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elromlottak. Ezeket a tanács határozata sze-
rint ki fogják javítani. Fölmerült az a véle-
mény is, hogy nem volna-e célszerű üvegkáda-
kat alkalmazni, azonban ebben a kérdésben 
még eddig nem történt döntés. 

— Olaszország veszedelme. Még em-
lékezetesek a napok, amikor Délolaszország-

ban megmozdult a föld s rombadőlt Mcssina, 
az élénk forgalmú kikötőváros. Abban az 

időben az egész világ részvéte Olaszország 

felé fordult, amelyet földúltak a háborgó 

elemek és földönfutókká tették a munkás 

nép tizezreit. Ez a szörnyil veszedelem most 

újból megremegteti Olaszországot. Az Aetna 
tűzhányó háborog községeken keresztül höm-

pölyög a forró lávafolyam s nyomában 

megrázkódik a föld. Különösen Catania, Fi-
renze és Sienna környékén nagy a veszede-

lem. Cataniából jelentik: Az Áetnáriak im-

már hetvenhat uj krátere van. A lávafolyam, 

amely 10—15 méter magas, már egészen az 

Alcanzara folyóig terjed. A nép azzal a köve-

teléssel állott elő, hogy a cataniai templomban 

őrzött Madonna Bella Catena csodatevő 
szobrát állítsák a lávafolyam elé. Aci-Reane 
püspök ma Cataniába érkezett és teljesítette 

a nép kívánságát. Több ezer főnyi prócesszió 

élén kivitte a csodatevő szobrot a láva-

folyam elé. A szobrot a kijelölt helyen föl-

állította s most sok ezernyi tömeg várja a 

csodát: a lávafolyam megállítását. A térden-

állva imádkozó nép könyörgő jajveszékelése 

messzire elhallatszik. — Firenzében és Sien-
nában az elmúlt éjjel heves földlökést érez-

tek, amelyet hosszabb földrengés követett. A 

hatóságok teheteienül állanak a veszedelem-

mel szemben. 

Meglopott gyáros. Mo&kovhs Vilmos 
nagyváradi gyáros csütörtökön délután pa-
naszt tett a szegedi rendőrségen, hogy fíód-
mezővásárhelytől Szegedig a vonaton isme-
retlen tettes ellopta a pénztárcáját, melyben 
száz korona papírpénz és egy első osztályú 
vasúti szabadjegy volt, Az ismeretlen tettes 
után nyomoz a szegedi rendőrség. 

— P o p p e r b á c s i k á v é h á z a . Szeged egyik 
legrokonszenvesebb főpincére, Popper „Mi-
hály bácsi" tizenöt évi szolgálat után megvá-
lik a Tisza-kávéháztól, ahol minden vendég 
szeretettel gondolt a közvetlen és jöhumoru 
főúrra. A szegedi elegáns közönség Mihály 
bácsija kávéházat nyit, kávéház-tulajdonos 
lesz. átvette a Hét,választó-kávéházat, amit 
átalakíttatott. A kitűnő Mihály bácsi szomba-
ton nyitja meg az üzletét, ünnepség kereté-
ben. Az uj tulajdonos szeretetreméltósága 
sok uj vendéget fog vonzani a kávéházba. 

— A budapest i te jkereskedők nie-
rényleet. A Budapesti Tejkereskedők Egye-

sülete néhány soros komünikében azt adja 

tudtul a drágaság su'lya alatt roskadó fő-

városi lakosságnak, hogy a tej drágább szep-

tember huszadikától kezdve literenkint hét 

fillérrel fölemelik. Hozzávetőleges számítás-
sal a főváros közönsége évente 1,300.000 

koronát fog ráfizetni a tejkereskedők kap-

zsiságára. A budapesti tejkereskedők azzal 

indokolják ezt a határozatukat, hogy a vidéki 

városokban fölemelték a tej árát. Ez azonban 

csak ravasz ürügy és valószinü, hogy a vi-

déki tejkereskedők vérszemet kapva a buda-

pesti határozaton, szintén fölemelik a tej 

árát. Ez ellen a legerélyesebben tiltakozni kell 

a közönségnek, amely úgyis elég drágán 

megfizeti — a hamis tejet. 

