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A Szegednek még mindég nincs kolportázsjoga ! 
Éjszakai botrány egy kávéházban. 

Szeged, február 9. (Saját tadósitónktól.) Szom-
batról vasárnapra virradóra a késő éjszakai órák-
ban botrányos verekedés játszódott le az egyik 
szegedi kávéházban, ahol szombat lévén, nagy 
számban gyűltek össze a csöndes mulatozók. A 
botrányos verekedést, amelynek szereplői egy 
fiatal cipőfelsőrészkészitő és egy kalonasági tiszt- j 
viselő voltak, a rendőrség gyors beavatkozása fe- j 
jezte be és a rendőrök erélyes föllépése megakadá-
lyozta a botrányos verekedés továbbfejlődését. 

A Stefániával szemben levő Park-kávéházba 
ugyanis szombaton este tizenegy óra felé három 
fiatalember tért be. Csöndesen eihe lyezkedtek \ 
az egyik asztal mellett, bort rendeltek. Csöndé- j 
sen és szépen szeliden folyt a szombat esti mu- j 
latozás, figyelték a női zenekar muzsikáját, majd -
egymás után gyűltek a karcsú boros üvegek. Egy ; 
óra felé azután minden feltűnés nélkül elhagyta j 
a kávéházat a társaság egyik tagja. A két fiatal-
ember néhány peicig nyugodtan ült az asztal mel-
lett, majd a másik fiatalember is csöndesen eltá-
vozott a helyiségből. 

A főpincér erre figyelni kezdte a társaság meg-
maradt tagját, mert gyanúsnak tünt fel a dolog. 
Néhány perc múlva azonban, amikor a főpincér 
a kávéház másik részén volt elfoglalva, ez az 
utolsó fiatalember is minden feltűnés nélkül föl-
vette kabátját és csöndben kilépett az ajtón anél-
kül, hogy kiegyenlítette volna a mintegy százezer 
koronát kitevő számlát. A főpincér azonban észre-
vette a dolgot, utána sietett az utcára és igy ! 
szólt: 

— Uraságod elfelejtette a borok... 
A fiatalember erre harsány hangon kijelentette: 
— Nem én rendeltem, nem is fizetek / 

A főpincér erre behivta a már eltávozni akaró 
fiatalembert a kávéházba. Azonnal hangos szó-
váltás kezdődött, amelynek hevében a fiatalember 
egyszerűen szemtelenségnek minősítette, hogy tőle 
kérik a ceh árát. Szó szót követett, a kiabálásra a 
vendégek felugráltak az asztalok mellől, a női 
zenekar abbahagyta a zenét és mindenki a vitat-
kozók köré csoportosult. 

A fiatalember egyre fenyegetőbben lépett fel, 
majd a vita hevében az egyik kávéházi alkalma-
zottat mellbeütötte. Az ütést pofon követte, majd 
ekkor ért oda az egyik mellékajtóból egy sápadt, 
idősebb ember. 

— Én katona vagyok I — kiáltotta,'majd a szét-
választás ürügye alatt leosztott néhány hatalmas 
pofont. Ekkor" azután kitört a botrány. A fiatal-
ember is verekedni kezdett, székek emelkedtek leve-
gőbe, súlyos ütések hangzottak. A helyzet egyre 
fenyegetőbb lett, az ügyeletes detektív nem tudta 
lecsillapítani az ekkor már dühösen verekedőket, 
mire rendőrökért kiáltott. 

A dulakodók csak nagynehezen hagyták abba 
a pofozást, csak nagy nehezen kerültek vissza a 
földre a székek. Igazolni azonban nem akarta 
magát a fölhevült fiatalember. Ha ebben a perc-
ben a detektív és a rendőrök nem avatkoznak be 
erélyesen, ismét kiujul a verekedés. Néhány 
percnyi csönd után a fölhevült fiatalember félmil-
liósokat húzott elő a zsebéből, harsányan kiál-
tozta, hogy neki nincsen szüksége a főpincér pén-
zére, de még sem fizet. 

A rendőrök ezután a fiatalembert előállították a 
központi ügyeletre, ahol kénytelen volt megmon-
dani nevét. Az éjszakai botrány okozója Müller 
Séla cipőfelsőrészkészitő volt. h. rendőrség most 
megindította ellene az eljárást. 

