
1925 december 8. D E L M A O Y A R O R S Z A 0 5 

Hirete 
Két miniszteri tisztviselő kihallgatását rendelte el a biróság 
dr. Kovács Ferenc és dr. Wolf Ferenc rágalmazási pőrében. 

V I I / Q Csütörtök. Róm. kai. is protestáns Xav. 
4t.ll / O . fér. CMr. kai. D. Gerg. Nap kel 7 óra 

39 perckor, avaguik 4 óra 10 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva ö. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Hamun nyitva d, e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 
A színházi előadások délután fél 4 és este fél 8 

órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : 

Frankó Andor Kálvária acca 17 (telefon 225), Leinzinger 
Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay 
Albert ucca (Hid ucca) (telefon 391), Nindl János 
Petőfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Ujízeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
fél 7 órakor. _ 

A lengyel kormány beavatkozása foly-
tán megállott a zloty zuhanása. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Varsó-
ból jelentik: A zloty áresése a kormány be-
avatkozása folytán ma megállott, söt határozott 
{avulást mutat a helyzete a külföldi pénzpiaco-
kon. Kétségtelen, hogy a zloty nagy áresését 
nemzetközi baisse-spekuláció okozla. 

Az adófólebbezések tárgyalása. 
Az I. sz. adófölszólamlási bizottság tárgyalási 

sorrendje 1925 december 4 én: 
Vass Endréné Kálvin lér 2, Majorossyné Dugonics 

tér 7, Havrincsák Julia Polgár ucca 1& Frank Piri 
Somogyi u. 11, Alt Gizella Széchenyi tér 7, özv. 
Opre Kálmánné Báró Jósika u. 35, Schön Henrik 
Csekonics u 6, női szarik, Bihari Miklós nöi 
divatterem Mikszáth Kálmán u. 7, Rosmann Dávid 
szűcs Kárász u. 5. Wigner Gyula Kárász u. 14, 
Kopasz Lajosné Polgár u. 1, Kiss Mariska Attila 
n. 6, Bottyán Rózsi Horváth Mihály u. 1, Varga 
István Jókai u. 1, Mészáros Dezsöné Petőfi Sán-
dor sugárut 40. Winternilz Márton Klauzál tér 2, 
Czebe Mihály Takaréktár u. 2, női szabók, Reisin-
ger József Dugonics tér 12, Czeitz és társa Kárász 
a. 3, nyomdák, Gáspár János Iskola u. 3, Zsiga 
Mihály Bárka u. 6, Zubek István Bárka u. 15, 
Lugosits Imre Párisi körút 10, Fürst Ferenc Kos-
suth Lajos sugárut 9, Balogh Gergely Kálvin tér 2, 
Dvorzsáfc István Polgár u. 18, Ördögh Dezső Du-
gonics tér 12, Balogh Márton Mikszáth Kálmán u. 

з, Näther Károly Tisza Lajos körút 74, Iritz József 
Kelemen u. 11, Körösi József Iskola u. 25, Frisch 
Hermán Margit u. 19, Kreiner Jakab Tisza Lajos 
körű» 57, Nógrádi László Kossuth Lajos sugárut 
18, Ádám József Kállav Alber» u. 6, Ausländer 
Béla Dugonics u. 13. Babos Árpád Oroszlán u. 6, 
Csanyevácz Mihály Bajza u. 1, Joachim Károly 
Széchenyi tér 5, órások, Grünbaum Izidor ékszer-
kereskedő Iskola u. 13. 

Az L fölszólamlási bizottság tárgyalási sorrendje 
1925 december 5 én: Kováts L. Nándor órás, 
Kossuth Lajos sugárut 57, Scheiner Mór Kigyó u. 
4» Biró Dezső . Klauzál tér 7, Gáspár Ferenc Bástya 
и. 13, Győri Béla Margit u. 26, Szöllős Károly 
Széchenyi tér 8, Győri Lajos óra kellék keresk. 
Somogyi u. 11, Klein Jenő órás Kárász u. 2, La-
dányi Miksa Kelemen u. 2, Bokor Izsó ékszerész 
Kelemen u. 7, Reich Sándor Oroszlán u. 5, Kun 
Jenő Széchenyi tér 2, Brauswetter János Iskola u. 
23, órások, Friedwalsky Istvánné paprikaker. Ha-
szonbérföld 144, Somogyi Ferencné paprika kik. 
Gaadasági t. 25, László Kálmán Petőfi u. 5, Ko-
vács Konrád Boldogasszony sas. 2, Szomora Jó-
zsef Zárda u. 22, Schwartz E. és Fial papr. keresk. 
Révai u. 8, Kotányi János Kárász u. 5, Martin 
Vencel pipajavitó Tisza Lajos körút 52, Baranyai 
Sándor sütő Tisza Lajos körút 57, id. Arnold Jó-
zsef szatócs Petőfi Sándor sugárut 33, Hochwald 
Béla sütő Maros u. 30, Schütz István Kálvária u. 
12, Barkóczy Árpád Valéria tér 4, Gaál József 
vendéglős Festő u. 3, Kroó Lajosné Zrinyi u. 17, 
özv. Kiss Józsefné Szentistván tér 10, Takács Já-
nos épitész vállalkozó Bercsényi u. 10, Talpai 
Mihály fodrász Kigyó u. 2, Liszkay Lajos Kölcsey 
u. 4, Heim Antal Takaréktár u. 8, Schwáb Katalin 
ékszerész Kelemen u. 4, Helyes József cipész 
Tisza Lajos körút 74, Kiss János Marostői kis-

