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H Í R E K 
H /M Szerda. Rám. kai. is protestáns K. And• 

rds. Qör. kai. Timúl. Nap kel 7 úra 
23 perckor, nyugszik 5 óra 6 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 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

üerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
fossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
üizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

A SZEGED kölcsönkönyvtára feb-
ruárban megnyilik. Havi előfizetési 
dij 15.000 korona Tisztviselők, mun-
kások 12.000 koronát fizetnek. Be-
jelentéseket elfogad egész nap a 
kiadóhivatal, szóbelileg, telefonon, 
vagy Írásban. Telefonszám 13-33. 

Egerben vasárnap hajnalban 
megismétlődött a földrengés. 

Eger, február 3. A földrengés a szombatról 
vasárnapra virradó éjjel megismétlődölt. Az 
első gyengébb földmozgást, amely egynegyed 
tizenegy órakor volt, csakhamar követte fél-
tizenegy órakor egy erősebb földmozgás. Ne-
gyedegy órakor ismét erősebb földlökés ráz-
kódtatta meg a várost. Több házban megrepe-
deztek a falak. Reggel félőt és félhat órakor 
ugyancsak földrengés volt észlelhető. 

A városban a rengések nagyobb károkai 
okoztak. Ugyan egyetlen ház sem omlott össze, 
de néhány annyira megrongálódott, hogy a la-
kókat ki kelleit telepíteni A polgármester se-
gélyakciót inditott a hajléktalanok számára. 
A lakosság az éjszakai földrengés miatt nagy 
izgalomban van és ujabb földrengéstől tart. 

Eger, február 3. Az éjszaka folyamán ujabb 
földlökések nem jelentkeztek. A fölzakfatott ke-
délyek lecsillapodtak. A lakosság már ismét 
megnyugodott. Valótlan az a biradás, hogy a 
városban egy báz mennyezete leszakadt és 
bogy egy asszony súlyosan megsebesült volna. 

Sátoraljaújhely, február 3. Tegnap reggel 
nyolc óra és nyolc óra tiz psre között észlelték 
a földrengést. Földalatti morajlástól kisérve, 
több kisebb nagyobb földlökés volt érezhető. A 
rengés csak bizonyos rétegekben jílentkezett és 
nem terjedt ki a városnak minden részére. A 
lökések következtében a falon lévő tárgyak fél 
é i másfél percig ingadoztak. Kár nem történ*. 

— A miniszterelnök pöre ülain ellen. 
Budapestről jelentik: Bethlen István gróf mi-
niszterelnök sajtópört inditott Ulain Ferenc 
nyilatkozata miatl, amelyben kijelentette, hogy 
a miniszterelnök „vikmerően hazudott", amidőn 
azt állította, hogy a Döhmel üggyel kapcso-
latban „felsőbb helyre való tekintettel" nem 
lehetett a bizonyítékokat a biróseg rendelke-
zésére bocsátani. Ulain nyilatkozatának meg-
jelenése után a miniszterelnök nyomban intéz-
aedett a birói eljárás megindítása iránt, ta-
nácskozott Pesthy Pál igazságügyminiszterrel 
és az igazságügyminiszter megadta az ügyész-
ségnek a szükséges felhatalmazást a bűnvádi 
eljárás megindítására. Ezt a felhatalmazást a 
királyi ügyészség pénteken kapta meg. Az el-
járás azóta tehát már megindult. A sértett mi-
niszterelnököt a bűnvádi eljárás során a ki-
rályi ügyészség képviseli. A bizonyítás elren-
delése elé a bíróság semmi esetre sem fog 
akadályokat gördíteni olyan címen, hogy a kor-
mányzó személye nem vonható a bíróság előtt 
lefolyó vitákba, mert amennyiben erre sor 
kerül, az ügyészség zárt tárgyalás elrendelését 
fogja kérni. 

— SzakUlés az Egyetem Barátai bölcsészeti szak-
osztályában. Az Egyetem Barátai Egyesületének böl-
csészeti szakosztálya ma, szerdán délután 5 órakor 
az Egyetem központi épületének I. emeleti 3. sz. tan-
termében szakülést tarl, melyen elsőnek dr. Buday Árpád 
tart megemlékezést Finály Henrikről, születésének száz 
éves évfordulója alkalmából. Utána dr. Szakáll Zsigmond 
„India története, különös tekintettel az öntözésekre* 
címmel tart előadást. Belépés díjtalan, érdeklődőket 
szívesen lát az elnökség. 

