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A Szeged 
karácsonyi ajándékkönyve 

nagyértékü gyakorlati tanácsadó lesz, aminőhöz hasonlóval magyar olvasó még 

nem rendelkezik s amely elsőrendű szakemberek tollából nyújt tájékoztatót a 

mindennapi élet valamennyi kérdésében. 

A Szeged karácsonyi ajándékkönyvére, tartalmánál fogva, mindenkinek szüksége 

lesz. Ha tehát figyelembe vesszük bolti árát, amely természetesen igazodni fog 

terjeaelméhez, tartalmához és szükségességéhez, ha továbbá figyelembe vesszük, 

hogy minden előfizetőnk teljesen díjtalanul kapja, a Szeged előfizetési ára 

leszállt az eddigi felére. 
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óra 40 perckor, nyugszik 4 óra 46 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

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 este fél 8, a mozi előadások 5. 7 

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

Apró Jenő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay 
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Ta-
karéktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldog-
asszony-sugárut (telefon 1125), Moldvány Lajos Új-
szeged (telefon 846). 

A kinai forradalom. 
Tien-Csin, október 28. Az amerikai hadiha-

jókon kivül angol, francia és olasz ágyúnaszá-
dok és két japán torpedó horgonyt vetett a 
folyó torkolatánál. Sok csapatol szállító vonat, 
amely San-Hai-Kvanból érkezett, vár a Pekingbe 
való továbbszállításra. Vu-Pei-Fu még szüő-
városában maradt és azon kérelmet intézte a 
konzulátushoz, hogy még néhány napig a vá-
rosban maradhasson. 

JST— Ismét rendkívüli orvoskari ülés foglal-
kozik majd a bulla-üggyel. Az ismeretes 
egyetemi huliabatr&ny ügyében a kultuszminisz-
tériumban tariott ankéton tudvalevőleg meg-
szövegezték azt a rendelettervezetet, amely pon-
tosan meghatározná azt, hogy ki tekinthető 
hozzátartozónak. Az ügy állása azonban ezzel az 
ankéttal nem változott meg. Az orvoskati hatá-
rozat még mind g ott ékeskedik a bonctani 
intézet ajtaján. Illetékes belyen nyert értetülé-
sünk szerint az egyetem orvosi kara a közel-
jövőben ismét rendkívüli ülést tart és ezen dől 
el, vájjon visszavonja-e a kar korábbi határo-
zatát. Addig pedig minden marad a régiben. 

— A hatósági kenyérüzem drágaság elleni 
akciója. A szegedi piacon az utóbbi időben fé-
lelmesen megdrágult a kenyér. A polgármester in-
tézkedésére a hatósági kenyérüzem megkezdte az 
indokolatlanul magas árak leszorítására irányuló 
akcióját, növelte napi kenyértermelését és készít-
ményeit. A központi tejcsarnok minden fiókjában 
és minden városi árusító bódéban árulják már. A 
pékek egyébként a Központi Tejcsarnokot boj-
kottálták, nem adnak neki viszontelárusitásra töb-
bet kenyeret,' igy akaratlanul is szélesebb terepet 
biztosítottak a hatósági péküzem drágaság elleni 
akciója számára. 

— Újjáalakul a móravárosrészi pártszer-
vezet. A szeged mőravárosrészi szociáldemokrata 
pártszervezet október 29-én, szerdán este hit 
órakor nyilvános gyűlés keretében ujjáalakui. 
A gyűlés programján az általános politikai és 
gazdasági helyzet ismertetése is szerepel. 

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

— Amerika Zeppelin-rendszerű légi cirkáló-
kat épit. Berlinből jelentik: A Berliner Tageblatt 
newyorki jelentése szerint az amerikai kormány a 
Good Yeard Zeppelin-épitő müveknek legközelebb 
rendelést fog feladni két Zeppelin-rendszerű légi 

i cirkáló építésére, melyek mindegyike kétszer ak-
i kora lesz, mint a Z. R. III. Az utóbbinak hivata-
I los átvétele e hét folyamán fog megtörténni. Im-
! már bizonyos, hogy az amerikai kormány nem 

szándékozik ebben az ügyben a szövetséges ha-
talmaknál interveniálni. 

— Szakülés az Egyetem Barátai bölcsészeti 
szakosztályában. A Ferenc József-tudományegye-
tem Barátai Egyesületének bölcsészet-, nyelv-, 
irodalom- és történettudományi szakosztálya ma, 
szerdán délután 5 órakor a központi épület III. sz. 
tantermében szakülést tart, amelyen dr. Buday 
Árpád: Óslakók-e az oláhok Erdélyben? cimmel 
tart előadást. Ezt megelőzőleg dr. Banner János 
főtitkár Létay Balázs hősi halált halt szerzőnek a 
babyloni assyr vallásra és járulékaira vonatkozó 
irodalom bibliográfiáját, a róla való emlékezés 
kapcsán mutatja be. Belépődíj nincs; érdeklődő-
ket szívesen lát a szakosztály. 

