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Y /IQ Vasárnap. Róm, kat. és protestánst E 19 
4 & / H « P u A. Pét. Oör. kat. E 19 Joel pr. Nap kel 

6 ára 25 perckor, nyugszik 5 óra 4 perckor. 
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. 
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van. 
A színházi előadás délután fél 4 és este 8, a mozi 

előadások 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). 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülései. 
Október 26-án, vasárnsp délután 4 órakor tartja 
e szezonban ehő felolvasó ülését a Dugonics-
Társaság a városháza közgyűlési termében. Az 
ülés előadói: Juhász Gyula (költemények), Réti 
Ödön (novella), Horger Antal (szabadelőadás a 
lappokrói). A november 9-én tartandó ülés sze-
replői lesznek: Dr. Menyhárt Gáspár (Közvéle-
mény és jogalkalmazás székfoglaló), Balassa 
József (Dr. Balassa Ármin emlékezete), Dr. 
Kenedi Géza tiszteletbeli tag (Délvidéki alakok 
és A hodisa tizenkettedik meséje). 

— Csak november elaején kezdik meg a 
vonatok fűtését. Az éjszakai vonatok utasai 
állandóan panaszkodnak, hogy a vasúti kocsi-
kat a hirtelen beállott éjszakai hideg ellenére 
sem füti a MÁV. A szegedi üzletvezefőségtől 
nyert információnk szerint a rendelet értelmé- I ICHlt lu l0 ia .,„„„.. 
ben csak november 1-től fűthetők a vasúti j i,923/24.0évf' zárszám^ 
kupék. A fagypontra sülyedt éjszakai hörnér- , felesleg „mutatkozik*. Megjegyzendő, hogy a város jelen-
sékletet tehát még kivételesen sem veszik tudo- ! leg nagyszabású tervek megvalósítása előtt áll, mint a 
mrfcnl n MÁVnríl ahnl állflnrlrtfln firpspn rn í k ö z ú t i v a s ú t halózatának jelentékeny meghosszabbítása, másul a MAV-nal, anol ailanaoan üresen ro- > • k ö z k ó r h á z emelése és egy nagy vásárcsarnok épitése, 
hannak az éjszakai vonatok. \ a Lech folyón épitendő villanymü stb. A város tanácsa 

— Letartóztatnak egy kurzus ujeágirót , \ mégis ugy határozott hogy a háztartási felesleget első-
. . . ... , .J » . . snrhan ís lulnvntnó részben az adok és illetékek mér-

aki nem jelent meg 
Czeglédi Emánuel, a 

— Az iparo&txnoncískolák ügye. Megirlaa 
Szeged, hogy az iparostanonciskolákban a ta-
nításra kötelezett tanitók megtagadták a hono-
rárium nélküli lanitást. Az iparostanonciskolák 
felögyelőbizottsága pénteken átiratot intézett a 
polgármesterhez, amelyben bejelentette, hogy 
Firbds Nándor, az eddigi igazgató lemondott 
állásáról és helyette Antal Danef, tcnitót bízták 
meg az íparostaronciekolák igazgatásával. Az 
átirat arra kéri a polgármestert, hogy az elemi 
iskolákban működő tanítókat a megállapított 
óraszám erejéig azonnali szolgálattételre ren-
delje be. A kötelező órsszámos tanitók külön 
dijst nem kapnak s csak a kötelező óraszámo-
kon felüli órákat dijmék 1'20 aranyfillérrel. 

