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1 szegedi epetem rektora dektoravaté beszédében
áldozott

ZEISS'

Rákosi Jenő emlékének

fA Délmagyarország munkatársától.) A szegedi egyetem aulájában szombaton délben
doktoravatás volt, amelyen nagyszámú közönség jelent meg. Tizenkét jelöltet avatott az
egvetemi tanács doktorrá. Az avatási formaságok után dr. Dézsi Lajos vektor a következő beszédet intézte az uj doktorokhoz:
— Doktor
Urak! A mai avatási örömünnepünket gvászos esemény zavarta meg. Tegnap hunyt el Rákosi Jenő, a magyar újságírás
fejedelme. Rákosi Jenő nagy volt mint drámaíró. nagy mint Shakespeare-f ordító, de még
nagyobb mint hírlapíró.
Talán legnagyobb
azonban, mint hazafi. Aki utolsó lehelíetéig
küzdőit a revízióért s fiatalos lélekkel, bár
rozoga testtel 86 éves korában is elutazóit
Aug'iába, hogy a nagy magyarbará' ta'„ Rother.
mere-rel tanácskozzék! V-*"-—i fejedelmek,

ujságfejedelmek
tanácskozása voltl Talán
utolsó ténykedése, hogy ő közvetítette egyetemünknek Rothermere százezer pengős adományát.
— Doktor Urak! Az ernyedetlen munkásságban, a bazafiságban, a Nagymagvarországért való lankadatlan küzdele-mbe» *?álcnsi
Jenő legven mintaképünk!

A polgármester részvéttávirata
Szeged polgármestere a következő sürgönyt
küldötte Rákosi Gyulához, az elhunyt fiához:
»A kitűnő tehetséggel megáldott nagy iró,
a lelkes magyar ravatalánál megrendült részvéttel áll, mint a város igaz barátját siratja
el Szeged város közönsége a pótolhatatlan
veszteségként sirbaszállt Rákosi Jenőt. Dr.
Somogyi
Szilveszter
pobfármestcr.i

jött a futáron, tserésiesisciett
gyalázta a magyarokat
Be&zámiíhaíaílanság miatt felmentette a törvényszék

(A
D élmagyarors zág
munlcatársától)
A1
múlt év decemberében történt, hogy Hajas
Sándor román megszállolt területi lakos rokonai látogatására átrándult Battonyára. Néhány napi vendégeskedés után Hajas ismerősei társaságában betévedt az egyik vendéglőbe, ahol csakhamar vig mulatozás kezdődőit Hajas néhány pohár bor után részeg
lelt. Kötekedni kezdett barátaival, majd hogy
jól szituált helyzetét fitogtassa, összetépett egy
10 pengős bankjegyet,
később pedig a magvarokat kezdte ócsárolni. Dicsőitette a románokat és nagy hangon kijelentette, hogy
magyar az utolsó nációja a világnak*.
Hajas Sándor1 gvalázkodását többen is hallották a vendéglőben. Valaki csendőrért futott. A cseudőrjárőr a vendéglő ajtajában helyezkedett el és onnan hallgatta Hajas gyalázkodásait. Hajast a csendőrök letartóztatták és
kihal'gatása után az ügyészség fogházába kisérték, át. Azóta előzetes letartóztatásban volt,
a szegedi törvényszék Gömőr//-tanácsa szombaton délelőtt vonta felelősségre. Az ügvész-

