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Véres családi dráma Budapesten 
Egy vasúti főellenőr felesége lelőtte férjét-

(Budapesti tudósítónk telefonjelent ise.) Ma 
délután 7 órakor vérei családi dráma látszó-
dott le a Tükör ucca 2. számú átjáróházban. 
Jakabhdzy László Máv. főellenőr felesége, szü-
letett Kohner Teréz három revolver IS vés ¡el le-
lőtte férjit, akit ilelveszilyes állapotban a Pajor-
szanatóriumba szállítottak. Az aiszony a tett 
elkövetése után önként jelentkezett a rendör-
ségen. A csoládi dráma oka az volt, hogy 
Jakabhdzy válni akar telesigétől és egy erzsé-
betfalvai úrinőt akart jeleségül venni. Az asz-
szony tegnap megleste férjét a Tükör uccábin, 
ahol elkeseredésében lelőtte férjit. 

Botrányt okozott 
egy magyargyalázó pékmester 

az Emke-kávéházban. 
Kinos botrány játszódott le izerdán éjjel az 

Emke-kávéházban. Tíz óra ulán néhány perccel 
beiért a kávéhátba egy idősebb ember és há-
rom deci bort rendelt. Eleinte csöndesen visel-
kedett, de azulán, hogy kétszer megismételte 
a rendelkezését, lármás letl. A főpincér erre 
hozzáment és felszólította a botránjoian lár-
mázó vendéiel, hogy távozzék békességgel. 
Most a vendig durva sértésekkel támadt a 
föpincérre. Az öiszes vendégelt fölriadtak. Dá-
vid Sándor vendéglős odament a dflhes em-
berbe;, hoiy lecsillapítsa. 

De az most őrá támadt, fölemelt ököllel ment 
neki, de a főpincér szerencsére lefogta. Csak-
hamar kiszabadult és hol szerbül, hol magya-
rul a legdurvább szavakkal szidalmazta a ma-
gyarokat. Egy közeledő pincéri, az odasiető 
vendégeket bántalmazta a dühöngő 8 szidal-
main, a magyarok elleni leírhatatlan károm-
kodásain felizgult egy orvostanhallgató is, aki 
szintén le akarta fogni; a fiata embert azonban 
megrúgta. Csak az odahívott három rendőr 
tudta lefogni. A rendőrségen tökrészegnek bi-
zonyult. Azt hiszik, hogy egy szegedi szerb 
píkmester apja. Csak holnap lehet majd ki-
hallgatni. 

LONDONBAN MÉG TOVÁBBI ÜNNEPEK 
LESZNEK A LOCARNOI SZERZŐDÉS ALÁ-
ÍRÁSA ALKALMÁBÓL Londonból jelentik: 
Mint a Westminster Gazette jelenti, a locarnoi 
szerződés aláírása alkalmából a Buckingham-
palotábin rendezendő ünnepség egyike lesz a 
legfényeiebbeknek, amelyeket Londonban valaha 
tartottak. A palotában tartandó ünnepség után 
nagyszabású fogadás lesz, amelyre a diplomáciai 
testületeket, az angol minisztereket, a politika 
vezető személyiségeit, a hivatalnoki kir fejeit 
és az egész közélet kiváló személyiségeit hivták 
meg. Azokat a kölügyminiiztereket, akik a 
szerződést aláírják, a londoni City december 
2-án villáireggelire látja vendégül Ucyanezen 
a napon tiuteletükre a Lanceiter-Houseban 
vacsorát adnak. A vaciorát fogadás követi. 

MUSSOLINI LONDONBA MEGY A LO-
CARNOI EGYEZMÉNY ALÁÍRÁSÁRA. Páris-
ból jelenlik: Brtand külügyminiszterbe*, arra 
a táviratára, amelyben Mussolinit a locarnoi 
paktum olasz részről való ratifikálása alkalmá-
ból üdvözli, köszönő távirat érkezeti Mussoli-
nitól. Az olasz kormány — mondja Mussolini 
távirata — szerencsésnek érzi magát, hogy a 
paktum müvén együtt munkálkodhatik, mert 
meg van győződve arró', hogy a locarnoi szer-
ződések linyegesen elő fogják mozdítani Európa 
bikijit. Végül közli Mustolini, hogy a paktum 
aláírására szemilyesen megy el Londonba 8 
reméli, hogy ott Briand külügyminiszterrel új-
ból személyesen találkoibatik. 

