
1924 október 14 S T F f l W f ' 

I D E N Y R E ! í f f i í 
és mellénykülönlegességek, harisnyák minden létező divatszinekben, fehémemüek, csakis elsőrendű minőségben, 

rendelésre is a legolcsóbb szabott á rakon 

SIZÉCHENYI -TÉR 17. 
T C C C r o n 855. POLLAK TESTVEREKNEL C S C K O H I C S - U l C n 6. 

368 T C D C r O N S5«. 

Y HA. Kedd- R ó m kat• és P'otesiam Kalliszt 
A / I ' t í ví. Oör. kai. Paraszkeve. Nap kel 6 úra 

18 perckor, nyugszik 5 óra 13 perckor. i 
Időprognózis: Változás nem várható. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. f 

Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva f 

délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 
A szinházi előadás este fél 8, a mozi előadások 5, 7 ! 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: « 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő ; 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre \ 
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

— Báró Fejérváry Gézáné tragédiája. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka halálos 
végű szerencsétlenség játszódott le a deszki 
Gerliczy-féie birtokon Mint megbízható forrás-
ból jetentik, báró Fejérváry Gézáné, a darabont-
kormány miniszterelnökének felesége, aki uno-
kája birtokán a deszki kastélyban tartózkodott 
már hosszabb idő óta, a kastélyban lévő háló-
szobájában halálra égett. A jelentés szerint a 
nyolcvan éves báróné valószínűleg cigarettával 
feküdt le az ágyába, közben azonban az égő 
cigaretta a jelek szerint kieshetett szájából és 
néhány perc múlva lángra loboant az ágynemű. 
A kastély cselédsége, valamint a birtokon tar-
tózkodó hozzátartozók már ciak arra lettek 
figyelmesek, amikor az éjszakai órákban sürü 
füst hagyta el az épületnek azt a részét, amely-
ben Fejérváry báróné lakott. A cselédség azon-
nal hozzáfogott a mentési munkálatokhoz, 
de a báróné ekkor már borzalmas égési sebeibe 
belehalt. Deszkről azt jelentik, hogy Fejérváry 
Gézáné bárónőt Deszken a családi sírboltban 
helyezik örCk nyugalomra. 

— Lengyel dilkok Szegeden. Hétfőn este 
9 órakor érkezett Szegedre hat lengyel egyetemi 
tanár és két lengyel egye emi hallgató. A sze-
gedi állomáson a szegedi Ferenc József-tudo-
mányegyetem nevében dr. Erdélyi László, i 
filozófiai kar dékánja üdvözölte a vendégeket, 
akik részérCl. Savlcky lengyel profesizor mon-
dott köszönetet. A lengyel egyetemi tanárok és 
egyetemi hallgatók csoportja kedden délelőtt 
megtekinti a város nevezetességeit, majd dél-
után »z egyetem természettudományi intézeteit. 
Este 6 órakor az egyetem aulájában az egye-
temi tanács ünnepélyesen fogadj í őket és utána 
Savlcky Ljubomir krakkói egyetemi tanár vetí-
tett képekkel illusztrált előadást tart sziámi út-
járól. Az előadás ingyenes, amelyen szívesen 
látnak mindenkit. 

— Babits Mihály betegsége Babits Mihály 
kiváló költő már egy hete betegen fekszik 
budapesti Reviczky-utcai lakásán. A költőt sú-
lyos idegbaja döntő te ágyba és állandóan láza 
van; aggodalomra különben nincs semmi ok. 

— Löw Immánuel jubileuma. Ötven esz-
tendővel ezelőtt, 25 érés korában tartotta meg 
eliő hitszónoklatát dr. Löv Immánuel, a sze-
gedi zsidó hitközség széles tudásu főrabbija, a 
régi zsidótemplomban. Vasárnap volt ennek az 
első (föllépésnek ötven éves jubileuma, amely 
alkalomból a hivők fényes ünnepséget akartak 
rendezni a tüdős főrabbi tiszteletére, aki azon-
ban elbáritotta a zajos ünneplést. Igy dr. Löw 
Immánuel kívánságára nem tartottak nyilvános 
jubileumot, csupán a vasárnapi ünnepi isten-
tisztelet után keresték fel a főrabbit hivei és 
tisztelői a jubileum alkalmából és halmoztak el 
jókívánságokkal. Löw Immánuel rövidebb be-
szédben köszönte meg a megemlékezést, amely-
nek során kitért az ötven esztendő történe-
tére it. 