ség a magyar nemzet megbecsülése
ellen elkövetett vétség cimén emelt ellene vádat Hajas
Sándor a főtárgyaláson teljes részegséggel védekezett. Az inkriminált kifejezések használatát nem tagadta, de kijelentette, hő ő mint
fajbeli magyar nagyon sajnálja a történteket,
de beszámíthatatlan
részeg
lehetett.
A vádlott két tanút jelentett be részegségének igazolására. A tanuk egybehangzóan vallottak, amiután a törvényszék Hajas Sándort
felmentette
a vád alól. Az itélet indokolása
kimondotta, hogy a vádlott használta az inkriminált kifejezéseket, de a tanuk vallomása
szerint teljesen
részeg volt és igy tetteiért
nem volt felelősségre vonható.
A román megszállott területi magyar boldogan vette tudomásul az ítéletet, amire Gőmöry tanácselnök rászólt:
— Csak ne nagyon őrüljön a felmentésnek!
Nem mindig lesznek ilyen jó tanúi!
A vádiolt erre tiszteletteljesen meghajolt
és szó nélkül hallgatta végig az elnök feddő
szavait. Az itélet jogerős.
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£71 Vasárnap. Róm. kath. F Farsangvas.
Protestáns Elvira. Nap kél 7 óra
15 perckor, nyugszik 5 óra 15 perckor.
Sótaogvi ItSnwlár zárva. Mim-um nvitva délelőtt 10-töI fél Mg.'
Egyeísmi köuyvtár vasár- és ftnzcpnap zárva.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanák: Apró Jenő, .Kossuth Lajos sugárut 59.
(Tel. 066.) Borbély József, Tisza Lajos körút 20.
(Tel. 1288.) Gerle Jenő, Klauzál tör 3. (Tel. 359.)
Moidvány Lajos, Újszeged, Vedres ncca 1. (Tel.
S46.~) Nagy György, Boldogasszony sugárut 31.
(Tel., 1125.) Selmeczy Béla, Somogyi-telep. (Tel. 5.)

Szerdán gyűlési íarí&nak
e Mösílíá^oííiionban a közigazga-

tási „reform** eilei?

A Szegedi Szociáldemokrata Párt közli a következőket: Munkásoki A kormány ismét jogfosztásra
készül. Közigazgatási reformtervezetével ezt a mai
csonka önkormányzatot is meg akarja fosztani
eddigi jogaitól, hogy a központi hatalom kezébe
tegyen minden rendelkezési jogot. Az egész vonalon be akarja vezetni a viril izmust cs meg akarja
fosztani a nőket választójogoktól. Ez ellen az
egész ország dolgozó népének tiltakoznia kell.

Ezért a Szegedi Szociáldemokrata Párt 13-án, szerdán este 7 órakor a Munkásalthonban (Hétvezérucca 9.) nyilvános népgyűlést tart. Elvtársak készüljelek! Testvéri üdvözlettel, a Szeííedi Szociáldemokrata Párt.
t
— L flioi hcisülyedés. A Meteorológiai Intézet jelentése: Az időjárási helyzet újból rosszabbra fordult. Eszak-Oroszország felől ugyanis ujabb légnyomási maximum közeledik, mclv a középoroszországi időközben erősen kifejlődött depressziót
a Balkán felé szorítja. E változás a hideg északkeleti légáramlásának a megerősödését vonja maga
után, ami Lengyelországban már erősen érezteti
hatását Középetwópában tegnap némileg enyhült a
hideg. Hazánkban is, különösen éjjel némi enyhülés mutatkozott. A fagy az előző éjjelhez képest
itt 10 fokkal is enyhült A délkeleti határszéleken
kevés havazás is volt A szelek északkelet felől
meggyengültek. Budapesten délben a hőmérséklet
— 5 fok Celsius volt Jóslat: Élénk északkeleti
szelekkel újból hősülyedés várható, főleg keleten
és délen havazásokkal.
— Eljegyzés. Gerle Duci és' Kovács Oszkár je•gyesek. (Minden külön értesítés helyett.)
— A MunkásoHhon Vulturdélutánjs vasárnap
délután 4 órakor kezdődik.'

