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Csütörtök. Rom. Kat. es orotestán» 
'» \al. Bódog. Gör. kat Dek. Gerg. 

Nap "el 7 óra 13 perckor, nyugszik 4 óra 17 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

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

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: 

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). 

— Nagyatádi Szabó István özvegyének 
köszönete. Nagyatádi Szabó István özvegye 
levelet irt a polgármesterhez és megköszönte 
azt a részvétlevelet, amelyet a város közönsége 
nevében a tanács intézett hozzá férje elhalálo-
zása alkalmából. 

— Nagy Vince parlamenti biróság dele-
gálását kéri a Károlyi-pörben. Budapestről 
jelentik: A Károlyi vagyonelkobzási pör szerdai 
tárgyalásán a védőknek a felebbviteli biróság 
Ítéletére beadott megjegyzéseit olvasták fel. A 
védők szerint Károlyi nem hazaáruló, mindent 
menteni akart, ami menthető, a köztársaságot 
nem ő csinálta, a kormány forma-változtatás kü-
lönben sem volt erőszakos. Nem lehet egyedül 
Károlyit felelőssé tenni, amikor társai közül 
sokan büntetlenséget élveznek, sői magas köz-
jogi mél ósáeokat töltenek be. Az iratok felolva-
sása után Papp kúriai tanácselnök szünetet ren-
delt el. Szünet után a tanácselnök közölte, bogy 
a videlmet csak egy felszólalás joga illeti meg, 
mire Nagy Vince mondott nagy beszédet s azt 
bizonyította, hogy Károlyi föiott csak a parla-
ment, parlamenti biróság mondhat itiletet. Dél-
után, Nagy Vince kérésére, holnapra halasz-
tották a tárgyalást. 

— Az adóhivatal felhívása az adóösszeirásról. 
A most folyamatban lévő adóöaszeirások alkalmából 
felhívja a városi adóhivatal a város adózó közönségé-
nek figyelmét arra, hogy az adóösszeirók által kiosz-
tott és még kiosztandó 1925. évre szóló adóösszeirási 
Iveket 24 óra alatt lehetőleg pontosan töltsék ki, egyrészt 
azért, hogy az adózó maga a felesleges odajárástói 
meg legyen kímélve, másrészt ugy az államkincstár, 
mint a város elsőrendű érdeke az. hogy az ősszeiró-
ivek pontosan kitöltve, a legrövidebb idő alatt az őssze-
irók birtokába jussanak. Az adóősszeirásról szóló ren-
delet magát az összeírandó felet kötelezi arra, hogy az 
összeíró lapokai maga töltse ki, csak abban az eseiben 
köteles az adóCsszeiró kitölteni, ha a fél irni-olvasni 
nem tud. Az összeirólapokat azért fontos alaposan 
kitölteni, mivel azok a következő évi adóztatásoknál 
fognak felhasználtatni s az adónak helyes megállapítása 
éppen ugy érdeke a királyi kincstárnak, mim magának 
az adózó félnek Külön felhívja még a városi adó-
hivatal a földbérlök figyelmét arra, hogy az adóössze-
iróknak a földbérleti könyvecskét bocsassa rendelkezé-
sére, hogy abból a földszám, a bérelt területnagysága, 
a bérlet kezdete és a fizetett bérösszeg megállapítható 
legyea. 

— Halálozás. Bárány Salamon, az Eisenstádter s. 
és Társai cég ötvenöt éven át volt érdemes tisztvise-
lője folyó ho 18-án 80 éves korában elh myt. Több 
mint félszázados munkássága alatt mintaképe volt a 
fáradhatatlan szorgalmú, odaadóan köte ességtudó tiszt-
viselőnek. A szeretetreméltó, rokonszenves öreg urat 
két társával együtt mult év decemberében ünnepelték 
jubileumán a kereskedelmi kamarában. Halálát mélyen 
sújtott gyermekei, unokái és a kiterjedt rokonság gyá-
szolja. Temetése folyó hó 20-án, csütörtökön délután 
2 órakor megy végbe a Feketesas-utca 22. számú gyász-
házból. 

Iskolakötények, tornanadrágok Soós L.-nál. 

A szegedi zsldő ifjúság december 20-án 
tartja a szokásos bállal egybekötött Chanuka-
ünnepélyét a Tisza-szálló nagytermében. m 

Modern menyau i ony i frizurák Gottschallnál. e 

Didereg ? Részletfizetésre is kaphat jó meleg 
télikabátot, vagy hozzávaló szövetet Fodor István 
RéüsrletárubázftOan, Iskola-utca 14. sz. alatt, sso 

Világhírű Schroll-siffonok, paplsnlepedő cre-
tonok Soós Lajosnál, Oroszlán-utca 2. m 

Sfc' 

