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HIREK.
— Hohaaloba herceg mliéj*. Hohenlohe Esőn Károly herceg ma a Katolikus
Nővédo-Egyesület Korona-utcai helyiségében a szegedi hölgyeknek misét szolgáltatott.

— A szegedi fakereskedók a fakormánybiztoaaág rendelete ellen.
Vasárnap délelőtt 10 órakor gyűlést
tartottak a szegedi fakerefkedők a
Kereskedelmi és Iparkamarában. Ez
alkalommal állást foglaltak a fakormánybiztos szeptember 4-én kiadott
rendelete ellen, mely szerint a tűzifa
árát vagontételenként 6100 korondban
állapítja meg ab feladó-állomás. Miután fát Szegedre ilyen körülmények
között behozni képtelenség, ez csak
a rendelet kijátszására vezethetne,
amit el akarnak kerülni. Ezért határozati javaslattal fordultak dr. Somogyi
Szilveszter polgármesterhez, akit megkértek arra, hogy küldöttségileg vezesse őket a földmivelésügyi miniszterhez, dr. Kdhn Károly fakormánybiztoshoz és esetleg gróf Teleki Pál
miniszterelnökhöz is, akiktől a nagyfontosságú kérdés orvoslását fogják
kérni. A polgármester még e hét
folyamán eleget is tesz e kérésnek,
eredményre azonban egyelőre nem
sok a kilátás.
— Somogyi polgármester Szentesen.
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester ma
reggel Szentesre utazott, hogy az újonnan
kinevezett dr. Temesváry
Géza főispán
installációján résztvegyen.

— Királyi herceg a Belvárosi
Moziban. Hohenlohe
Egon Károly
királyi tierceg és kiséreie tegnap
előkelő látogatásával szerencséltette
meg a most megnyílt Belvárosi
Mozit. Az épületről, de különösen a
műsorról (Éj és virradat, Mikor a
szőlő érik) a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott.

Egységes blokkba tömörülnek a keresztényszocialista szervezetek.
BUDAPEST, szept. 13. (M. T. I.)
Az Uj Nemzedék jelenti: Legközelebb az összes keresztényszocialista
szervezetek testületeiből egységes
blokk alakul, amely egyesíti magában valamennyi szakszervezetet, az
összes keresztényszociálista tisztviselőket, a női szervezeteket és a
vidéki szervezeteket is. A tömörülésnek az a célja, hogy a keresztényszociális gondolatot ébrentartsa
és felkarolja tagjainak gazdasági
érdekeit is, ami különösei a pénz

ínség küszöbén nagyon fontos társadalmi érdek. A keresztényszocialista blokkba belépnek a keresztényszocialista program alapján megválasztott nemzetgyűlési képviselők is.
Az uj blokk mejteremtésén Frilhwirth Mátyás nemzetgyűlési képvisel*
dolgozik lelkes szeretettel. Pénteken alakul meg a bizottság Haller
István
kultuszminiszter
vezetése
alatt, amely megbeszéli az egyestlés részleteit és kidolgozza a blokk
programját.

— Elhalasztották a színház
helyáremelésének tárgyalását. A
színházi helyáremelés kérdését a
tanács mai ülésén akarták letárgyalni.
Somogyi ' polgármester és Balogh
Károly tanácsnok távolléte miatt
azonban az ügy tárgyalását elhalasztották.

— Drága csipkék a koporsóban. A Hétfői Uj Hirek irja: A
napokban a pozsonyi határrendőrség
egy hatalmas menetet látott az országúton, amely két temetőkocsiban
négy gyermek koporsót vitt. A határrendőrségnek feltűnt, hogy a résztvevők száma igen nagy es a gyászolók között alig van férfi. Az is
gyanús volt, hogy a temetési menetet
egyetlenegy pap sem kisérte. Az
egyik hatarrendőr csupa elővigyázatosságból megállította a menetet. Az
egyik halottaskocsiban a koporsófedelet felnyitották és holttest helyett
drága csipkéket talált benne, amelyre
a cseh kormány a mult évben a
kiviteli tilalmat elrendelte. A lefoglalt csipkék összege meghaladja az
ötmillió szokolt. Az öt sirató asszonyt
a cseh határrendőrség letartóztatta.

