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Hasbarugás és püspöki pofon 
szerb király cettinjei látogatása körül. 

(Budapesti tudósítónk ieletonjelentése.) Bel-
grádból jelenlik: Sándor szerb király a közeli 
napokban meg ikatja látogatni Ctillnjtí. Már 
a fogadását előkészítő bizottság tagjai csúnyán 

összevesztek és összeverekedtek. A attlnjtl 
püspök összeszólalkozott a polgármesterrel is 
azt kitszer pofonütöilt, mire a polgármester 
a püspököt kitszer hasbarugia, 

Felmentették a fiatal bankpénztárost, 
akit hét hónap óta 150 millió ellopásával vádoltak. 

Az uj adatok alapján uj nyomozást kezdett a rendőrség. 

(Budapesti tudósítónk telejenjelentése.) Mis-
kolcról Jelentik: A törvényszék ma foglalkozott 
Székely Ferenc bankpénztáros bűnűgyével, aki 
hét hónapja vizsgálati fogságban van. A pénz-
tárost azzal vádolták, hogy bankjának a Köl-
csönös önsegélyző Hitelszövetkezetnek pénztárá-
ból 150 millió kertaát lepett el. A gyanúra az 
adott okot, hogy a lopás elkövetésének ideié-
ben senki sem tartózkodott a bank helyiségé-
ben, csak Székrly Ferenc, aki másnap több 

milliós adósságát fizette ki. 
A Miskolc társadalmi életében élénk szerepet 

vivő Székely Ferenc az első pillanattól kezdve 
ártatlanságát hangoztatta, ami a mai tárgyalá-
son be is bizonyult, mert a törvényszék blza• 
nyitékok hiányában felmentette és aznnnal sza-
badlábra helyezte. A tárgyaláson produkált ada-
tok alapján a rendőrség ujabb nyomozási kezdeti 
és most két lakatest gyanusit a lopással. 

H borbélylegény húsvéti őntözködés helyett 
kirabolt és megtámadott a boltban két leányt 

Borotvával támadt a gyanútlan leányokra. — Hatévi fegyházra ítélték. 

Igen érdekes, sulyos bflnögy felebbvileli fő-
lárgyalása került ma délelőtt a siegcdi Ítélő-
tábla elé. A bünügy kedves és virágos húsvét-
tal, pajkos és vidám locsolkodással kezdődött 
el és a végén rablástal, erőszakkal, testisértés-
sel vádolt meg az ügyészség egy elvakult fia'al 
borbélylegényt, aki a íoctolkodás ürügye alalf 
sulyos bűncselekményeket követett el. 

A Tábla előtt fekvő iratokból derül ki, bogy 
az elsült év áprilisában, pontosan húsvét 
második napján igen jó hangulatban volt Mayer 
József fiatal borbélylegény. Dolga végeztével 
kiáltott a bolt elé. ahol már stnkl sem tartóz-
kodott. A bolt előtt sétált el ekkor Sotkó Er-
zsébet. Mayer már régen ismerte a csinos 
leányt, vidáman beszélgetni kezdett vele, majd 
azl mondia neki, bogy szívesen megöntözné, 
de itt hirtelen nincs nála illatos viz. 

— Jöjjön hát ezért be a boltba — szólt 
hoizá vidáman —, ott bent van jó párfőm, 
majd megöntöxöm! 

Sotkó Erzsébet bement a boltba és ekkor a 
fiatal borbélylegény hirtelen rátámadt. Elő» 

kapott és kinyitott egy borotvát és rárivallt a 
lányra, hogy adja oda gyűrűjét azonnal, kü-
lönben tövestül vágja le ujját a gyűrűvel 
együtt. A megrémült teáay kétségbeesetten en-
gedelmeskedett. Mayer azonban még nem vég-
zett. Most a borotvával a szerencsétlen leány 
nyakát fenyegette meg és eröszakot akart el-
követni. A szerencsétlen íeány tiltakozni kez-
dett és az uccai járókelők gyülekezése közben 
sikerült elmenekülnie. 

Ezután még mindig nem végeite el munká-
ját a megzavarodott borbélylegény. Nemsokára 
Tóth Mát iát csalta be as üzletbe és hasonlóan 
támadt reá, sőt súlyosan meg is verte. Ezután 
Mayer József ellen rablás, erőszsk és sulyos 
testisérlés cimén indult msg az eljárás. 

A törvényszék előtt Msyer mindent tagadott, 
a tanuk vallomása alapján azonban összbünte-
iésűl hat évi fegyházra Ítélték. A Tábla ma 
délelőtt helybenhagyta a törvényszék Ítéletét. 
Mayer semmiségi panaszt jelentett be a 
Kúriához. 