Nsgy föltűnést kellett a nyilvánosság előtt az 
agrágalmszáti pör, amelynek kapcsán két ismert 
szegedi orvos áll egymással szemben és amelj-
ről nemrégiben már beszámolt a Délmagyar-
ország. A nagy érdeklődéssel várt pörben most 
tartották meg a szegedi járásbíróságon az első 
tárgyalást, Ítéletre azonban még nem került sor, 
mivel a biróság elCször kihallgatja azokat, akik 
közvetlen tudomással birnak erről az ügyről. 

A pörben dr. Kovács Ferenc és dr. Wolf Fe-
renc városi tiszti főorvos állanak egymással 
szemben. A tiszti főorvost dr. Kovács Jelentette 
föl rágalmazás cimen. Tudomására jutott ugyanis 
az, hogy dr. Wolf egy alkalommal súlyosan 
sértő kifejezést használt az ő személye felől. 

Hónapokkal ezelőtt történt ugysnia, hogy Sze-
gedre érkezett a népjóléti miniiztériumbói két 
magasrangu tisztviselő. Az állomáson dr. Wolf 
fogadta a miniszteri tisztviselőket és amint jöt-
tek be a város felé, szóba került a tüdőbeteg-
szanatórium flgye is. A tárgyi dolgok megbe-
széléte után rátértek a személyi kérdésekre is. 
Dr. Wolf megkérdezte, hogy kit fognsk kine-
vezni a szanatórium igazgatójává. Erre a mi-
niszteri tanácsos azt felelte, hogy ez már szinte 
elintézett kirdis, az Igazgató dr. Kovács Ferenc 
lesz, akinek munkássága és szaktudása elismert 
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lakás, Papp Ferenc Iskola u. 30, Pesti János Hor-
váth Mihály u. 7, Szallay Pál Csanádi u. 8, Gaál 
József Kigyó u. 7, Keck József Dugonics u. 2, 
Zsulán Pál Kölcsey u. 4, cipészek. 

— Matlekovits Sándor a nemzet balettja. 
Budapestről jelentik: Matlekovits Sándort a 
kormány a nemzet halottjának tekinti és maga 
gondoskodik a temetésről. Csütörtökön délután 
lesz a temetés. A kormány és a közgazdasági 
társaság képviselőin kívül az Akadémia, az 
Országos Iparegyesület, a kereskedelmi érdek-
kép riseletek, a londoni Cobden klub fognak 
bucaut venni Matlekovits Sándortól. 

— Kilenc ntas a kikindai vonalon. Két 
nappal ezelőtt végre Ötéves szünet utáa meg-
nyílt a kikindai va» útvonal. Most már ponto-
san és akadály nélkül futottak be a vonatok, 
sem a szerbek, sem a magyar hatóságok nem 
gördítettek semmi akadályt. Az első nipon hat 
utas érkezett Kikinda felől, míg Szegedről ot 
utas ment át ezen a vonalon Jugoszláviába. A 
második nspon már „emelkedett" s forgalom, 
már kilenc utas utazott Kikinda felé. Az áru-
forgalom is megindult már és s Jelek azt mu-
tatják, hogy a vonal elég forgalmas lesz. 

— Száztizenhatmilliót adott ki a város a 
színészeknek. Jelentette s Dilmagfarország 
legutóbb, hogy a város közgyűlése megsza-
vazta a nyolcezer aranykoronás segélyt. A vá-
ros hatósága most ki is utalt ebböl a segélyből 
siáztizenhatmillió koronát a színészek fizeté-
sére. A pénzt ma vitték át a színházba, ahol 
Csikós Jenő számvevő osztotta ki ma délelőtt 
mindenkinek az esedékes gázsilát. Az ősszeg-
ből mindenkit pontosan kifizettek, ami s leg-
utóbbi időben egészen szokatlan volt a szín 
hái tájékán. Kifizettek minden hátralékos gá 
isit is, sőt azt a hátralékot is, amivel a szia-
igazgató még sz elmúlt évről tsrtozott egyes 
tagoknak. Igv voltak olyanok is, akik egy-
szerre 18—20 milliót kaptak kézhez, óriási 
öröm volt a színházban így n a egén nap, 
mindenki meg volt elégedve, mindenki meg-
kapta pontosan gázsiját. 

— Sok a földbér. Átokházi földbérlők kül-
döttsége járt s polgármesternél szerdán. Panasz-
kodtak. A panasz tárgya természetesen a ma-
gas földbér volt. A polgármester megígérte, 
hogy megvizsgálja az ügyet. 

és nyugodtan rá lehet bizni a fontos intézet 
vezetését. 

