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kezdte továbbá a bizottság Reinprecht Antal man-
dátuma ellen beadott panaszok megvizsgálását is 
és az elrende t vizsgálat megejtésével h egymegi 
Kiss Pált bizza meg. Miután Hegymegi Kiss Pál 
nincs jelen, az elnök jelenti, hogy az eskütételről 
később határoz. 

Ezután Klebelsberg Kunó vallás- és ktzoktatás-
flgyi miniszter terjeszti be az Apponyi-könyvtárról 
szóló és a mult ülésről visszavont törvényjavasla-
tot és kéri annak áttételét a közoktatásügyi bi-
zottsághoz. 

Majd az elnök napirendi javaslatot tesz. Java-
solja, hogy a Ház legközelebbi ülését 1925 január 
12 én, hétfőn délelőtt 11 órakor tartsa és annak 
napirendjén a további intézkedésekről s;:óló hatá-
rozathozatal tűzessék ki. Miután a Ház az elnök 
napirendi javaslatát elfogadta, az elnök bejelenti, 
hogy iekintetlel arra, hogy ezen évben több ülés 
nem lesz, felhatalmazást kér arra, hogy az uj év 
alkalmával a nemzetgyűlés hódolatát fejezhesse ki 
a kormányzónak. A Ház a felhatalmazás megadja. 

Az elnök felhatalmazást kér arra is hogy az 
időközben megüresedő kerületekben a választá-
sok megejtésére a szükséges intézkedésieket meg-
tehesse. 

A Ház a felhatalmazást megadja, 'iiiután az 
elnök boidog karácsonyi ünnepeket és uj évet ki-
ván a képviselőknek, az ülés véget ért. 

Még mindig nincs megegyezés 
az uj német kormány ügyében. 

Berlin, december 18. Marx birodalmi kancel-
lár ma a pártvezérekkel megbeszélte i kormány-
alaki ás kiná kozó lehetőségei*. A íá'gyalások 
nem vezeltek pozitív ered cényre, mivel mind-
egyik párt ragaszkodott hozo't határozalához. 

HIREK 

Eredeti Borsalinó ka lapok 
kizárólag Ffscher és Pártos 
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Rágalmazási pör 
a Diáknyomor-enyhítő akc 6 hörill. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelenUse) Páll Jó-
zsef hírlapíró a mult év őszén az oi szagos ma-
gyar diáknyomor enyhítő akció visszaéléseiről cikket 
irt, amely miatt az akció vezetősége sajtópört in-
ditott ellene. Az ügyet csütörtökön táigyalta a bün-
tetőtörvényszék Schadi tanácsa. A hírlapíró azzal 
védekezett, hogy a diákok iránti köiérdekböl irta 
meg a cikket. 

Védője, dr. Halász Miklós tanukkal és okiratok-
kal óhajtotta bizonyítani a vezetőség visszaéléseit, 
amelyeket a Nádosy országos főkapi ánytól kapott 
jogosítványokkal követtek el. Zufall Sándor szi-
gorló orvos és Molnár Dezső kabarékonferancier 
olyan modorban léptek fel a főváros mulatóhely-
tulajdonosokkal szemben a záróra meghosszabbí-
tási engedélyek dolgában, hogy az zsarolásnak 
minősíthető. Nádosy pedig az adósa edés és ille-
tékszedés terén — mondotta előter esztésében a 
védő —, igazán nem lehet jogforráh. Bizonyítani 
óhajtottam, hogy Nádosy milyen alapon utasította 
a főkapitányságot arra, hogy csak azoknak adja-
nak zárórameghosszabbitási engedélyt, akik a 
diákok számára adományokat adnak. Nádosynak 
ezt a törvénytelen lépését a biróság nem részesít-
heti védelemben. A biróság részben helyt adott a 
valódiság bizonyításának és elrendelte néhány 
tanu kihallgatását. 

Elsőnek Hoór Károly egyetemi urofesszorl, az 
akció tanáreinökét hallgattak ki. P professzor el-
mondotta, hogy csak újságcikkekbe I értesült bizo-
nyos visszaélésekről. 