H I R E K 
II /IÁ Kedd. Róni, kai a protestáns Skolasz- ' 
aa/lUft tika. Qör, ka''. Efrém. Na9 Hel 7 óra } 

14 perckor, nyugszik 5 óra 15 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. tO—l-ig, d. u. 4—7-ig, j 

Muzeuai nyiiva d. e. 10—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 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: ; 

Franki Antal Szentgyörgy-tér (telefon 118), Zakár Sándor j 
Valéria-tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics-tér 

Silefon 793), Salgó Péter Mátyás-tér (telefon 296), 
oldvány Lajos Újszeged (telefon 846). 

— Jóka i emléke a KUfaludy-Táraaságban. 
Budapeslről jelentik: A Kisfaludy Társaság va-
sárnap déle'őtt ünnepélyes közgyűlést tarlott 
Jókai Mór emlékezetére. A közgyűlés, amelyen 
a kormányzó is megjelent családjával egyült, 
impozáns kere ek között folyt le. Az ünnepi 
beszédet Berzeviczy Albert tarfotla. Nagyhatású 
bes-édben méltatta Jókai Mór sohs el nem 
évülő irodalmi érdemeit és kifejtelte, hogy min-
dentől megfoszthatják Magyarországot, csupán 
lánglelkü költőinek, íróinak örök értékű szellemi 
alkotásaitól nem. Ezután Ravasz László püspök 
tartott értékes előadást „Jókai lelke" cimen. 

— Ullmann Adolf báró temetése. Buda-
pestről jelentik: Vasárnap délelőtt 11 órakor 
temették el óriási részvét mellett Ullmann Adolf 
bárót, a Hitelbank elhunyt vezérigazgatóját a 
Hitelbank székházából. A temetésen megjelentek 
a mai magyar politikai és gazdasági élet rep-
rezentánsai, a kormány részéről Walkó Lajos 
és Bud János miniszterek és Bárczy István 
államtitkár a miniszterelnök képviseletében. Az 
egyházi szertartás után gróf Cziráky Antal, a 
Hitelbank elnöke búcsúztatta a halottat. 

— Szeged város húszmillió boronia ado-
mánya a borsodmegyei földrengés károsult-
jainak. A város tanácsa a hétfői ülésen elha-
tározta, hogy húszmillió koronát küld az egri 
polgármesternek a borscdmegyei földrengés 
károsultjainak támogatására. 

— Előadások Róma művészetéről. Dr, Csengery 

Íános, egyetemünk rektora, aki a classica philologián 
ivül a klasszikus archeológiát is előadja, a jelen fél-

évben — tekintettel a szent évre és az Itáliába uta-
zókra — hetenként két előadást fog tartani a központi 
egyetem 3. számú bölcsészetkari termében (I. emelet) 
a római művészetről, melyre az érdeklődő közönséget 
is szívesen látja. Az előadások ideje hetenként csü-
törtök és péntek délután 6 órától 7-ig. Kezdetük a leg-
közelebbi csütörtökön, folyó hó 12-ikén. 

i 
— Harmincmill ió rendkívül i segélyt kapo t t 

a vá ros tó l az evangel ikus egyház. A szegedi 
lutheránus egyház beadványt intézett a tanács-
hoz és megfelelő hozzájárulást kért egy tem-
plomi orgona beszerzéséhez, amely célra 150 
millió koronára lesz szüksége. A tanács tekin-
tettel az evangelikus egyház szegénységére és 
eddig tanusitott szerénységére, harmincmillió 
korona rendkívüli segélyt szavazott meg. 

— Átkísérték ax ügyészségre Moravek 
Istvánt. A Szegedi Qazdasági Bank ügyében 
megindult rendőri nyomozást, értesülésünk 
szerin*, már befejezték és ennek eredménye-
k é p p Moravek István vezérigazgatót hétfőn 
délben átkísérték az ügyészség fogházába. A 
bank igazgatósága által fölajánlott másfélmilliárd 
ügyében nincsen ujabb változás, amennyiben 
a hitelezők kielégítését, h í a Pénzintézeti Köz-
pont nem gördít akadályokat, csak napok 
múlva kezdhetik meg. 