I S / O t m Péntek. Róm. hat. K. Margit ff Pro-
• S/JSVP* fsiiins Sándor. Nap kei 6 ura 48 

§tr**or, ayagstik 17 óta 39 perekor. 
Időjárás. A Meteorológiai intézet jelentése: Hazánk-

ban borult, kCdőss és enyhe idö uralkodik, kisebb esők 
főleg a nyugati részeken voltak. Jóslat: Jórészt felhős 
(ködös), enyhe idő, talán kevés csapadékkal. 

Somogyi-Könyvtáx nyitva d. e. 1U—l-ig, d. u. 4 -7-ig. 
Stsueum nyitva d. e. IC—12-ig. 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem L emelet) 
nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7-ig. 

A szinházi előadás este fél 8 Arakor kezdődik. 
Szegeden a gyógyszertárak közöl szolgálatot tar-

tanak: Frankó Andor Kálvária ucca 17 (telefon 225), 
Leinzinger Gyula Széchenyi tér (telefon 352), Mo-
csáry Sándor Kelemen ucca (telefon 391), Nindl János 
Peidfi Sándor sugárut 41 (telefon 777), Moldvány 
Lajos Újszeged (telefon 846), Török Márton Csongrádi 
sugárut (telefon 364). Nyitás reggel fél 8, zárás este 
tél 7 órakor. 

Életbelép a magyar—holland 
kereskedelmi egyezmény. 

Már több mint egy esztendővel ezelőtt, 1924 
december 9 én, Hágában a magyar kormány meg 
bizottai kereskedelmi egyezményt kötöttek Hollan-
diával. A megerősítő okiratok kicserélése azonban 
csak most, február 12 én történt meg Budapesten 
és miután a szerződés szerint az tizenöt nappala 

megerősítő okiratok kicserélése után lép életbe, a 
kormány a hivatalos lapban kiadott rendeletével 
elrendelte, hogy a szerződés február 27 én életbe-
lépjen. 

Az egyezmény a legnagyobb kedvezmény elve 
alapján épül fel és megállapítja, hogy a két állam 
kölcsönösen biztosítja minden tekintetben egymás 
polgárainak azt a legnagyobb kedvezményt, ame-
lyet bármely más harmadik államnak engedélyezne, 
vagy a jövőben engedélyezni fog. A szerződés 
életbeléptetésének napjától számitott egy évig ma-
rad érvényben, ez időponton tul pedig hallgató-
lagos megnjitással ugyanilyen időtartamra érvény-
ben marad mindaddig, amig a szerződő felek vala-
melyike legalább hat hónappal a lejárat előtt fel 
nem mondja. 

Doliárhamisitógyár Romániában. 
Bukarest, február 25. Az amerikai követ kö-

zölte a román neveti bankkal, hogy a vas-
hingioni kormánytól érkezett értesítés szerint 
Amerikában nagyobbmennyiségü hamis dollár 
bankjegyeket foglaltak le, amelyeknek előállí-
tási helye Romániában van. Ilyen hamis dollár-
jegyek már Bukarestben is felbukkantak. A 
rendőrség megindította a nyomozási. 

— Április elsején lép életbe a pcogöéttékft 
postai díjszabás. Budapestről Jelentik: A 
pengőértékben kiszámított postai díjszabások 
életbeléptetését március eiie|ére tervezték. Az 
életbeléptetést szonban ujabb határozat értel-
mében egy hónappal későbbre, vagyis április 
elsejére halasztotta ei a postaigazgatóság. Az 
elhalasztásnak oka egyrészt as, hogy az állam-
jegynyomdában még neai készültek el a pengő-
értékre szóló uj értékjegyek, másrészt pedig as, 
bogy különféle nemzetközi egyezmények értel-
mében az uj farifákat be kell Jelenteni a párisi 
központnál és ugyancsak az egyezmények alap* 
Ján a bejelentéstől bizonyos határidőnek kell 
eltelni, mig as uj tarifák életbelépnek. Egyéb-
ként is a jelen esetben tisztán ciak eiyszerü 
pengőáfszámitásról van szó, mert a leien ősebb 
tarifamérsékféseket hir szerint csak a jövő év elején 
akarja a posta vezetőiébe foganatosítani. 
Ugyancsak április elsején lép éle be a kéteier 
koronás telefonbeszélget éti dijakmk 1500 ko-
ronára való csökkentése Is. 