— Arad a Dana. A Magyar Hiradó
jelenti: A Duna áradása vasárnap még
részben tartott. Számitások szerint az
áradás pár nap alatt éri el tetőfokát. Reggel még 958 cm. volt a viz állása, vasárnap este már elérte az 575 centimétert. Az
emelkedés egyre fokozódik. A viz színe
már az alsó rakpartokat is elérte, a felső
rakpartok és a hajóállomások között a
forgalom fentartásának lehetővétélele végett szükséghidakat épitenek. A csavargőzösök átkelését már szombat este megszüntették. A Dunagőzhajózási Társaság
révkapitányságának jelentése szerint az
óbudai pa rtokat is elöntötte a viz. A bécsi
hajóközlekedés az áradás ellenére vasárnap
meg zavartalan volt.

x Elsőrendű javítóműhely. Iritz
József műórás és ékszerész, Dugonics-tér 11 (A Brauswetter-cégnek
10 évig volt elsőrendű szakmunkása.)
Ajánlja pontos óráit és modern ékszerek. Tört aranyat magas árban
vesz.
— Szabadság ntáa. Dr. Oaál
Endre
— Épitenek a Püspök-téren. A
és dr Rock Gpót városi tanácsnokok
Püspök-téri
építkezésekre vonatkozószabadságuk leteltével a mai napon átlag
a
városi
tanács és a mérnöki
vették hivatalaik vezetését.
hivatal
azt
határozták,
hogy hirdet— Halálos végű csolnakázás.
ményben újólag felhívják a reflekVasárnap délután több diák és
tansokat arra, hogy igényeiket a még
diákleány csolnakkirándulást tett a ki nem adott üzletekre jelentsék be.
Tiszán. A csolnak váratlanul felbo- Az építkezést nem hagyják abba,
rult és a bentülök a vízbe zuhantak. sőt fokozott mértékben folytatják.
Mire a halászok a baleset színhe— Szén éa fa érkasatL A mai napon
vagon jóminőségfl szén és öt vagon
lyére értek, az egyik diákleány: J. egy
tűzifa érkezett Szegedre a város részere,
Piroska helybeli urileány elmerült a melyet a közüzemek használatára bocsájhabokban. Holttestét még nem talál- tanak.
x S z á s z K á r o l y precíz műták meg.
szerész és villanyszerelési vállalata
— Rongálják a kultúrpalota kerítéSomogyi-utca 23.
7
sét. A város tanácsához jelentés érkezett
arról, hogy a kultúrpalota előtt játszó
— Megzavart betörők. Tegnap
gyermekek a kerítést rongálják. A tanács
^ y betörőbanda ki akarta foszfelkéri az államrendőrséget az ellenőrzés fotani a Márer-malom kasszáját. A
kozott gyakorlására.
nem messze szolgálatot
teljesítő
— Ébredő Magyarok nagyrendőrben gyanút keltettek a magyűlése. Tegnap déluián 5 órakor
lom felé haladó alakok és óvatosan
nagygyűlést tartott a szegedi Ébredő
utánuk sompolygott. Búvóhelyéről
Magyarok Egyesülele a Tevéi-Mozi
jól látta, hogy a három egyén közül
udvarán. A gyűlésen Budavdry László,
az egyik átmászik a kerítésen és az
a budapesti Ébredő Magyarok főirodaablak rácsát feszegeti, mialatt a
titkára a keresztény sajtópolitikát
kintiévök figyelték a terepet. A
rejtegette a nagyszámban összegyűlt
rendőr revolverét lövésre készen
érdeklődök közölt.
tartva, rászólt a kint őrködő betö— A tápéi komp ügye. Kozma rőkre, hogy ne merjenek megPéter tápéi bíró és két társa kereste mozdulni es összekölSzte őket. Erre
fel ma a város tanácsát. Azt kérték, a zajra-figyelmes leit a bent .dolhogy a tápéi kompnál éjszakai for- gozó" betörő is és mielőtt még a
galmat is engedélyezzenek. Kérésü- rendőr elfoghatta volna, megszökött.
ket azzal indokolták, hogy a piaci Az elfogott betörők neveit — tekináruknak a városba való beszállítása, tettel, hogy cinkostársuk még szöa komp közlekedésének zavarai foly- késben van — a rendőrség nem
tán. késést szenved. A tanács viszont adja ki.
megállapította azt, hogy az éjszakai
— A bodomi városi he t siet *0ezer
forgalom következtében dupla sze- korona
értékű zabot szállított be a város
mélyzet alkalmazása válna szüksé- részére. A város az összeg kiutalását elgessé A tanács végül is arra tett a rendelte.
tapéiaknak ígéretet, hogy legközelebb
egy pótrévészt fognak a komphoz
alkalmazni.
x Kort.ároml kalapjavitásai a
legjobbak, Kárász-utca 5.
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— Fát kér az óvoda. A városi óvoda
igazgatósága beadványban fordult a város
tanácsához, melyben tűzifa kiutalását kéri.
A város egyelőre nem tudott a kérésnek
eleget tenni, azonban utasítást adott a
gazdászati hivatalnak, hogy leendő készletéből az óvodának is adjon fát.