— Huszonhetedikét! ismétlik meg a bizonyítási 
eljárást Klein Gyula bflnpörébea. Még élénkea em-
lékezetes az a sikkasztási büaügy, amelynek közép-
pontjában Klein Gyula volt hitoktató állott és amely 
napokig foglalkoztatta a közérdeklődést. Klein Gyula 
mintegy három év óta különböző üzletekkel foglalko-
zott, miközben különböző ősszegeket vett kosztba ma-
gánosoktól és egyes cégektől. Márciusig pontosan telje-
sítette a magas kamatok kifizetését, de márciusban 
pénzzavarba jutott, mire elutazott Szegedről, hogy 
pénzt szerezzen. A hitelezők értesültek erről az utazás-
ról 8 mert olvan hirek voltak forgalomban, hogy Klein 
nagyobb pénzösszeggel elmenekült Szegedről, tömegesen 
tettek ellene följelentést csalás és sikkasztás miatt. 
A rendőrség rövid nyomozás után letartóztatta Klein 
Gyalát a följelentések alapján és ebben az ügyben a 
szegedi törvényszéken Tarajossy biró hónapok előtt 
tartotta meg a főtárgyalást. Dr. Tarajossy a bizonyítás 
lefolytatása után bűnösnek mondotta ki Klein Gyulát 
több rendbeli sikkasztás bűntettében és ezért két és 
fii évi fegyházra itélte, feleségét ugyancsak bűnösnek 
mondotta ki a törvényszék és két hónapi fogházra 
itélte. Felebbezés folytán az ugy a Tábla elé került, 
ahol — mint annak idején jelentettük — megsemmisí-
tették a törvényszék Ítéletét és elrendelték a bizonyítás 
megismétlését, valamint néhány eddig még ki nem hall-
gatott tanú kihallgatását. A Tábla egyébként azonnal 
szabadlábra helyezte Klein Gyulát. A Tábla az uj bizo-
nyítás lefolytatásával dr. Tarajossy törvényszéki birót 
bízta meg, aki huszonhetedikére tűzte ki ezt a tárgyalást. 
Egy hét múlva tehát a bizonyítási anyag teljesen vilá-
gosságot fog deríteni erre az ügyre, amely a nagy 
gazdasági összeomlás egyik jelensége. 

— Változatlan az index. Ezen a héten a 
közszükségleti cikkek árai alig változtak és a 
lényegtelen változások nem voltak elegendők 
arra, bogy az index megváltozzon. Igy a mun-
kások ezen a héten a legutolsó alapbérekre, 
azoknak három százalékát kapják. 

F I L H A R M O N I K U S hangverseny 
BOKOft JUDITH közreműködésével29-én. 

F I L H A R M O N I K U S hangverseny I 
BOKOR JUDITH közreműködésével 29-én, | 

Legszebb női, férfi fehérnemüeket gyári 
árban síszit Soós Lajos, Oronzlán-utca 2. i8j 

Legjobb szinházi lap MA ESTE szinház, 
mozi, divat, sport legújabb száma már kapható. «6 

a legolcsóbbak 
713 

Bőrbutort és mindennemű kárpitosmunkát 
készit, javit Winter, Szeged, Osztrovszky-u. 3 

Helyazfiie mialt minden elfogadható áron részletre 
is elad'olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. íoo 

— A Tábla halálra itélte Molnár Tóth 
Józsefet. Budapestről jelentik: Ma délben a 
Tábla egyik sötét folyosóján fél 12 órakor két 
fegyőr bevezette Molnár Tóth Józsefet a tár-
gyalóterembe, ahol 12 órakor kihirdették az 
Ítéletet. A tanácskozóterem pillanatok alatt meg-
telt közönséggel. Kállay Miklós kúriai tanács-
e'nök feláll és a bevezető szavak után kihir-
deti az ítéletet. Molnár Tóth Józsefre vonat-
kozólag az elsőfokú biróság Ítéletének azt a 
részét, amellyel Molnár Tóthot feloldotta idb. 
Lachmann meggyilkolásának részessége alól. 
megsemmisíti és'ebben is bűnösnek mondja ki. 
Ezenkívül megsemmisíti a törvényszék Ítéletének 
ozon részét is, amellyel Lachmanné vagyoni 
megcsalásában való részesség vádja alól menti 
fel Molnár Tóth Józsefet és itt is megállapítja | 
a bűnösséget. Molnár Tóth Józsefet összbünte-
té-.ül kötél általi halálra ítéli, Kanozsay és Boczra 
vonatkozólag az elsőfokú biróság i'életét helyben-
hagyja, ellenben Szegi Máriát felmenti. 

— A szabadegyetem (University Extension) csü-
I törtökre, folyó hó 20-ra hirdetett előadása dr. Csengery 

János előadónak hivatalos ügyben való távolléte miatt 
elmarad. Az előadás megtartásának idejéről a rende-
zőség az érdeklődő közönséget értesíteni fogja. 

Harisnyák, keztyük legolcsóbbak Soósnál. 

Harisnyák, keztyük, selyemsálak 
Csonkánál, Iskola-utca 29. 

Friedman 
CHOPIN- estje 
december 5-én a Tiszában. 
H A R M Ó N I A . 

Legfinomabb női és férfi fehérnemüeket ízlésesen, 
olcsón készit Csonka, Iskola-utca 29. 713 

Műiparl uri- és hálószoba olcsón eladó, 
Spi zer, Margit- u. 12. 423 

M 

f l \ U Ak " CIPŐÁRUHÁZ 
A M U T ^ . Jfi. J L r ^ k . SZEOED, KELCncn-UTCA 12. 

mm HÓ- és SáüCIPŐSC S S L 

Gyermek HÓ- és SÁRCIPŐK SKSSSSS&. 
Férfi HÓ- és SÁHC1PŐ8C &SSS" 879 

Mintáinkat és árainkat nézze meg kirakatainkban. 

Telefon 11-85. S C ^ C J í T Z S O I ^ f i O S E l Telefon 11-85. 
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November 20-án, csütörtökön 

Ivan Mosjoukine és Mme. Lisenkó 
parádés főszereplésével: 

** a* 

Árpád magyar nótaestje 
22-én, szombaton fél 8-kor. 

% F í n i t a l a C o m é d i a . fe 
Dráma 8 felvonásban. 

Azonkívül: Senki és a gyermekek. Kitűnő burleszk. 

Jjj Előadások kezdete: 5, 7 és 9 érakor. A TEREM FŰTVE VAN I jjj 