— A Korányi-család matrónája meghalt 
Budapestről jelentik: Özvegy báró Korányi Fri-
gyesné, néhai báró Korányi Frigyesnek, a hírne-
ves belgyógyász egyetemi tanárnak özvegye, báró 
Korányi Sándor egyetemi orvostanárnak és báró 
Korányi Frigyes párisi magyar követnek édes-
anyja, csütörtökön éjjel elhunyt. Nagy részvét nyi-
latkozik meg. 

-— A fogadalmi templom tornyinak falába 
illesztik a nemzeti megújhodás emlékművét. 
Dr. Aigner Károly főispán — mint ismeretes — 
országos akciót indi'ott a nemzeti rreguj»o4is 
emlékének megörökítésére. A müvéixi kvielü 
emléktábla elklsiitésére Zala ö>örgy szobrász-
művészt kérte fel, aki nemrégen készült cl a 
hatalmas emlékmű modelljével. Eredetileg az 
volt a terv, hogy az emléktáblát » törvényszék 
falába illesztik, most azonban Zala György 
egy másik tervet vetett fel. Javasolta, hogy as 
emlékművet a fogadalmi templom baloldali 
tornyának az Iskola ucca felé né>ö falán 
helyezték el. Zala tervét az emlékmübizottság 
nigy telszéssel fogsdia el. 

— A nyugalomba vonuló Bárdoss Béla 
ajándéka a városnak. A közgyűlés — mint is-
meretes — a státuszrendelet alapján elhatározta 
többek között Bárdoss Béla tb. városi főjegyző 
nyugdíjazását is. A nyugalomba vonuló tisztviselő 
ma a következő beadványt intézte a város taná-
csához : „Evekkel ezelőtt azt hallottam, hogy a 
Regiomontaus féle Ptolomaeus földrajzának csak 
egyetlen példánya van Magyarországon a debre-
ceni egyetem birtokában. Nyugdíjazásom alkalmá-
ból ezen munka második példányát Szeged sz. 
kir. város muzeuma részére felajánlom.* A tanács 
elhatározta, hogy a beadványhoz mellékelt értékes 
ritkaságért levélben fejezi ki köszönetét Bárdoss 
Bélának. 

x Halálosáé. Öiv. Schűlz Jinosné szül. 
Rainer Terézia f. hó 25-én hosszas szenvedés 
után elhunyt. Teme ése 27-én délu'áa félnégy 
órakor lesz a Koisuth Lajos sugárut 11. ss. 
gviszházból. Az engesztelő szentmise áldosst 
27-én délelőtt 10 órakor fog a Fogadalmi temp-
lomban bemutattatni. 

— Elmarad a színügyi bizottság februári 
ülése. Dr. Oaál Endre kulturtanácsnok nyugdíja-
zásával gazdátlanul maradt a szinügyi bizottság 
is, amely minden hónap utolsó péntekjén szokta 
üléseit megtartani. A februári ülés 26-án lett volna, 
azonban a kulturszenátor-elnök nyugalomba vo-
nulása miatt elmarad. Hogy ki lesz ebben a tiszt-
ségben Gaál tanácsnok 3 utóda, azt még senki 
sem tudja a városházán. 

— A Szegedi Torna-Et yeatllet folyó évi március 
7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a huszárlaktanya fe-
dett lovardájában rendezi 54-ik évi propaganda disz-
tornaünnepélyil. Résztvesznek: A Szegedi Torna-Egye-
sület hölgy- és férficsapata, a Szegedi Atlétikai Klub, 
Vasutas Sport-Egyesület, a Szegedi Munkás Testedző 
Egyesület hölgy-, férfi- és szertornász- csapatai, vala-
mint a Hódmezővásárhelyi Torna-és Vivó Egylet hölgy-
csapata. A zenét a m. kir. 9. honvédgyalogezred zene-
kara szolgáltatja. Számozott ülőhelyek. Helyárak: I. 
hely 15.000 korona, II. hely 10.000 korona, állóhely 
5COO korom. Műsor 2000 borona. 
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Telefon i 

Irodai 2-58. B E L W á n o s a m o z i 
Telefoni 

Pénztári 5-82. Telefon 11—85. 

Február 26., 27., 28-án. pénteken, szombaton és vasárnap 

HUGÓ BETTAUER 
Legszebb asszony. 

Regény 7 felvonásban. Főszerepben : LEE PARRY. 

Egyidejűleg: C f r U u m r Í Q * X y * t 6 9 ^ e C n k g ^ 

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

KORZÓ MOZI Teleion 11—85. 

Február 25., 27., 23-án, pénteken, szombaton és vasárnap 

Fred Thomson főszereplésével: 

Bandika baditája. 
Ne tolass Ívesei zsebta a Legyőzött boxbajnok. 

Vígjáték 2 felvonásban Falrengető burleszk 2 felvonásban 

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