Relch Erzsi nöi divattermét e hő 11-én Vár-
utca 7. a á helyezi át. Addig modelljeit és anyag-
jait o'csón kiárusítja. 
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— Napi jelentés a földbér-fronti h a r c o k -
ról. A város matyéri bérföldjeinek bérlői csat-
lakozva a csengeleiekhez, beadványt intéztek a 
tanácshoz és a következőket kérték: Mivel a 
matyéri bérletek bére február elsején lenne 
esedékes és mivel a földmivelésűgyi miniszté-
riumban kidolgozás alatt áll a földbérek ren-
dezésére vonatkozó rendelet, adjon haladékot a 
város a bérfizetésre április elsejéig. A tanács 
megállapította, hogy a kérdéses bérföldeken 
százhúsz kiló buza az átlagbér, ami olyan 
kevés, hogy gondolni sem lehet a leszállítására, 
tehát a kérelmet elutasítja, a haladékot nem 
adja meg, ellenben közli a bérlőkkel, hogy aki 
nem akarja tovább tartani a földet, adja vissza 
a városnak, a város szívesen visszavesii. 

— A honvédelmi miniszter af fér ja a f a j -
védő vezérekkel. Budapestről jelentik: A faj-
védők egyk legutóbbi vacsoráján Gömbös 
Qyula és Eckhardt Tibor nemzetgyűlési kép-
viselők szokatlanul éles hangost aposztrofálták 
Csáky Károly gróf honvédelmi minisztert az 
úgynevezett kémkedési törvényjavaslattal kap-
csolatban elhangzott kijelentései miatt. Csáky 
Károly gróf honvédelmi miniszter segédei utján 
lovagias elégtételt kért, mire Eckhardt és Göm-
bös is megnevezték segédeiket. Eckhardt és 
Gömbös megbízottai a tárgyalás folyamán kije-
lentették, hogy megbízóik Csáky Károly gróf 
felett, mint politikus felett gyakoroltak kritikát 
és a minisztert egyéni becsületében sem sérteni, 
sem é> inteni nem akarták. A honvédelmi mi-
niszter megbízottai fe!ük nevében ezt a magya-
rázatot tudomásul vették. 

— A Ferenc József-tudományegyetem Barátai 
Egyesületének természettudományi szakosztálya 
folyó hó 12-én, csütörtökön délután 5 órakor a ter-
mészettudományi intézetek biológiai tantermében szak-
ülést tart. Tárgysorozat: 1. Dr. vitéz Lengyel Enlre : 
Beszámoló külföldi tanulminyutamról. 2. Dr. Szent-
pétery Zsigmond: Petrogenetikai észleletek a Börzsönyi 
hegység északi részén. 3. Dr. Sümeghy József; Közép-
miocsn kövületek a Börzsönyi hegység északi részéről. 
Üléselnök: Dr. Szentpétery Zsigmond. Az előadásra 
vendégeket szivesen lát az elnökség. 

— Munkáselőadások. Ezen hét folyamán is 
három előadás lesz — mindenkor este hét órai 
kezdettel — a szegedi Munkásotthon Maros-utca 
4. szám alatti nagytermében. Kedden, február hó 
10-én: dr. Szentpétery Zsigmond egyetemi tanár: 
A föld képződése cimen tart előadást. Szerdán, 
február hó 11 én dr. Kováts Ferenc egyetemi ta-
nár második előadását tartja: A modern kapita-
lizmus eredetéről és kialakulásáról. Pénteken, 
február hó 13 án dr. Farkas Béla egyetemi tanár: 
A származástan cimmel. 

— Szinházi kötelekre — tum. l ió koronát sza-
vazott me r a tanács. A hétfői tanácsülésen dr. Gaál 
Endre kulturszenátor javaslatot terjesztett a tanács elé 
a szinház zsinórpadlásának rendbehozása érdekében. 
A mérnökség költségvetése alapján javasolta, hogy a 
város tizenkilencmillió koronáért vegyen sodrony és 
kenierköteleket a zsinórpadlás hiányzó felszerelésének 
pótlására, mert a kötélhiány m att késedelmesek az 
előadások. A tanács hosszú vita után ugy határozott, 
hogy egyelőre tízmillió koronát utal ki erre a célra, 
jövőre azután, ha lesz pénz rá, ismét kiutal megfelelő 
összeget. 

Február 10. és 11-én, kedden, szerdán 

Harry Piel 
főszereplésével 

EMBEREK 
ÉS 

ÁLARCOK 
I. és II. rész egyszerre, 12 felvonásban és a 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 

K O R Z Ó M O Z I 

Február 10. és U-én, kedden és szerdán 
I 

Felhők | 
asszonya.} 

Különös emberek nem mindennapi iörté- A 
nete 6 felvonásban. Azonkívül: 

Bi l l i -Bu l l i -Bub i [ 
kalandjai . | 

i 2 felvonásos burleszk. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 
M é r s é k e l t h e l y á r a k k ti! 
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