— Minden u] előfizető megkapja a Szeged 
ajándékkönyvét. 

Brll l láns ékszert magas árban vásárol 
Mülboffer ékszerész, Kárász-utca 2. «s 

TOrökorazágl kézimunkák egyenlőre még 
Attila-u. 8. sz. a., Selmeczynél szerezhetők be. 

— Munkáselőadások. Móra Ferenc előadása 
gyengélkedése miatt halasztást szenvedett és 
helyette február hó 3-án, kedden Rohonyl Gyula 
felsőipariskolai tanár tariotta meg érdekfeszítő 
előadását nagy hallgatóság előtt „Az elektromos 
elméletek és az elektromosság fejlődéséről". 
Szerdán, február hó 4-én este 7 órakor dr. 
Kováts Ferenc egyetemi tanár taitja első elő-
adását a Munkásotthonban „A kapitalizmus 
eredete és kialakulásáról. 

— Halálozás. Özv. Papp Zsigmondné Kiss 
Etelka február 1-én, életének 72. évében, 
hosszú szenvedés után elhunyt. A jóságos 
matrónában Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok 
és testvérei: dr. Papp Karolin, Papp Ida, 
Gizella, Irén (férj. dr. Knall Jánosné) édes-
anyjukat gyászolják. A temetés ma délután 
ment végbe igen nagy részvét mellett. A 
hosszú gyászmenetben kivonult a tűzoltóság is. 
A mélyen meggyászolt úriasszonyI a református 
teme.öben helyezték örök nyugalomra. 

— Raaaay pöre Lendvai ellen. Budapest-
ről jelentik: A Nemzeti Újság egyik 1921-iki 
számában Lendvai István nemzetgyűlési kép-
viselő súlyosan támadó cikket irt Rassay Ká-
roly ellen. A cikk miatt rágalmazás vétsége cí-
mén indult meg az eljárás Lendvai ellen. 
Lendvai a mai főtárgyaláson kijelentette, bogy 
a cikket a Nemzeti Újság akkori felelős szer-
kesztő-helyettesének utasítására irta. Azóta azon-
ban meggyőződött arról, hogy Rissay az ügy-
ben teljesen tisztán áll és a cikk megiráia fe-
lett sajnálkozását fejezte ki. Rissay a nyilatko-
zatot elégtételnek elfogadta, mire a büntetőtör-
vényszék az eljárást megszüntette. 

Divatos ékszerek, dísztárgyak legolcsóbban 
Mülhoffernél, Kárász-utca 2. 4ss 

Orvval k ö p e n y e k , iskolakötények, sportnadrágok, 
fehérnemüek gyári áron Soósnál, Oroszlán-u. 2. m 

— A szegedi kir. erdőfeltigyelőség helyett — 
szegedi m. kir. erdőfelügyelő. Áz 1923 évi XVIII. 
t.-c. megszünteti az erdőfelügyelőségeket és az erdő-
felügyelettel az erdőfelügyelőket bizza meg, úgyszintén 
megszünteti az erdőgondnokságokat és alföldi erdő-
telepítési kirendeltségeket és azok teendőit az állami 
erdőhivatalok fogják ellátni. Szegeden az egész válto-
zás az, hogy erdőfelügyelőség helyett erdőfelügyelö 
írandó. 

Vi lághírű Schroll'Siffon Soós L.-nál, Oroszlán-u. 2. 

Minden leány kelengyével mehet férj-
hez, ha a szükséges vásznat méterenként tizen-
nyolcezer koronás árban Fodor Részletáruházá-
ban, Iskola-utca 14. szerzi be. 

Ne szaladjon reggel, amikor legtöbb dolga 
van, tejért a piacra, mert azt egész napon át 
a Központi Tejcsarnok fióktejcsamokaiban be-
szerezheti. 