Helyszűke miatt minden elfogadható áron részletre 
is elad olajfestményeket|Engel Lajos mükereskedése. íoo 

IH a e s t e 8 órakor a Tisza-szállóban 

Rubinstein Erna 
hegedümüvészHö egyetlen hangversenye, JegyeklEndrényinél. 

— A 16. katholikus kongresszus. Budapestről 
jelentik: A 16. országos kath. nagygyűlés első 
nyilvános ülését mintegy 10 ezer főnyi résztvevő 
jelenlétében tegnap délelőtt tartották meg a Vigadó 
nagytermében. Az elnöki emelvényen Csernoch 
János biboros hercegprímás, Apponyi Albert gróf 
és Schioppa Lőrinc pápai nuncius foglaltak helyet. 
Apponyi Albert gróf megnyitó beszédében hang-
súlyozta, hogy a katolicizmus fogja összekapcsolni 
a nacionalizmust a jó értelemben vett internaciona-
lizmussal. Schioppa Lőrinc üdvözölte a kon-
ferenciát. Ezután Leopold Antal „a főkegyúri jog 
az interregnum alatt" cimü beszédében ismertette 
a katholikusok felfogását a főkegyuraság mai jelen-
tőségéről. Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz-
ter beszéde során kijelentette, hogy nem-
csak anyagi szanálásra van szükségünk, hanem 
az erkölcsök és lelkek szanálására is. Prohászka 
Ottokár a magyar erkölcsök rendkvüli zülléséről be-
szélt és azon reményének adott kifejezést, hogy 
a magyar szülők uj magyar ideálokat tűznek ez-
után maguk elé. A tömeg Csernoch János biboros 
hercegprímás vezetésével körmenetre indult a Ba-
zilikából az Alkotmány-utcán keresztül az Ország-
ház-térre. Délután 5 órakor a Vigadó termeiben a 
katholikus népszövetség tartotta meg szokásos évi 
közgyűlését. Hétfőn délután volt a katholikus nagy-
gyűlés II. nyilvános közgyűlése a Vigadó helyisé-
gében. Páter Somogyi Jenő tartott előadást a 
katholikus öntudatról. Bernolák Nándor volt mi-
niszter a katholikus társadalom szervezésének fon-
tosságát fejtegette. Szólott a zsidóság gazdasági és 
politikai terjeszkedéséről. Mi — úgymond — el-
hanyagoltuk a szervezkedést, mialatt ők meg-
mutatták, hogy egy kis csoport is nyakára tud ülni 
a többségnek, ha szervezett. Gróf Mikes János 
szombathelyi püspök lépett ezután az előadói 
asztalhoz és a „kereszténység a közéletben" cimen 
tartott előadást. Következő szónok dr. Wolkenberg 
Alajos, az egyetem tiieologiai fakultásának dékánja, 
aki az egyház missziós tevékenységéről tartott elő-
adást és párhuzamot vont a katholikusok missziós 
tevékenysége és más vallások missziós munkálko-
dása között. 

Orvosi hír. Dr. Balla Izidor orvos tanul-
mányútjáról hazaérkezett és rendelését újból 
megkezdte. , 553 

A világ legelső hegedümüvésznöje, Rubin-
stein Erna ma este a Tiszában. Jegyek 
Endrényinél. 