— Dr. Slmkó Elemér tb. főügyész szabadságon. 
Dr. Simkó Elemér tb. főügyész, a szegedi lakáshivatal 
elnöke hétfőn megkezdte hat hétig tartó szabadságát. 
Távolléte alatt a lakáshivatal élén Albrecht igazgató 
helyettesíti. 

-- JWajyar zarándokok gyalog mentek San-
Sebastianból Lequeitióba. Bécsből jelentik: A Reichs-
post madridi tudósítója szerint Lourdesben járó magyar 
zarándokok nagyobb csoportja San Sebastianból gyalog 
Lequeitióban ment. Magasrangu állami hivatalnokok és 
bírók is voltak a zarándoklók között, akik megjelentek 
Zita királynénál és Ottó királyi hercegnél és tolmácsol-
ták nekik a magyar nép hódolatát. 

— Gazdasági munkások jutalmazása. A föld-
mivelésügyi miniszter rendeletére Szeged város terüle-
téről egy oly gazdasági cselédet, aki példás és hűsé-
ges viselkedése mellett legalább 25 esztendőt töltött 
egy munkaadónál, illetve gazdaságban, továbbá egy 
oly gazdasági munkást, aki megbízhatósága, szorgalma 
és józansága által munkatársai közül kivált, pénzbeli 
jutalomra és elismerő oklevélre 1924. évi november hó 
30-ig fog felterjeszteni a város polgármestere. A jutal-
mazásra javaslatba hozandó egyének nevét, lakhelyét, 
személyi adatait a polgármesteri hivatalban, vagy a 
szegedi gazdasági egyesület elnökével kell az érdekelt 
gazdáknak közölni. 

— Károlyi Mihályné felolvasó bSruiJa 
Amerikában. Newyorkből jelentik: Károlyi 
Mihályné grófnőnek, akit tegnap estig egy 
amerikai gőzös fedélzetén őrizetben tartottak, 
végre megadták a partraszállási engedélyt. A 
Nemzeti Biztonság Ligája ugyanis tiltakozott 
az ellen, hogy Károlyi Mihályné grófnő partra 
szállhasson, miután bolsevista és az amerikai 
tartózkodása veszélyt jelent a köz'ársaság intéz-
ményeire. A grófnő Amerikában felolvasó kör-
utat szándéko ik tartani. 

Féríl és nöi télikabátszövetek legolcsób-
ban Biharinál Püspökbazár, Mikszáth-utca. M4 

Cigarettázik ö n ? Sodorjon Janina papírtI 

Borzalmak vonata 

— Rendőri nyomozás Prónay Pál és Dar-
vay János ellen. Budapestről jelenlik: Dr. 
Darvay János ügyvéd Prónay Pál képviseleté-
ben hivatalos beadványban josztogatással is sik-
kasztással vádolta meg a nyugatmagyarországi 
tiszteket. Hivatalból üldözendő rágalmazás cimén 
indult meg mindkettőjük ellen a bűnvádi eljárás, 
amelynek során az ügyészség rendőri nyomo-
zást és kihallgatásokat rendelt el. Ma délelőtt 
tartotta kihallgatásukat Szondy rendőrkapitány. 
Prónay fenntartotta állítását. Darvay pedig a 
becsületsérelmi törvényre hivatkozva megtagadta 
a vallomást, mert az alapeljárást ebben az ügy-
ben még nem fejezték be. Egyben panaszt 
emelt az ügyészség ellen, hogy szabályszerű 
magáninditvány nélkül rendelte el a rendőri 
nyomozást és a kihallgatást. 

— A hősök gyászUnnepélye. A háborúban elhunyt 
hősök emlékezetére november 1-én délután fél 4 óra-
kor a belvárosi római katolikus temető ,hősök sírjai" 
részében gyászünnepélyt fognak tartani. 

Az amerikai fi lmgyártás reprezentáns 
filmjét, a Borzalmak vonata cimü nagy drámát 
Budapestet megelőzően péntektől kezdve mutatja 
be a Korzó Mozi. Marié Prevost, a különleges 
film nagyszerű főszereplőjének neve nem isme-
retlen a szegedi közönség előtt, csupán hosszabb 
ideje nem szerepel filmeken. A Borzalmak vonata 
amerikai attrakció ama hires Goldwyn-gyár 
különleges mestermüve, amely Elinor Glyn „6 
nap"-ját oly nagy sikerrel filmesítette meg. A 
gyár neve, valamint az összes szereplők kiváló-
sága garantálják a film elsőrendű voltát. 