Cigarettázik ön ? Sodorjon Janina papirt 1 

— Ulain Ferenc rágalmazás! pSre. Buda-
pestről jelentik: Dr. Ulain mint védőügyvéd 
egy tárgyaláson azt mondotta, hogy Pinterics 
iráiszakérlő hamis szakvéleményt terjesztett 
elő. Ezt az ügyet tárgyalta ma a törvényszék. 
A bíróság ítéletében bűnösnek mondta ki Ulain 
Ferencet felhatalmazásra hivatalból üldözendő 
rágalmazás vétsége miatt és ezért egymillió-
százezer korona pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet 
végrehajtását azonban a novella első §-a alap-
ján felfüggesztette. Az ítélet indokolása sze-
rint bűnösnek kellett kimondani Ulain Feren-
cet, mert azt állította, hogy Pinterics hamis 
szakvéleményt adott le. A törvényszék meg-
állapította, hogy Pinterics könnyelmiien és 
helytelenül mondott szakvéleményt. Ulain tehát 
jóhiszeműen cselekedett Paksy János védelmé-
ben, de jószándékát rosszul hajtotta végre. 
Moldoványi királyi ügyész az ítélet enyhe volta 
és a végrehajtás felfüggesztése miatt jelentett 
be felebbezest. Ulain felebbezett a bűnösség 
kimondása miatt. 

— A SZEGED kiadóhivatala februártól 
a városi bérházban az első kerületi rendőr-
laktanya volt helyiségében (Széchenyi-tér) tesz. 

— Öngyilkosság a vendéglői fehérasztal-
nál. Budapestről jelentik: A vendéglői fehér-
asztalnál mulató társaság közepette hétfőn este 
fél 10 kor vetett véget életének a budapest 
társasélet valamikor hires tagja, Babocsay{ 
Zsigmond. Neve a háború előtt lett közismert 
Budapesten, mikor egy csatádi perpatvar foly-
tán tragikus végű párbajt vívott sógorával, 
Hajdú Imre repüiőföhadnaggyal. A párba} u'án 
búskomorságba esett és borban keresett vigasz-
talást. Kaposvár körül lévő nagy biríokát el-
veszítette és végül az E!s5 Magyar Biztositónál 
lett jégkárbecslö. 

Kelengyevászon méterenkint tizennyolcezer 
korona Fodor Részletáruházában Iskola-u. 14 sz. 

B o t r á n y t okozott a közönség a Zigotó-
bemutatón tetszésnyilvánításának elemi kitöré-
sével. Orkánszerü nevetés, taps rengette meg a 
Belvárosi Mozi hita mas termének falait, melyek 
ötödik esztendeje nem értek tetszéskitörésnek 
ilyen hatalmas megnyilatkozását. A közönség 
valóban jól éreze magát, nevetett, mulatott és 
a szellemes feliratok légiójából egy larisznyára-
VÚlót is kapott Mihályi István, a jeles kabaré-
író nagyszerű tollából. Zigotó vgjátékának 
kiváló meséjével ki'.ünő, sokszor sikamlós 
helyzeteivel frenetikus sikert ért el. Régen 
láttuk Z gotónkat örömmel vártuk, akinek nagy-
szerű múkái firadt idegeinkre jótékonyan ha-
tottak. Bimbula az ő szellemes bohózatával a 
legteljesebb mértékben vívta ki újból a publi-
kum háláját a szerzett kellemes percekért. A 
remek nevető műsort egy kiváló amerikai aktua-
litás, „Intim Pista Amerikában" vezeti be. A 
kiváló búfelejtő műsor csütörtökig szerepel a 
Belvárosi Mozi műsorán. 

G u m m i é s B ő r i p a r @ L i n o l e u m i p a r 
tisztelettel értesitik igen tisztelt vevőiket, hogy 572? 

január 29-lke az ingyennap 
hSSSPSST a január 29-iki bélyegzővel ellátott 
bevásárlási szelvények ellenében » egészében visszatérítik. 

Hz Hitalános G&zlzzóténij és Villamossági R.-T- Budapest, szegedi vezérképviseleté 

Accumuláftot* töltés! 676 Szerelési m u n k á k í 
Villamos csillárok, vasaló, főző- és fűtőkészülékek. Mótor tekercselés és javitás, 
galvanizálás, villamos orvosi és mérő-rhüszerek szakszerű javítása. Radio cikkek. 