— Razzia üjhsiyi Nándor könyvei után. 
Mint ismeretes, a budapesti ügyészség indexre 
helyezte Újhelyi Nándor Akit a jérjiak szeret-
nek és a Nők ura cimü könyveket. Az ügyész-

Október 

22. Rubinstein Erna 
hegedüestje (Endrényi) 

— Párbajvétség miatt áilamfcgház. Pár-
bajvétség miatt a legritkább esetben kerülnek 
vádlottak a biróság elé. Ilyen ritka esetben 
hozott ítéletet szombat délelőtt a szegfdi tör-
vényszék, amikor is párbajvétség ciméi dr. 
Endrey Antal vásárhelyi ügyvédet négynapi, 
dr. Wekerdy Géza budapesti ügyvédet pedig 
három napi államfogházra itélte. A párbáj 
előzményei még a vásárhelyi nemzetgyűlési 
képviselőválasztások idejére nyuinak vissza, 
amikor is dr. Wekerdy Géza egyik vásárhelyi 
kerületben képviselőjelöltként fellépett. 

Szépsiámu előkelő közönség jelenlétében 
mutatkozott be tegnap a Belvárosi Moziban 
Tömné Forray Rózsi müvésztársulata. A ma-
gas nivéju müvészelőadás a leg eljesebb siker 
j gyében folyt le s a szereplők mindegyikének 

„,„ l l4|nmA„,„ cArínf p kftn^upk tPnHoiiHáia i 0 k a t tapsolt a közönség. Az őszinte tetszéssel i s-jMissarx Í M 
és az ügyészség lefoglaló rendelete után a m a te l ]csen UJ müsorrai lép a közönség elé. 
szegedi rendőrség politikai osztályának detek-
tivjei összejárták a szegedi könyvkereskedőket 
és sikerült i i a Nők urd ból egy példányt, Akit 
a férfiak szeretnek-bői pedig hat köuyvet le-
foglalni. 

— Egy boldog város. Érdekes hirt olvastunk egyik 
németországi lapban. Arról van szó, hogy Augsburg véros 

a törvényszék előtt. 
Szózat munkatársa a 

mult évben éles hangú cikket irt Tarnay Gyula 
dr. rendőrtanácsos ellen. Schadl Ernő dr. taná-
csát Czeglédi jogi képviselője arra kérte, hogy 
az ügyet a felek békés elintézése miatt füg-
gesszék fe>. A törvényszék egy heti halasztást 
adott és a mai napra ismét kitűzte a tár-
gyast. A mai tárgyaláson Czeglédi az idé-
zé^ellenére sem jelent meg, miírt is a biróság 
elrendelte Czeglédinek, a Szózat munkatársá-
nak előzetes letartóztatását és ennek foganaio-
sitása végett elfogató parancsot adott ki ellene. 

— Walder Gyula meghalt. Walder Gyula • 
főrendiházi tag, a Pesti Hazai Első Takarék- i 
pénztár igazgatója és a Hazai Bank elnöke 52 
éves korában szivtszélhűdésben Budapesten az ; 
é|jel váratlanul elhunyt. Walder Gyula a köz-
gazdasági életűnk egyik kimagasló alakja volt 
és a Pesti H&ZRÍ Takarékpénztárnál, amelynél ! 
19 évi időt töltött szolgálatban, futotta be » 
fényes karrierjét. 

— Ásat a szegedi muzeum. A szegedi j 
muzeum, amely a háború elöli rendszeres ása- j 
tásaiva! annyi adatot szolgáltatott az Alföld ; 
őstörténetének felfedezésével, tiz év óta nem 
volt abban a helyzetben, hogy munkáját foly-
tathatta volna. A város határában és közvetlen 
környékén egymásután mentek tönkre gondat-
lanságból, vagy laikusok turkálást miatt érde-
kes és fontos őstelepek. Most végre társadalmi 
uton tudott akkora összeget összehozni a mu-
zeum, hogy szerény keretek közt egy-két hetes 
ásatást kezdethetett a makói határban. Az ása-
tásokat Móra Ferenc igazgató vezeti. 