SZEMÜVEG
hlilenleaesséííeíi w
Jtiiaseress szaküzletében
Kelemen p. — Ha-Ha mcl ef
«Imin*

Meghalt Szily Tamás képviselő
Budapesti tudósítónk
telefor.jdcntcoc.)
Pécsről
jelentik: Gődreszentmártoni birtokán szombaton
délután váratlanul meghalt Szily Tamás, a sásdi
kerület országgyűlési képviselője. Szily Tisza István alatt hét évig volt Barany -t ;*yc főispánja.
04 éves volt. régi szívbaja ölte mccr

Rum , . •
(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.)
Polláseh
Károly borbélymester szombaton este félliter ru
mot vitt haza. Feleségével otthon iszogatni kezdett, mire 6 éves kisleányuk kérte, hogy neki is
adjanak az italból. A szülök megtagadták a kérést de mikor kimentek a szobából, a kisleány
hatalmasat húzott a rumos üvegből. Rövid idd
múlva rosszul lett, a mentők kórházba szállították, ahol alkoholmérgezésben
kiszenvedett. A gondatlan szülők ellen eljárás indul.
— szombaton 14 fokos hideg volt Szegeden. A
szegedi egyetem földrajzi intézetének meteorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szombaton Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —3.0 fok Celsius, legalacsonyabb —14.6 fok Celsius volt A
barometer adata 0 fokra és tengerszinre redukálva 753.G mm., tehát előző nap óta 13.5 mm-t
esett. A levegő relatív páratartalma 66 százalékvolt A szél iránya nyugati és erőssége 2.
— Házasság. Róth Nelly és Normand György
ma déli 12 órakor tartják esküvőjüket
— Elöljáróság! ülés az ipartestületben.. A szegedi ipartestület elöljárósága február 11-én, hétfőn délután 5 órakor a kereskedelmi és iparkamarában rendes ülést tart melynek tárgysorozatán folyóügyek szerepelnek.

x Bámulatos olcsó leltári árusításunk február
18-ig meghosszabbítva. Gyönyörű estélyi cipők.
Del-Ea fiók, Kárász-ucca 14.
— Halálozás. Kun Adolf nyugalmazott magántisztviselő 85 éves korában Pesterzsébeten elhányt.
Az elhalt érdemes tisztviselőben D a c s ó Arnold
építési vállalkozó és F u c h s Ervin zenetanár apósukat gyászolják.

Fényesen sikerüli
a szabók jelmezes bálja
Szombaton este tartolták még a Raffay-féle vendéglőben a szabóiparosok ezídei jelmezes táncestélyüket. Rengeteg jelmezes hölgy vonult fel
a színes menetben. A három nagyterem zsúfolásig megtelt. A megjelentek közül a kővetkezők
neveit jegyezte fel a rendezőség:
Tóth Páter Istvánná, Beck Jánosné, Kalicka
Józsefné, Lőrinc Eta, özv. Kovács Ferencné, Dobó
Józsefné, Sőrösné, Erdei Jánosné, Erdei Jucika,
Adók Ica, Bugvella Ilma, Bugyelláné, Boti Józsefné, Kovács Manci, Kovács Bözsi, Szemerédi
Istvánné, Savanya Imréné, Bodó Pannika, Csűri
Terike, Vásárhelyi Pálné, Gácsér Pannika, Gácsér
Jucika, Sebők Mancika, Rózsa Manci, Rózsa Balázsné, Komáromíné, Bozóki Andrásné, Kristóné,
Kovács Józsefné, Baranyíné, Tóth Sándorné.
Szlamka Aranka, Gasparik Dezsőné, özv. Marsíné, Nagyinihály Rózsi, Kormányos Ilona, Babarczi Ilonka, Masáné, Vitviné. Nagy Lászlóné.

L e l t á r u t á n i rgisiiivii kedvezményes bevásárlási akció!
Hélföiő! kfHv,» lebruár hó végólg az összes téli árudat rendkívül olcsón áriislfoir.

Használta

ez* az olcsó vásárlási aikaimaf.
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Lusztig Imre, Széchenyi tér % szám»