Erre azután Wolf állítólag azt mondta a mi-
niszteri tanácsos elfitt, hogy mliri bízzák dr. 
Kovácsra a szanatórium vezetisit, amikor Kovács 
kommunista. A miniszteri tsnácsos erre nem 
szólt semmit, ctupán levélben értesítette dr. 
Kovácsot a történtektől, mire azonnal megindí-
totta a rágalmazási pöit dr. Kovács Ferenc. 

A siegedi járásbíróságon dr. Ápczl Ernő Já-
rásbiró most tartotta meg ebben az ügyben az 
első tárgyalást. A valódiság bizonyítására még 
nem is került a sor, mivel először a két ms-
gasrangu miniszteri tisztviselőt kell kihallgatni 
arra nézve, hogy a beszélgetés hogyan folyt le 
és hogy dr. Wolf milyen formábsn tette meg 
a kijelentéseket. Miután pedig a beszélgetés 
részleteit nem lehetett tisztázni egyedül a vád-
lott dr. Wolf kihallgatásával, a járásbíróság el-
rendelte a két tisztviselő kihallgatását Est s 
rövidség kedvéért Budipesten fog|ák lebonyolí-
tani és a fölveti jegyzökönyveket megküldik 
azután a szegedi Járásbíróságnak. A Járásbíró-
ság pedig csak ezután fog határozni a valódi-
ság bizonyítása kérdésében abban az esetben, 
ha erre a vádlott konkrét inditványt tesz. így 
ebben az ügyben az Ítéletre előreláthatólag csak 
hónapok múlva keril sor. 

— Rajnai Lorántot eltemették. Rajnai Ló-
rántot, a szegedi szinbáz tragikus hslálu fiatal 
rendezőjét szeida délután három órakor temet-
ték el a belvárosi temető halottasházából. A 
részvét és a szülők iránt érzett tisztelet a vá-
ros társadalmának százait sorskoatstta föl a 
halottasház elé, shol s koszorúktól rosksdó ko-
porsó várta a beszentelést. A megható gvász-
szertsrtás közben a szinbáz énekksra a „Miért 
oly borús" kezdetű gyászdalt énekelte, ami 
után Harsányi Miklós, a szegedi szinbáz tag|a 
a pályatársak és a barátok nevében búcsúzott 
el a drága kedélyű, idealista lelkű Lóritól, aki 
oly forró szeretettel csüngött a szinházon és 
oly sietve vált meg attól, hogy az első igazi 
vastaps dübörgését sen élhette meg. 

— Zajlik a Tiaza. A hirtelen hidegre válto-
zott időjárás következtében a Tisza-folyó és a 
Maros felső szakaszáról megindult s jégzajlás, 
amely szerdán reggel ért Szegedre. A város 
slatt egyelőre még csak a Maros Jegét hordja 
a viz s csak a mai napra várják a Tisza Jegét 
abban az esetben, ha a hideg idő továbbra is 
kitart. 

— A kormányzó megkegyelmezett a sátor-
aljaajhelyi rablógyilkos katonának. Budapesti 
tudósítónk telefonálja: Miskolcról Jelentik: A 
hadbiróiág még juliusban halálra ítélte Relu 
József sátoraljaújhelyi katonát, ald szolgálati 
fegyverével agyonlőtte is kirabolta tgndex fózsef 
gazdálkodót. A hadbíróság s halálos ítélet ki-
hirdetése ntán az ítéletet kegyelemre Kiterjesz-
tette a kormányzóhoz. A döntés ma érkezett le 
a kabinetirodától, amely szerint a kormányzó 
Reisz büntetését 20 ivl fegyházra átváltoztatni 
rendelte. 

Lckár operett ma este Rómában, rádién. Sröllős, 
Széchenyi tér 8. 

— Szomaházy István bslisete. Budapesti 
tudósítónk jelenti telefonon: Szomaházy István, 
s kiváló iró ma délután, amikor elhagyta a 
parlament épületét, a síkos Járdán elcsúszott 
és balkarját törte. Hamarossn orvosi kezelés 
alá vették. 

Bécii d iókoksz. Kelenbank. Telefon 66. 

E. Schatz Magda füzöszalónja 
Somogyi ucca 15 n Telefon: 14-30 
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Telefon: 
Irodai 2-68. BELVÁROSI MOZI Telefon: 

Pénztári 5-8 í. 

December 3., 4., 5., 6-án, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap 

I v a n Mosjoukine 
legújabb filmje : 

MfllhlflQ Papea I P i r a n d e l l o 
•wseca ( l l l a s • « • • % » « ! • • regénye 9 telvonásban. 

Azonkívül: Gyöngytolvaj. Két felvonásos amerikai 
burleszk 

ElAadásók kezdete 5.1,9 Érakor 
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Telefon 
U—85. KORZÓ «MOZI Telefon 

11-85. 

December 3-án. csütörtökön 

Kényelmetlen szerelem. 
Főszereplő: 

Filmregény 6 felvonásban. 

Azonkivül: 

Evelyn Brent. 
Romeó a s t r andon . LBffKi«*. 

Előadások kezdete 5, 7 és 8 órakor. 
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