— Letartóztatás sajtóügyben. A budapesti 
büntetőtörvényszéken dr. Schadi Ernő biró itélő-
tanácsa a mult hét szombatjára tűzte ki dr. Kapy 
Rezső sajtópörében a főtárgyalást, de a vádlott a 
szabályszerű idézés ellenére sem jelent meg a 
tárgyaláson. A törvényszék erre elhalasztotta a fő-
tárgyalást a keddi napra azzal, hogy dr. Kapy 
Rezső vádlott elővezetését rendelte el. A keddi 
főtárgyaláson a detektívek olyan jelentést tettek, 
hogy keresték dr. Kapyt a lakásán, de napok óta 
nem tartózkodik odahaza, bár a családjától ér-
tesült, hogy a keddi napra a biróság elé kell őt 
állítani. A törvényszék erre olyan végzést hozott, 
hogy a keddi főtárgyalást ismét elnapolja, de el-
rendeli dr. Kapy Rezső előzetes letartóztatását és 
ennek foganatosítása végett elfogató parancsot ad 
ki ellene. 

8 Óra i UjBág a késő délutáni összes híreket 
kimerítően közli és este 8 órakor már kapható. 

— Nagy Ernő rágalmazás! pöre. Budapest-
ről jelentik: Dr. Matasovszky István volt törvény-
széki biró, nyíregyházi ügyvéd ellen Nagy Ernő 
nemzetgyűlési képviselő hatóság előtti rágalmazás 
cimén feljelentést tett, mert Matasovszky István 
egy büntetőtörvényszéki tárgyaláson Nagy Ernő 
tanukénti megesketésének mellőzését kérte azzal 
az indokolással, hogy Nagy „bebízonyitottan cim-
borált az ellenséggel". A feljelentés következtében 
Oláh Gyula járásbiró kedden foglalkozott ezzel az 
üggyel a budapesti büntető járásbíróságon. Mata-
sovszky István a tárgyaláson azzal védekezett, 
hogy kijelentését bírósági tárgyaláson mint ügyfél 
tette és ezért nem vonható felelősségre Egyúttal 
viszonvádat emelt Nagy Ernő ellen, mert a kép-
viselő azt kiáltotta feléje: Megállj gazember, meg-
kutyakorbácsollak! Minthogy a viszonvád követ-
keztében Nagy Ernő mentelmi jogának felfüggesz-
tése vált szükségessé, a biró a tárgyalást ennek 
megtörténtéig elnapolta. 

— Izgalmas eset a Gellérthegynél. Budapestről 
jelentik: Kedden délután izgalmas jelenetek egész sora 
játszódott le a Gellérthegynek a Rudas-fürdő felé eső 
oldalán. Egy fiatalember felmászott a csupasz és csú-
szós hegyoldalon és nem tudott lejönni. A hegy lábá-
nál, a rakparton többsziz főnyi tömeg verődött össze, 
akik rendőrt kerítettek. A rendőr mentőkért telefonált. 
Ekkorára a hegy tetejéről négy fiatalember ereszkedett 
alá, hogy a hegyoldalon levő fiatalembert megmentsék, 
azor ban a nedves és csúszós sziklákén csakhamar 
egyik sem tudott előrehaladni. A megérkezett tűzoltók 
egyenként leszedték őket és ekkor kiderült, hogy az 
izgalmas jelenet okozója Raucs Ferenc 17 éves munka-
nélküli fiatalember volt, aki a tűzoltóknak és a rend-
őröknek azt adta elő, hogy tegnap este egy ismere'len 
ember felcsalta a hegy tetejére és otthagyta. Éjszaka 
nem mert lejönni és csak a délutáni órákban próbálta 
meg a lejövést. 

— Andrássy Mihály gróf bántalmazóját elitélték. 
Budapestről jelenük: Andrássy Mihály gróf mérnök ez 
év nyarán szembe találkozott autójával Vida Lajos 
kocsijával. Vida nem szabályszerűen hajtott és Andrássy 
már messziről figyelmeztette, hogy térjen ki. A két 
jármű megállott egymás mellett és Vida ostorával üt-
legelni kezdte a grófot és csak egy odaérkező vámőr 
segítségével sikerült ártalmatlanná tenni. A büntető-
törvényszék n a vor ta felelősségre súlyos testisért^sért 
és becsületsértésért Vida Lajost és öt hónapi fogházra 
é3 200/00 korona pénzbüntetésre itélte. 

Tulllusz József uri szabósága Dugonfcs-féMI. sz. 