Orvoal hir. Dr. Boros Lajos fogorvos tanul-
mányútjáról visszatért. Rendel fog- és szájbete 
geknek d. e. 8-12, d. u 2 - 5 ig Kölc;ey-u. 10. 
sz., I. emelet. 562 ' 

— Odaveszett a legitimista propagandapénz. j 
Bécsből jelentik: A Statswaehr, az ausztriai legitimis-
ták hivatalos lapja azt a hirt közli, hogv a Nordische j 
Österreichische Bank elnyerte azt a pénzt, amelyet a ; 
legitimisták Zita királyné és a királyi árvák számára < 
gyűjtöttek. Odaveszett továbbá az a pénz is, amely a 
legitimista propaganda alapjául szolgált volna s ame- > 
Ivp* a looilímifitált vp7pffii pnnál a nénzintézetnél he- • 

T e l m á n y i 
a legnagyszerűbb hege-
dűs szóló estje nov, 18. 
H A R M o N I A 

sorban és túlnyomó részben az adók és illetékek mér-
séklésére fordítja. Igy például azonnali hatállyal a köz-
ségi pótadót leszállította egynegyedrésszel, a csatorna-
adót egyharmaddal, a vizdijat tiz százalékkal. Azon-
kívül megszüntette a sör városi adóját, a légszesz árát 
lényegesen mérsékelte és a villamosvasút munkás-
jegyeinek árát harminc százalékkal mérsékelte. Augs-
burg városának körülbelül annyi lakosa van, mint 
Szegednek, ellenben nincsen hetvenkétezer hold saját j 
földje, még a tizedrésze sincsen, éppen csak annyi 
földje van, amennyit a terek és utcák területe kitesz. 
Boldog Augsburg . . . 

Orvosi boncköpenyek gyári áron Soósnál. 

— Pályázat irredenta népdalra. A szegedi 
Délvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesü-
lete (Defhe) 25 (huszonöt) aranykorona pályadíjjal 
pályázatot hirdet egy bácskai tárgyú irredenta 
népdalra, mely lehet szóló-ének zongorakísérettel, 
vagy karének (férfikar). Beadási határidő meg-
hosszabbítva 1924. évi november 20-ig. A pálya-
munkák a jeligés, nevet tartalmazó zárt borítékkal 
együtt a szegedi Defhe hivatalos helyiségébe adan-
dók be. (Boldogasszony-sugárut 2. szám. 1. emelet 
8.) A kitűzött pályadíjat az elfogadható legjobb 
pályamunka szerzője kapja meg. A jutalmazott 
munka a szegedi Defhe tulajdona, a szerzői jogok-
kal. A beadott munkák vissza nem adatnak. 

20.000 könyvben válogathat naponta, ha 
előfizet Szöllős kölcsönkönyvtárban. Előfizetési 
dij 20.000 kor. Kigyó-u. 1. 541 
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A Bárányi János 
I zongoraestje (Endrényi) 
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Telefon 11-85. Korzó Mozi Telefon 11-85. 

Október hó 19-én, vasárnap: 

legújabb filmje 

A asszony. 
Dráma 8 felvonásban. — Azonkívül: 

A párisi Olympiád VIII. része. 
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Előadások kezdete: Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, hétköznap 5, 7 és 9 órakor. ^ 

A Meinl Gyula kávébehozatali rt. I 
Szeged, Klauzál-tér 2. sz. alatti • 

lyet a legitimisták vezetői ennél a pénzintézetnél he-
lyeztek letétbe. 

— Áthelyezés. A földmivelésügyi miniszter szolgálati j 
érdekből áthelyezte Zauner István szegedi folyamérnök- • 
Béghez beosztott mérnököt a sátoraljaújhelyi folyam- j 
mérnökséghez. 

Fehérnemü-müterem Feketesai-utc* 22. j 
szám, I. emelet 2. szívesen látja az érdek- i 
lődő hölgyközönséget eredeti modellek után j 
készült fehérneműi megtekintésére. Egyszerű j 
fehérnemű elkészítését is vállalja. 

fskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál. 

fióküzletében 

f. évi okt. hó 23-án tea-, okt. 24-én kávé és 
okt. 25-én kakaópróbafőzést rendez, melyhez 
igen tisztelt vevőit ezúton is m e g h í v j a . j 
Meinl Gyulai 

r. t. I 
589 V 