x Legjobb otto nánok és diszpárnák Balogh kárpitosnál, Kossuth
Lajos-sugárut 6. Telefon 1203.
x Köváry Imre orvosi műszerek,
kötszerek, betegápolási és fotográfiái
cikkek nagy raktára, Karász u. 10.
(Prófétával szemben.)
— Vérhasjárvány Újpesten A Magyar
Hiradó jelenti: Újpesten, körülbelül negy
héttel ezelőtt, vérhasjárvány kezdődött,
amely e hét folyamán elérte tetőpontját.
Eddig négyszáz megbetegedés történt, az
esetek elég súlyos jellegűek voltak, a
halottak száma negyven volt, a járvány
különösen nagymérvű volt a gyermekek
között. Megállapították, hogy a vidéki
kofák hurcolták be a vérhas bacillusait
gyümölccsel és zöldséggel. Meglérténtek a
szükséges óvintézkedések a járvány lokalizálására.
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— Tizenkét korona agy adag tiólóAz ánrizsgáló-bizgttság figyelmébe ajánljuk, hogy ma. amikor a szőlő kilójának
piaci ára tizenkét—tizenhat korona, a
Korzó-kávéházba1 egy két fürtöcskéből
álló .adag"-ért ami negyedkiló sincs.
tizenkét koronát számítanak, amit a kávéházak mai kitűnő forgalma egyáltalán nem
indokol.

x Karbitlámpákat minden rendszerben állandó
karbitellátással
szállít Szántó
József gépáruháza,
városi bérpalota
186
— Lábasa Jucit kirabolták /4
Nap jelenti: Tegnapelőtt a balatonfüredi szanatóriumban vakmerő betörés történt. Ismeretlen tettesek behatoltak Lábass Juci a Kírályszinház
ott tartózkodó művésznőjének szobájába és mintegy kétszázezer korona
értékű holmit vittek magukkal.
x A gályától a siralomházig. A
gályarab első részének cime, melyet
a Dugonics-Mozi
ma játszik. Főszerepét a világhírű filmművész,
Paul Wegener kreálja.
— Kétszer olyan drága a szállítás, mint az anyag. Megírtuk
már, hogy a város nagymennyiségű
utcaburkolásra alkalmas terméskőre
teti megrendelést. A megrendelt
kő vételára nyolcszázezer korona,
míg a szállítási dijak 1 millió 400
ezer koronára emelkednek a felemelt
vasúti tarifa folytán. Herzenczey főmérnök javaslatára a város feliratban fordul a kereskedelmi miniszterhez. hogy miután a megrendelését a város még a vasúti tarifa felemelése előtt eszközölte, kéri a minisztert, hogy a felemelt tarifa alkalmazásától kivételesen tekintsen el.
— Elfogott tolvaj. Néhány nappal ezelőtt dr. Fáry István ügyvéd
Mérei-utca 10. sz. alatti lakásába
betörlek és 9000 korona értékű
ruhaneműt loptak el. A Posztósdetektivesoport tegnap éjjel elfogta
a tettest Gémes
Teréz 16 éves
cselédleány személyében, akinél a
lopott holmi nagyrészét megtalálták.
A leány bevallotta, hogy a betörést
egyedül követte el. Kileste az alkalmat,-amikor a házbeliek a moziba
mentek és amint besötétedett, a
konyhaablakot felfeszítve, hatolt be
a lakásba. Az eljárás folyik ellene.
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— Meg akarta mérgezni Kan
Bélát. Bécsből jelentik: A bécsi
ügyészség Gireth László 19 éves
budapesti diákot, aki április 4 ikén
állítólag meg akarta mérgezni Kun
Bálát, orgyilkosság kísérlete miatt
vad alá helyezte. A tárgyalás október
első felében lesz ai esküdtbíróság
előtt. Gireth annak idején mérgezett
süteményt vitt be Steinholba az internált Kun Bélának.
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felöltőt

2.IOO koronáért
a legújabb divat szerint készítek. QEIGHER
LIPÖT fértiszabó Korona-utca 15. s:.
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I. rész, 6 felvonásban.
\

2 részben, 12 felvonásban.

BALZAC
világhírű regénye után.
A főszerepben

PAUL WEGENER
Előadások fél 8 és 9 órakor.