Szőke Helén nöi divatterme 
(Kálváriánát). Elsőrendű angol és francia munkák, jutányos árak, 
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Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, 
Kogutovicz Károly, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Szenes Béla, Szomaházy István, Tonelli Sándor 

irnak eredeti cikkeket és verseket a 

Délmagyarország karácsonyi ajándékkönyvébe. Hirete 

V B / 1 9 Csütörtök. Rúm. hat, és protestáns 
J&.1 / I M I Jónás. Qör. kai. Zenób. Nap Kel 7 

óra 0 férckor, nyugtuk 4 óra 28 perckor 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. i(J—l-ig, d. u. 4 7-ig. 

ÜUKsnm nyitva d, e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem i. enelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u 3-7 ig. 
A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

üerie Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
.sossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugárut 11. 
Nyitás reggel (él 8, zárás este fél 7 órakor. 

Letartóztatták a nagy Garibaldi f iá t . 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rómá-
ból jelentik: A nagy Garibaldi fiát, Garibaldi 
Islvánt és öccsét az olasz határon a Mussolini 
ellen tervezett merénylet gyanúja miatt letartóz-
tatták. ^ 

— Ligerlöff Zelma adománya a debre-
ceni egyetemnek. Debrecenből jelentik: La-
gerlöfj Zelm», a kiváló svéd irónő azt a két-
millió koronát, amelyet a „Generális gyűrűje" 
cimü regényének magyar fordítási jogáén a 
Franklin Társulattól kapott, a debreceni Tisza 
István tudományegyetem bölcsészeti karának 
adományozta azon rendeltetéssel, hogy az ösz-
szegből egy két szorgalmas nőhallgató jutal-
maztassák, aki a svéd irodalom iránt komoly 
érdeklődést mutat. 

— Ásatások Domaszéken. Móra Ferenc, a 
szegedi muzeum igazgatója ma ásatásokat kez-
dett Domaszéken, a Lodri tó partján, Kazí 
Ferenc földjén, ahol népvándorláskori temető 
nyomaira találtak. Az ásatások egész héten tar-
tanak. Móra ugyan vasárnap haza.ön Dugonics-
Társaság-i előadását megtartani, de amennyi-
ben az idő engedi, a jövő héten folytalják a 
terjedelmesebbnek látszó temető föltárását. 

— Elárverezik Zola hagyatékát. Páriából 
jelentik: Néhány héttel ezelőtt meghalt Zola 
özvegye éi ennek következtében árván maradt 
a meudoni villa, amelyben a nagy iró, halála 
óta pedig az özvegye lakott. Most azután a 
villa egészen ki fog ürülni, meri Zoláné roko-
nai mint örökösök elárvereztetik a villa egtsi 
berendezését. Már át is vittek mindent a Hotel 
Dronotba (igy bivják a párisi árverési csarno-
kot) és holnsp már megkezdődik az árverés. 
Szebbnél-szebb antik bútorok, hires fes'ők 
festményei, műtárgyak s értékes ékszerek van-
nak a holmik közt, amelyekért tekintélyes ösa-
szeg fog befolyni. Zola özvegyének végrende-
lete értelmében a meudoni villából drvahdzat 
fognak csinálni és csakis a falán lévő emlék-
tábla fogja hirdetni, hogy ki volt a lakója. 

— Előadás az Egyetem Barátai Oivosegyesfilcté-
ben. Az Egyetem Barátai Egyesületének orvosi szak-
osztálya és a vele egyesült Szegedi Orvosegylet folyó 
hó 14-én a sebészi klinika tantermében orvosi szik-
ülést tart. Elnököl: dr. Meskó Zoltán. Tárgysorozat: 
i . Dr. Tróján Emil: Ductus oemphaloentericus«pertus. 
(Bemutatás.) 2. Ifj. Jancsó Miklós: Két uj módszer 
sejtek Golgi-féle készülékének feltüntetésére. (Készít-
mények bemutatása. 3. Dr. Lukács József: Ujabb adat 
a csecsemőparcreas élettanához. A szakülés kezdete 
délután fél ö órakor. 

Az Apostolok Étterem Ízletes, házias kony-
hája felülmúlhatatlan. Mhj7 

— A Szegedi Kereskedők Szövetsége a 
kebelébe tömörült fiatal kereskedők által ala-
küott gazdaságtudományi szakosztályával kar-
öltve a tél folyamán több előadás tartása tár-
gyában előkelő szakférfiakkal megállapodást 
létesített. Ily megállapodás létesült dr. Beck 
Salamon kiváló magánjogásszal, egy a valori-
zációról, dr. Bodroghy József, az OMKE titká-
rával a felértékelésről, dr. Giücksthal Samu, a 
kiváló adópolilikussal az adóügyi problémák-
ról, dr. Vámbéry Rusztem egyetemi tanárral 
aktuális napi kérdésekről szóló előadás meg-
tartására vonatkozóan. Az első előadást folyó 
hó 21-én dr. Bodroghy József a felértékelésről 
& Szegedi Lloyd Társulat helyiségében tartja 
meg, melyre a Szegedi Kereskedők Szövetsége 
már must felhívja tagjainak és az érdeklődők-
nek a figyelmét. 