Zufall Sándor szigorló orvos ezl mondotta val-
lomásában : Nádosy főkapitány ur egyenesen figyel-
meztetett bennünket, hogy ingyen ,ie adjunk zár-
órameghosszabbitási engedélyt. Vailomás szerint a 
diáknyomor-enyhitő akció a HEFHOSz, Turul és 
Hungária bajtársi egyesületek közös gazdasági 
szerve volt. 

Roboz Jenő, a Casino üzletveze ője terhelő val-
lomást tesz Zufall ellen. Vallomása szerint a szi-
gorló orvos terrorisztikus módon zárta be a Ca-
sinot az Angol Parkban rendezet diáknap éjsza-
káján. Fenntartja vádját, hogy Zufall a legális 
illetéken felül szedett be pénzt a mulatóhelytulaj-
donosoktól. 

Dr. Halász védő elsősorban azt szögezte le, 
hogy ez az akció olyanoktól kér pénzt, akiknek 
gyermekeit az akció vezetői pofojzák ki az egye-
temről. 

Déiután félháromkor hirdette ki a törvényszék 
ítéletét a Schadi tanács. Háromrtndbeli rágalma-
zás miatt háromheti fogházra és másfélmillió ko-
rona pénzbüntetésre ítélték az Újságírót. Az itélet 
indokolásában kifejtette a tanács, hogy nem fo-
gadta el a vádlott tanúinak vallomását. 

If 18 /IO Péntek. Rom, kat. ts urotestáMs Ne-
JVIH/ISVa mezius f f Oör. kai. Bonifác vt. Nap 

kel 7 itro 46 perckor, nyugszik 4 óra S perckor. 
Idöprognózis: Fagypont körüli hőmérséklettel jobbára 

borult, ködös idő várható, semmi, vagy jelentéktelen 
csapadékkal. 

Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 
Muzeum nyitva d. e. lü—l-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva 
délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. 

A szinházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor 
Valéria-tér (telefon 69"T), Temesváry József Dugonics-séi 
(telefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

— Juhász Gynla: TesUméntom. Az országos 
nevü nagy szegedi poéta legújabb verskötete 
ezen a cimen jelent meg A rendkívül finom 
kiállítású amatőr-kiadásból, a küllő legújabb 
fényképével és sajátkezű aláírásával, mindössze 
200 számozott példány késiüit. Az amatőr-
kiadás, melynek ára 100.000 korona, megren-
delhető a „Szeged" kiadóhivatalában (telefon 
13—33), vagy a Détmagyartrszág-nyomdában 
(telefon 16-34). 

— Ulaint vád alá helyezte a kecskeméti 
törvényszék cegledi beszéde miati. Kecske-
métről j-lentik : A kecskeméti királyi törvény-
szék vadtanácsit Daróczy tanácselnök elnökle-
tével csQtöriök déíelőt: foglalkozott Ulain Fe-
renc nemzetgyűlési képviselő vád ala helyezé-
sének kérdésével. Ulain ellen tudvalevőleg a 
kec.ksméti kir. ügyészség az ingyen részvé-
nyekrőt mondott ceglédi beszéde mi-itt vádira-
tot adott ki. Ulain a vádirat ellen kifogásokkal 
élt és ezekről döntött csütörtökön a vádtanács. 
Eszerint ULin Ferencet a c;glédi beszédnek 
az ingyen részvényekre vonatkozó része roiiH 
vád »lá helyrék. 

— Tőmöifeény István emléktáblája. A 
közgyűlés utaf^ására — mint ismeretes — a 
tanács elhatározta, hogy Tömörkény Ltván 
emlékét a Somogyi-könyvtár olvasótermének 
falában elhelyezendő márvány áblán is meg-
öröbi teti. A határugat végrehajtásával a mér-
nöki hiva «lt bizta meg. A mérnöki hivatal 
most beter,csztet e Sebestyén Endre műépítész 
állal készített tervrajzokat és a költségvetéseket. 
A tanács tzt a tervrajzot fogadta el, amely 
szerint fehr márványból készül az emléktábla 
piros márvány kerettel és osz opdisziléssel. A 
tábla föliratának megszövegezésével Tömörkény 
István utódát, Móra Ferenc muzeumiga gatót 
bizta meg. 

