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Óriási lelReseáésí és példátlan siUert 
aratott a 

Hotel Imperiál 
tegnapi bemutatója. 

Almássy honvédhuszár hadnagy és Pola Negri története 

leiemelő érzést vált ki a nézőből. 

Ma és mindennap a jövő hét szerdáig játsza a Belvárosi Mosci. 
w wsm m m 

h a g y h a t j a el 
épületet. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 

Az linghváry-örökség körül megindult bün-

ügyben ma Kecskeméten folytatiák a kihall-

gatásokat. Matusevics Péter erdőügyi főtaná-

csost egy detektív kisérte Kecskemétre, aki 

nem távozott mellőle, sőt este azt is közölte 

vele, hogy 

továbbá i n t é z k e d é s i g n e m h a g y h a t j a 
el a r e n d ő r s é g é p ü l e t é t . 

A budapesti ügyvédi kamara ezzel az ügy-

gyei kapcsolatban tárgyalta Bernolák Nándor 

beadványát és elhatározta, hogy felterjesztést 

intéz az igazságügyminiszterhez, amelyben az 

ügyvédek fokozottabb védelmét kéri. Azon-

kívül küldöttség ment Szlrache főügyészhez, 

akit arra fognak kérni, hogy az ügyészség 

vezetője utasítsa a rendőrséget, hogy vizs» 

gálóbirói végzés nélkül ügyvédnél házkutatást 

ne tarthasson. A küldöttség arra is meg fogja 

kérni Sztrache főügyészt, hogy a Bernoláknál 

lefoglalt iratokat adja ki, hogy azok alapján 

Bernolák a pöriratoí elkészíthesse. 

HireR 
*"cutek. Róna. kath. Kalliszt pv. 

J S-^Cc Protestáns Helén, Nap kél 6 óra 
15 perckor, nyugszik 17 óra 16 perckor. 

A Somogyi-könyvtár nyitva délelőtt 10—l-ig, dél-
után 4—7-ig. A muzeum nyitva mindennap délelőtt 
10—l-ig. • • •'•:.:, A? i#'«S. B» 

Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. eme-
let) nyitva d. e. 8—l-ig, d, u. 3—7-ig, ^ ,Ü» 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tar-
tanak: Gerle Jenő. Klauzál-tér :í. (Td. Ger-
gely Jenő, Kossuth Lajos-sugárut 31. (Tel. 62.) 
Dr. Lőb Imre, Gizella-tér 5, (Tel. 8J.9.) Mold-
váay Lajos, Újszeged. (Tel. 816.) Nyilassy Ágoston, 
Szillérí-sugárut 11. w * i§:|r 

A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, 
I I , Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorre'spondenz), 
Telefon: 40-3-22. Bécsi kiadóhivatal, olvasó-
terem és hirdetési képviselet Ausztria részére: 
Wien, 1., Wildpretmarkt 1. (österr. Anzeigen A.-Gj) 
Telefon: Serie 62-5-95. »• 

— Lassú hőemelkedés. A Meteorológiai Intézet 
jelentése: Hazánkban az idő felhősebb lett, de 
csapádéjk nem volt és a hőmérséklet sem válto-
zott lényegesen. Debrecen és Csenger éjjeli fagyot 
jelentenek. Jóslat: Hűvös cs túlnyomóan száraz 
idő, később lassú hőemelkedéssel. 

— Unitárius istentisztelet. A Szegedi Unitárius 
Leányegyház gondnoksága értesíti a híveket, hogy 
dr. Csiky Gábor budapesti unitárius misszió-lel-
kész 16-án, vasárnap déli háromnegyed 12 órai 
kezdettel unitárius istentiszteletet tart, a Tisza 
Lajos-köruti református templombau. Istentisztelet 
közben zeneszám: Ferd Ililler: Ima, énekli Kuglis 
Zsuzska, orgonán kiséri Sz. Ladányi Mária, zene-
iskolai tanárnő. Istentisztelet után uri szentvacsora. 
Délután 6 órai kezdettel egyházi közgyűlés az 
egyetemi természettudományi épület biologiai tan-
termében (volt áll. főgimnázium). A közgyűlés 
tárgya: 1. Gondonok jelentése. 2. Dávid Ferenc ifj. 
egylet elnökének jelentése. 3. Egyházi adózás kér-
dése. 4. Inditványok. 

— A szegődi egyetem barátainak egyesületének 
természettudományi szakosztálya csütörtökön dél-
után tartotta első ülését. dr/Gelé József »Biko-
logiai tapasztalatok a patak élővilágam, dr. Mátyás 
Jenő »Az osteauformákróli, Kolozsváry Bálint: 
»Bikologiai tanulmányok a balatonparti'pókfajok-
ról« cimen tartott előadást. 