— Csütörtökön Ítél a Kúria a Beniczky-
ügyben. Budapestről jelentik: A büntetőtör-
vényszék Töreky-tanács a tudvalévően zárt tár-
gyalás után Benlczky Ödönt ismeretes húsvéti 
cikke miatt kormányzósértés és hivatali titok 
eláruldsdnak vétsége miatt három évi fogházra 
itélte. Az Ítélőtábla Degré-tanácsa helyben-
hagyta az ítéletet, mire Beniczky és védője a 
Kúriához jogorvoslattal éltek. Ráih Zsigmond 
másodelnök tanácsa szerdán délelőtt féltizenegy 
órakor kezdte meg a Beniczky-ügy tárgyalását 
Mendelényi László kúriai biró vezetésével A 
tárgyalás megnyitása után Polgár koronaügyész 
zárt tárgyalás elrendelését kérte. Indítványának 
a bíróság helyt is adolt és igy a Kúria is zárt 
tárgyaláson tárgyalta Beniczky bűnügyét. Két 
és félórás zárt tárgyalás után a Kúria ugy 
határozott, hogy Beniczky ügyében csütörtökön 
dilben 12 órakor hirdeti ki itiietit. 

— Halálozás. Megrendítő tragédia borította 
gyászba a város egyik tiszteletben álló családját, 
a Rietly-családot. Rietly Ilonka, Hergovits Jenő 
gimnáziumi tanár 29 éves lelesége rövid, de kinos 
szenvedés után szerda reggel hirteien elhunyt. A 
fiatal és boldogságban élő házaspár második 
gyermekének megérkezését várta. A tragikus végű 
asszonyt azonban néhány nap előtt súlyos követ-
kezményű baleset érte: elesett az uccán. Kedden 
este be kellett szállítani a klinikára, ahol szerda 
reggelre hihetetlen szenvedések után meghalt. A 
kedves, életerős fiatal asszony halála mély rész-
vétet keltett. Nagyon sokan ismerték, hiszen éve-
kig egyik legszorgalmasabb tisztviselőnője volt a 
városnak. Néhány nap előtt hagyta el állását, 
hogy minden idejét kis fia és az eljövendő má-
sodik gyermek nevelésére fordítsa. Pénteken dél-
után három órakor temetik a közkórházból és 
délelőtt 10 órakor lesz az engesztelő szentmise 
lelklüdvösségéért a rókusi templomban. A tragikus 
sorsú fiatal asszonyt férjén és kisfián kivűl édes-
anyja, özv. Rietly Aurélné, huga Kornélia, vala-
mint rokonainak és tisztelőinek nagy serege 
gyászolja. 

— Vasárnap leplezik la Engel Lajos sír-
emlékét. Az érdemes szegedi, régi lapkiadó-
nak, Engel Lajosnak legutóbb diszej siremléket 
emeltek a belvárosi temetőben. A siremléket 
ünnepség keretében fogják leleplezni vasárnap 
délelőtt. A sírnál beszédet mond a régi, érde-
mes lapkiadóról Móra Ferenc. 

Dinnyés Ferenc képkiállitását a „Kass" 
halijában tovább folylatja. Megtekinthető nov. 
15-ig, naponta d. e 10—l-ig, d. u, 3—7-ig. 
Képek részletfizetésre is kaphatók, 

Telefon: 

Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI Telefon: 

Péaztári 5-82. 

November 12-én, csütörtökön 

Elet, vagy halál... 
OHNICC NEDERITH. ) 

Az amerikai szubadságharc idejéböi 2 rész, 12 felvonásban, e g y s z e r r e mind a két rész. 

Főszereplő 

I 
I 

Telefon 
11—8*. KORZÓ MOZI Telefon 

11-85. 

O r f o n - f l l m ! November 1?., 13., 14., 15-én, csütörtöktől vasárnapig O r i o n - f i l m t 

§ „Z" a fekete lovag! j 
Azonkívül: 

M a r i o n D a v i s . 
C O C Ó , ft M Ű V É S Z . Falrengető amerikai burleszk 

Előadásók kezdete 5,1,9 órakor 

I 
I 

Tiz felvonásos Orion-attrakció. 

Főszereplő: 

Azonkívül: 

Dauglas Fairbanks. 1 
BUSTER, a nők barátja, 1 Falrengető burleszk 

2 felvonásban. 

Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. 