Ht l i lozás . Friedler J6zsef hosszú szenvedés 
után jobblétre sieaderüil. Temetése folyó hó 
19 én fél 3 órakor a Hullám-utca 8. szám alól. 

Mme Llsenko parádés filmje hétfőtől a 
Belvárosi Moziban. 

— König Péter Jutalmat kap a várostól. 
Dr. Aigner Károly főispán érdekes átiratot 
intézett a város tanácsáhoi. Felhívja a tanács 
figyelmét arra, ttogy König Péter, a városi zene-
iskola igszgatója milyen irrandiózua zenei mun-
kát végzett a városi színházban nemrégen be-
mutatott Fogadalmi miséjével. Méltányosnak 
tartaná, ha « tanács megfelelő ju alomban ré-
szesítené a zeneszerzőt, annál is inkább, mert 
a Fogadalmi mise bemutatásának jövedelmével 
jelentékenyen gyarapította a fogadalmi templom 
orgomalapját és ériékes zenedarabbal gazdagí-
totta Szeged város ziyiei ku >urá|át. A főispán 
á irata megfelelő visszhangot keltett a csü-
törtöki tanácsülésen. A tanács dr. Gaál Eidre 
kulíurtanácsnofco; bizta meg, hogy terjesszen 
ebben az ügyben legközelebb javaslatot a ta-
nács elé. 

— Az fiJetek nyitvatartási idejének sza-
bályozása. U.óbbi időbea u^y a kormány, mint 

) az egyes köiigargatáú hatóságok igen sokat 
foglalkoznak a nyílt á usitási üzletek nyitvatar-
tási idejének szabályozáiával. Ez a kérdés ugyanis 
teljesen szabályozatlan, mert a gyakorlati élet 
az 1917. évből szármázó kormányrendeleien, 
amely még a szénaíányra és a világítási nehéz-
ség kre való figyelemmel készült, teljesm túl-
tette magát. A keresltedalmi és iparkamara ér-

. tesülése szerint a kereskedelemügyi miniszté-
rium legközelebb uj rendeletet készül kibocsáj-
tani, amely a kérdést országosan szabályozza. 
Magétól éitetődőleg a rendelet különbséget fog 
tenni a városok és tisztán mező^aidasáii jel-
legű községek között, ahol nyáron a munkaidő 
(óval korábban keidődik. A rendelet ktbocsáj-
tása előtt a minisztérium javaslattételre fogja 
felszólítani a kereskedelmi és iparkamarákat. 
Célszerű volna, ha a kamara munkájának meg-
könnyitése végett az eg^es kereskedelmi egye-
sületek javaslataikat küön felszólítás bevárása 
nélkül beküldcnék a kamarához. 

— Klarongyoaok ruhasegélye. Dr. Aigner Károly 
főispán kezdeményezésére megindult iskolásgyerme-
kek felsegélyezési ügyének céljaira a mai napon 
Kalocsay Ferencné és özv. Szentpétery Béláné egy-egy 
gyermekfelöltöt adományoztak. A további ruha- és 
cipőadományokat a kir. tanfelügyelőséghez (Takaréktár-
utca 8. szám, I. emelet, 4. ajtó) kérik. 

— Lapbetiltás. A Magyar Távirati Iroda je-
lenti: A belügyminiszter az Orosházán, dr. Mitla-
sovszky János felelős szerkesztésében és kiadá-
sában megjelenő Orosházi Friss Újság cimü po-
litika napilap további megjelenését és terjesztését 
beszüntette a rendet és közbiztonságot veszélyez-
tető közleményei miatt. A lap különösen a föld-
reformmal foglalkozva, cikkeiben állandóan valót-
lan tényállításokat közölt, amelyek személyi ellen-
tétek szitására és a közhatóság tekintélyének lejá-
ratására alkalmasak. 

Rendkívül olcsó karácsonyi vásár 

Reklámcikkeink k ivá ló minőségét cégünk jóhirneve 
biztositja! 

Szeged^ Püspökbazá r et. 


