyek bérletjegyének 
megváltója elősegíti a magyar zenekultura fejlődését. 

Filharmonikusok ezidei hangversenyeit Ábrányi 
Emil, a budapesti szimfonikusok elnök-karnagya, 
Tittel Bernát, a világhírű bécsi dirigens és a nép-
szerű Fichtner Sándor fogják dirigálni. 

— A Felebaráti Szeretet Kertbérlő Társa-
ság Isten dicsőségére és 10 éves fennállásának 
és áldásos működésének emlékére a szilléri (10 
éves) földek elején (gyevi vámházon tul) a jézus-
Társasági atyák tanyája mellett keresztett állított, 
melyet f. évi szeptember 21-én délután fél 5 
órakor Glattfelder Gyula csanádegyházmegyei 
püspök fog felszentelni. Az ünnepségre a Fele-
baráti Szeretet Kertbérlő Társaság felekezeti kü-
lömbség nélkül meghívja a város közönségét. 

Az amerikai női Harry Piel szerepel hétfőn 
és kedden a Széchenyi Moziban a „Titokzatos 
erő" c. 6 felvonásos drámában Pearl Withe a 
női Harry Piel hosszú idő óta most lép először 
a közönség elé, mert ís?iert filmjei a „Fehér-
fogu álarc" és az „Arany pille" c. nagy kalan-
dor filmjei óta ez az első nagyobb filmje, 
melyben a kiváló Pearl Withe a leghajmeresz-
tőbb mutatványokat produkálja száguldó autó-
kon, vonatokon és repülőgépeken a levegőben. 
A nagyszabású kalandor filmmel And re Nox 
a francia filmművészet büszkesége mutatkozik 
be az „Ötvenéves férfi" c. exclusív drámában. 

— A szegedvárosi kereskedő-tanonciskolában az 
1924—25. iskolai évre a beírások szeptember 22. és 
23. napjain délután 3—5 óráig az állami felsőkereske-
delmi iskolában tartatnak. Dijak cimén 25.000 korona 
fizetendő. 

Velour köppenyszövetek 230.000 K-tól 
Biharinál, Püspökbazár, Mikszáth-utca. 347 

V i i v e i c t i k é t Feketénél készíttesse, Szeged.Tel. lo-72 

I Telefon 11-85. Korzo Mozi, Szeged Telefon 11-85. 

Szeptember hó 21-én, vasárnap 

Orion-attrakció! Orion-attrakció! 

CSÓKOS SEVILLA 
Egy bakfis sikamlós regénye 8 felvonásban. — Főszereplő: 

MAE MUHRAY 
Ezt megelőzi: 

pórisi Olympiád. j 
Előadások kezdete: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, hétköznap 5, 7 és 9 órakor. I 