— A tábla október 27-én l á b a l j a Kiss Gyula 
bűnügyét. A tábla október 27-én tárgyalja Kiss 
Gyula asztalosmester bűnügyét, aki, mint ismeretes, 
kocsmai verekedés alkalmával leszúrta üszno-
vics Sándor rézöptő-mestert. A szegedi törvényszék-
szék Kiss Gyulát annak idején két évi fegyházra 
itélte. Kiss Gyula felebbezést jelentett be az itélet 
ellen és igy került az ügy a tábla elé, 

— Temetés. Rokonainak, barátainak és tisztelői, 
nek nagy részvéte mellett temették cl ma délelőtt 
a zsidó temető cinterméből Vágó Vilmost, köz-
gazdasági életünk e korán elhunyt reprezentánsát. 
Dr. Frenket Jenő rabbi szép beszédben méltatta 
közéleti érdemeit és hazafias erényeit, majd Lam-
berg Mór főkántor megható gyászéneke után utolsó 
útjára kisérte a köztisztletbcn állott bankdirektort. 

— 60 pengőre Ítélték Szabó Dezsőt, mert megsér-

tette a háziurát. Többször elnapolt tárgyalás után 

a budapesti járásbíróságon csütörtökön foly-

tatták azt a rágalmazási pört, amelyet Yas 

Béla székesfővárosi tanár indított Szabó De-

zső iró ellen. Szabó Dezső ugyanis a vád 

szerint hazug embernek mondotta Vas Bélát, 

mert ígérete ellenére házát, ahol ő lakott, 

renováltatta és a kőművesmunkák zaja miatt 

az iró nem tudott nyugodtan dolgozni. A bün-

tetőjárásbiróság a tanúvallomásokból bizonyí-

tottnak látta Szabó Dezső részbeni bűnösségét, 

de nem rágalmazás, hanem csak egyrendbeli 

becsületsértés vétségében mondotta ki bűnös-

nek és ezért őt hatvan pengő pénzbüntetésre 

itélte. 
— A hódmezővásárhelyi árinentesitó'-társulat 

közgyűlése. Az Ármentesitő-Társulat csütörtökön 
tartotta meg Hódmezővásárhelyen rendes évi köz-
gyűlését dr. Cicalricis Lajos nyugalmazott főispán 
elnöklésével. A költségvetés tárgyalásánál őrömmel 
vették tudomásul az ártéri adók csökkentését. Az 
igazgatóság jelentése után az elnökség előterjeszté-
sére kiterjesztették az ártéri érdekeltség szavazati 
jogát és igy minden valószínűség szerint a szavaza-
tok száma 3423-ról legalább 5000-re emelkedik. 
A költségvetés elfogadása után újból egyhangúlag 
megválasztották elnöknek dr. Cicalricis Lajosi, 
majd a választmányt egészítettek ki, amelybe a 
vidékiek részéről Szegedről is beválasztótták Zsiduy 
Imrét, a szegedi ármentesitő-lársulat főmérnökét. 

— Istentisztelet a zsinagógában pénteken dcluiáu 
5 órakor, Írásmagyarázat szombaton délelőtt. 

SZEGED kötél-
gyárosnál 

Telefon 469 . 

• F 

U m MIHÁLY 
A r a d i u c c a 4. 

Mindennemű kötéláru, zsineg, zsák, ponyva, 
szőlőkötöző fonalak és háló gsi 

g y & ir i á r o n k « p ^ í i a t 6_. 

U z l e t m e g n y i t á s . 
l'iíztcleitel értesítem a nagvérdemü kdj(Jósige1, hogy Ari y 

JAncs uc-a 10 szám aJatt, dr. G'űf-palotában a robó i i z l e te t 
n y í i o í i ü m . ahol a legújabb divat szerint késiilek razonokat 
jutanvos ár mellett. 

Szives rárífogásukit kérve, marzdok 'ii tileltcl 

Hénes Károly úridra! s:ab«. 
U g y a n ő " egy i » r . onc fe lvé íe í íK . 132 

— Hivatalos hatalommal való vfeonéléssel vádol-
nak egy főszolgabírói. Budapestről jelentik: A 

főkapitányságra ma előállították Tóth Aladár 

nyugalmazott főszolgabírót, aki a Kaposvári 

törvényszék vizsgálóbírójának elfogatóparan-

csa szerint 1919-ben zsarolásokat követett el 

és hatalmával is visszaélt. A nyugalmazott fő-

szolgabíró a bűncselekményeket beismerte, 

előreláthatóan holnap átszállítják a kapos-

vári ítélőszék fogházába. 

— Az állatvédő egyesület közgyűlése. A Szeged 
és vidéke állatvédő-egyesület október 23-án délelőtt 
11 órakor tartja a városháza bizottsági termében 
25-ik jubiláris közgyűlését. Tárgysorozat a követ-
kező. 1, A gyűlés megnyitása. 2. Titkári jelentés. 
3. Pénztári jelentés. 4. Rendőrök jutalmazása. 5. 
Tagsági dij felemelése. 6. Indítványok tárgyalása. 
7. Tisztikar, választmány és számvizsgáló-bizottság 
választása. 