p i n c é r . Csütörtökön reggel félti volc 
órakor a szegedi Deák Ferene-utcában levő 
Kabaré-kávéházban öngyilkosság történt, 
Szondi Dezső harminckét éves pincér gyufa-
oldattal megmérgezte magát a kávéház sze-
paréjában. Szondi Dezső tragédiája nem 
a mindennapi törtérietek közé tartozik. Az 
öngyilkos pincér intelligens, érettségizett 
fiatalember, akinek az atyja szállótuiajdo-
nos Félegyházán s a város egyik legtekinté-
lyesebb polgára. Szondi a mult év közepéig 
atyja üzletét vezette, de, miután özvegy atyja 
mostohát hozott a házhoz, aki üdözte a sze-

rencsétlen fiatalembert, otthagyta szülői há-
zát és beállt Szegeden pincérnek. A jómódhoz 
szokott fiatalember azonban nem tudott bele-
törődni az alárendelt szerepbe. Nem állt ke-
zére a iriunka s irtózott a közönséges emberek-
tol, akiket ki kellett szolgálnia. Napról-
napra nőtt az elkeseredése s szerdán este már 
megérlelődött benne az öngyilkosság gondo-
lata. Reggelig részegeskedett és azutáu a sze-
paréban gyufaoldutot ivott. A mentők eszmé-
letlenül szállították a kórházba, melyet alig-
ha fog élve elhagyni. 

Cáfo la t a szegedi egyetemi küldöttség 

ügyében. Félhivatalosan megcáfolják egyes 

budapesti lapok hírét, hogy a szegedi egyetem 

ügyében Berzeviczy Albert képviselőházi elnök 

kisebb küldöttséget fogadna. Ez a hir annál 

kevésbbé felel meg a valóságnak, mert Berze-

viczy házelnöknek tudomása sincs arról, hogy 

egy ilyen küldöttség nála tisztelegni szándé-

kozna. Ezt a cáfolatot mi is csak megerősít-

hetjük, mart mi sem, do Szegeden senki sem 

tud ilyen kisebb küldöttségről akkor, amikor 

rendkívül nagyszabású monstre küldöttség ké-

szül ebben az ügyben eljárni. 

— Oiödféhu i l l i ós s ikkasztás . Parisból 
jelentik: Az Opera Cotaique kötelében levő 

egyik bankházban ina ílágy sikkasztásnak 

jöttek a nyomára. Á tisztviselők reggel hiába 

várták az üzlethelyiség megnyitását. Mikor 

pedig a rendőrség közben jötté vei feltörték az 

ajtót s a pénztárban vizsgálatot tartottak, ki-

derült, hogy a bankház tulajdonosa mintegy 
ötödfél millió pénzt s értékpapirost elsikkasz-
tott és megszökött. A bankház különösen ér-
tékpapirosok lombardirozásával foglalkozott. 

— kerékpárosak a gyalogjárón. A sze-
gedi rendőrséghez számtalan panasz érkezett 
a biciklisták ellen. A biciklisták az utóbbi 
időben különösen a Felsővárosoú elkerülték 
a kocsin tat, fölhajtottak a gyalogjárókra, 
ahol őrülten száguldoztak le s föl. A gondta-
lan emberek több izben balesetet okoztak s 
különösen az utóbbi időben alig mult el nap, 
hogy valakit el ne gázoltak volna. Ha a kö-
zönség közül valaki rendre intette a bicik-
listákat, durva feletet kapott. A biciklisták 
garázdálkodása már tűrhetetlenné vált s a 
rendőrség végre is erélyesebb intézkedések-
hez nyúlt, hogy a veszedelmes állapotot meg-
szüntesse. Szerdán este és Csütörtökön reggel 
polgári ruhás rendőrök szállták meg az utcá-
kat s minden biciklistát, aki a gyalogjárón 
haladt, leszállítottak a gépről. A garázdálko-
dó kerékpározókat érzékeny büntetés éri, 
mert azonkívül, hogy súlyos pénzbirságban 
lesz részük, gépeiket is elkobozzák. Csütörtö-
kön huszonnégy biciklistát állítottak igy meg 
s huszonnégy kerékpár került a rendőrségi 
lombtárba. 

•— Féltékenységből. Makóról jelentik : Kis-
ősz községben az elmúlt éjszaka véres félté-
kenységi dráma játszódott le. Egy Szeles Já-
nos nevü fiatal legény meggyilkolta vetély-
társé 

t, Opnis Arzéniát. Szeles bálban volt és 
hazakísérte a kedvesét, akinek az udvarán 
megpillantotta Opnist. Szeles régóta félté-
kenykedett Opnisra és mikor a leánytól el-
távozva, vetélytársát még mindig az udvaron 
találta, megtámadta és leszúrta. A halálosan 
megsebesített Opnisnak volt még annyi ide-
jo.Jiogy a szomszédházig vánszorgott, ott föl-
verte a szomszédokat: — Egy magyar meg-
ölt! — mondotta elhaló hangon, de hogy ki 
volt, nem tudta megmondani. A csendőrség 
azonban rövid nyomozás után elfogta Szelest, 
aki épen meg akart szökni a községből. A 
merénylő embert behozzák a szegedi ügyész-
ség fogházába. 