— Jackie Csogan Bécsbe érkezett. Bécs-
ből jelenti a Szeged tudósítója: Ma este 7 óra 
40 perckor Budapestről a keleti expresszel 
Bécsbe érkezett Jackie Coogan. Az állomáson 
ezrekre menő néptömeg várta a kis művészt, 
akinek szülei, nevelői és titkára társaságában 
csak a rendőrség közbelépésével sikerült a la-
kására, a Brisztol-szállóba eljutnia. A szálló 
erkélyén többször meg kellett jelennie, hogy a 
nép ünneplését megköszönje. Munkatársunknak 
sikerült pár szót váltani Jackie Coogannal, aki 
kijelentette, hogy legkellemesebben emlékszik 
vissza a pápánál tett látogatására. Elmondotta 
még, hogy azért Budapesten is nagyon szive-
sen fogadták . . . 

— Elkészült Smith ötödik jelentése. Buda-
pestről jelentik: Smith népszövetségi főbiztos 
ma küldte el ötödik jelentését Genfbe. A jelen-
tést e hét végén fogják nyilvánosságra hozni.}] 

Eljegyzés. Vadjeli Schlachta Jenő szegedi 
törvényszéki tanácselnök leányát, Ilonkát el-
jegyezte Bittner (Bűttner) Béla budapesti ügyvéd. 

— A pollikai helyzetre való tekintettel... 
A MTI. jelenti: A putnoki gazdasági felső 
leánynevelő intézet október 16 ra kitűzött ünne-
pélyes megnyitását a politikai helyzetre való 
tekintettel elhalasztották. 

— J ö v ő év má jusában lesz a következő 
munkáskonfsrencia. Genfből jelentik: A nem-
zetközi munkahivatal igazgató-tanácsa befejezte 
munkálatait. A legközelebbi munkáskonferencia 
1925 május 19-én kezdődik Genfben. 

Dinnyés Ferenc festőművész budapesti 
kiállításán szerepelt képeit vasarnaptól, 28 tói 
október 12-ig kiállítja a Kass halljában. Nyitva 
d. e. 9-1 és d. u. 4—7. Megtekintés díjtalan. 

— A szegedi terek befásitáss. Annak ide-
\ jén megírta a Szeged, hogy a tanács elrendelte 

a Lechner-ttx és a Rdkóczl-iét fásítását, igy a 
jövő évtől kezdve ezeken a tereken végre meg-
szűnik a kiskertgazdálkodás, amely évek óta 

i elvonta a tereket eredeti rendeltetéseiktől. A 
| tanács hétfői ülésén ismét hozott egy hasonló 
: célú, üdvös határozatot. Elhatározta, hogy az 
i Alsóvároson levő Kolozsvári-teret sem adja töb-
l bet ki a kiskertbérlőknek, hanem utasítja a fő-
' kertészt, hogy ezt is fásitsa be. 

pl cl este 8 órakor a Tisza-szállóban 

Rubinstein Erna 
hegedünüvésznő egyetlen hangversenye. Jegyek Endrényinél. 

— Tizezerötazíz koronás órabért kérnek 
a szalámigyár! munkások. Néhány nappal 
ezelőtt — mint ismeretes — megindultak a tár-

! gyalások a gyárosok és a szalámigyári munká-
! sok között, amikor is a munkaadók mindennel 
együtt tízezer koronás órabért ajánlottak fel a mun-

j kásoknak. A munkásoknak ezzel szemben az az 
álláspontjuk, hogy 10.500 korona az az összeg, 

| amelyen alul nem kötnek szerződést. Ebben az 
összegben benne van a természetbeni szolgál-

! tatAs váltsága is. Remélhető, hogy ezen az 
alapon a közeljövőben most már véglegesen 
elintéződik ez a kérdés is és október végén a 
szegedi szalámigyárak magyar munkásokkal 
kezdik meg üzemüket. 

Mfliparl uri- és hálószoba olcsón eladó, 
Spi zer, Margit-u. 12. m 

Telefon: 
11-85. KORZÓ MOZI Telefon: 

11-85. 

Október 14-én, kedden: 

A papa 
vőlegény. 

ö t kis kölyök könnyfakasztó történe'e. 

Főszereplő: 

Thomas Meigham, 
a „BŰNÖS ASSZONY* címszereplője. 

Azonkívül: 

Egy lépés balra. 
Egy házasság regénye 7 felvonásban. 

Helena Makovszkával 
a címszerepben. 

EMadtsok kezdete 5, 7 és 9 érakor. 