— Incidens a Lucia bemutató előadásán, A Luc?» 
előadását kinos incidens zavarta meg csütörtök 
este. A zsúfolásig megtelt nézőtéren a közönség 
elismeréssel és megérdemelt tapsokkal jutalmazta 
az énekeseket, a karmester Mátrayt, aki egyszer-
smint az operát rendezte és akinek érdeme, hogy 
a Lucia szinrekerült Szegeden. Az utolsó felvonás 
előtt a karmester felé felzúgó taps között, a szín-
padhoz közel eső földszinti páholybői éles fütty 
hasította át a levegőt. Nagy zavar támadt, izga-
tottan kiáltoztak a páholy felé cs már-már ugy-
látszott, hogy kitör a botrány, amikor Mátray Ernő 
egy energikus pálcaintéssel megszólaltatta a zene-
kart és ezzel véget vetett a kinos jelenetnek. 

— Szerencsétlenség a csatornázási munkánál, 
Csütörtökön délelőtt 11 órakor a lápéi vámháznál 
Kulinyi Béla munkás, aki csatornázási munkáknál 
dolgozott a töltésről lezuhant egy kőrakásra. Sú-
lyos kéz- és fejsérüléseket szenvedett. A mentők 
beszállították a közkórházba. 

— Kiütéses tifusz Fülöpszáilásan. Kiskunhalasról 

jelentik: Fülöpszálláson a dunavölgyi lecsa-

poló társaság kotrógépén dolgozó Betsenszki 
István munkáson a kiütéses tifusz tü'netei mu-

tatkoztak. A hatóság megtette a szükséges 

óvintézkedéseket a veszedelmes betegség to-

vábbterjedésének meggátlására. A Betsenszky-

vel együtt dolgozó munkásokat megfigyelés 

alá helyezték. 

— Uj gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi Gyors-
írók Egyesülete uj egységes gyorsirási tanfolya. 
maira szombaton délután 6 óráig Ighet jelentkezui 
az egyesületnél. (Honvéd-tér 4. TeJefon 13-19.) 

— ltod la Rocque, mint »Vörös kalóz-. Bánky 
Vilma fiatal férje újból beszéltet magáról. Berlin 
három nagy mozijában tomboló hahotával fogad-
ják estéről-estére legújabb filmjét, amelyet Cecil 
B. de Mille stúdiójában készítetlek és amelyben egy 
vörös kalóz szerepét alakítja, valóban utóiéi-hetet-
len ügyességgel. Szerepe rendkívül hálás, mert 
árkon-bokron, tűzön-vízen keresztül egymaga győ-
zedelmeskedik az egész amerikai vizi- és légi-flot-
tán, nem szólva a dreadnaughlok végeláthatatlan 
során. Érdekes, hogy a közönség nem egyszer han-
gosan élteti Rod la Rocqueot. 

— Megérkeztek az Andor kontra véros-pör ira-
tai a szegedi járásbíróságra. A város és Andor 
Zsigmond közti ismeretes pörben — mint ismere-
tes — a Kúria feloldotta az alsófoku bíróságok 
Ítéletét és az Andor Zsigmond által bejelentett 
tanuk kihallgatását rendelte el. Az ügy iratai 
csütörtökön érkeztek meg a szegedi járásbíró-
sághoz, ahol értesülésünk szerint, rövidesen ki-
tűzik a tárgyalást. 

— Felborult a traktorral. Sajgó Károly gépész 
csütörtökön délután egy uj traktort próbált ki 
Baktóban. A traktor menetközben felborult és 
maga alá temette a gépészt, aki súlyos belső sérülé-
seket szenvedett. 

x Legjobb minőségű ccnlrgl-revier porosz sza-

lonszén és Salgótarjáni prima darabos szén legol-

csóbb árban Bach Jenő és Testvére cégnél. Tele-

fon 126. 65 

— A biróság elől — a halaiba. Budapestről je-

lentik: Szerdán este 8 óra tá jban az Üllői-

uton összeesett egy -10 év körül i férfi és a 

Dologkórházban, ahova szálli'ották, amikoresz-

méielét visszanyerte, összefüggéstelenül zava-

rosan kezdett beszélni. Ma reggelre megállapí-

tották, hogy az illető Tcrnyey Miklós nyug. 

miniszteri számtanácsos, aki, mint ismeretes, 

nemrégiben a büntetőtörvényszéken egy csa-

lási pörben mint vádlott szerepelt. Ügyvédje 

által olyan tartalmú, levelet küldött a tár-

gyalásra, hogy öngyilkosságot követ el. Ter-

nyeyt ma délelölt rokonai kivitték Bákospalo-

tára és valamelyik elmegyógyintézetben fog-

ják elhelyezni. 