— A szegedi rendőrség krónikája. Zom-
bori Ferenc Maros-utca harminchat számú 
lakásáról szerdán este kilenc óra tájon isme-
retlen tettes a nyitott utcai ablakon át egy 
párnát ellopott. A tettest a rendőrség keresi. 
— Törökvllonka tizenegy éves leány pár 
napja eltűnt szüleinek Párisi-körut huszon-
nyolcadik számú lakásáról. A kisleány ismer-
tető jelel: dadogVa beszél, haja. szeme barna, 

vörösesikos ruhát visel. — Dobó Miklós feke-
teszéli gazdálkodó panaszolta csütörtökön a 
rendőrségen, liogy Kiss Járibs tizenhat évéfc 
cselédje szeptember tizedikén megsZökÖtt. Evi 
még nem lett volna baj, hanem a szökevény 
gyerek kileste, liogy Dobóék mikor nincsenek 
otthon s betört a lakásba. Dobóék megtakarí-
tott pénzecskéjüket, ötszáznegyven korónát az 
ágyban tartották. Ezt a gyerek ellopta 8 a si-
ót u eltűnt. — Berta András szentmíhálytelki 
lakos a vágóhídi vendéglőben együtt mulatott 
ifjabb Reiman Lajos mészárossegéddel. Múla-
tás közben Berta berúgott s ezt a körülményt 
a mészároslegény arra használta föl, hogy el-
lopta a gazda hatvan koronáját. A réndŐtök 
a tolvajt atyja padlásán a szalma közt fog-
ták el, de akkor már a pénzből mit sem ta-
láltak nála. 

— Uj á r uh á z Szegeden. A fejlődő Sze-
ged, amely rohamosan éri el a nagy nyugotí 

kulturvárosok nívóját, most egy hatalmas in-

tézménynyel lett gazdagabb. A Kárász-utca 

5. számú házban ma reggel nyiltak meg a 

Neumann M, császári és királyi udvari és ka-

marai szállító budapesti férfi-, fiu és leányka 

ruha áruháza fiókjának a kaptii és a sze-

gedi közönség már ma meggyőződhe-

tett arról, hogy erre a nagy áruházra szük-

sége volt a városnak. Minden igényű ember 

kielégítést nyerhet a nagyszabású üzletben, 

amely külső formájára előkelő és nagystílű és 

egyedül áll a maga nemében. Az árukot di-

csérni fölösleges, nem is kell azt; aki égyszef 

itt vásárol, az nem megy máshova. J ó áhno-

ség, föltétléb megbízható üzleti szolidság 

jellemzi a céget, ezek tették Magyarország 

egyik legnagyobb házává is. A megnyitó nap-

ján Lörincz L . Vilmos, a magyar központ fő-

nőké, akié a szervezés érdeme; megjelent 

Lázár György dr polgármesternél, akinek á 

szemérmes szegények részére kétszáz és 

Löw Immánuel dr főrabbinál, akinél a zsidó 

szegények részére szintén kétszáz koronát 

helyezett letétbe. A forgalom már az első na-

pon tekintélyes volt. sok dolga akadt a sze-

gedi üzletvezetőjének. Alföldi Károlynak, aki 

nagy szakértelemmel intézi a fiók ügyét. A 

szegedi fiók tizennyolcadik üzlete a cégnek, 

amelynek Bécsben két, Budapesten egy fő-

üzlete és Aradon, Brassóban, Debrecenben, 

Fiúméban, Kassán, Kolozsvárott, Miskolcon, 

Nagyváradon, Pécsett, Pozsonyban. Temes-
várott. Zágrábban, Belgrádban és Szófiában 

vannak még a szegedin kivül fióküzletei. 
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felvételei kerülnek bemutatásra. 

M Ű S O R : 

1. Nápoly, természetes 
2• Az elveszett ujjak, komikus 
3. A gyógyító tanár, diins 
4. A nagybácsi Jonathánja, humoros 
5. Niagara, látványosság 
6. Pali mindent tud és mindent lát, 

kacagtató 
7. A titi Cowboy, érdekfeszítő dél-

amerikai dráma. 
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