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I f i r e k 
IV / I R Kiad. Róm. kat. és protestáns 7 fájd. 
14*./ G0,. Mamánt. Nap kel 5 

óra 36 perckor, nyugutk 6 óra 14 perckor. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e, 10—l-ig, d. u. 4 -7-ig. 

Muzctsm nyitva d, e. 10—12-ig. 
Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) 

nyitva d. e. 8—l-ig, d. u. 3—7 ig. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Qerle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
¿telefon 846), Nyilassy Ágoston Szillóri sugárut 11. 

A akót munkások tüntettek a munka-
nélküliség miatt. 

London, szeptercb:r 14. (Havas.) A tkót szak-
szervezetek kongresszusa alkalmából egész 
Skóciába«, különösen pedig Glasgowban szá-
mos tüntetést tartottak a jelenlegi kormány el-
len a munkanélküliség miatt. Henderson volt 
miniszter kijelentelte, hogy készen áll már a 
:egvégső eszközökhöz is nyúlni, ha arra kerülne 
sor, hogy a nép ¿Ital való kormányzati elvek-
nek a fenntartása kélségessé válnék. 

— Vas« dóisef — pécsi pfiepök? Buda-
pestről jelentik: A pécsi püspöki szék gróf 
Zichy Gyula kalocsai érsekké történt kinevezé-
sévei megüresedett. A püspöki szék be öltésére 
már megindultak a kombinációk. Több né/ 
veiődöit föl, beavatott körökben azonban ugy 
iudják, hogy VŰSS József népjóléti miniszternek 
van a legnagyobb esélye. A püspöki szék be-
töltés« egyelőre ugyan nem aktuális, de Vass 
kinevezését már erősen lanszirozzák azok a 
körök, akik a minisztert a püspöki székb:n 
szeretnék látni. Beavatottak szerint Vass József 
püspök lehet, ha akar lenni. 

— Elmaradt a DMKB bözgy&Iése. A va-
sárnap déleiettre hirdetett DMKE közgyűlése a 
tagok részvétlensége miatt elmaradt. A höi-
gyűlést, amely a Gallovich-iüc követeléssel 
foglalkozott volna, így jövő vasárnapra isméi 
meghirdették s amelyen Giilovich is megjele-
nik, hogy sieméiyessn mondja ei követelését 
és igfnyét végkielégítési Ügyében. 

— A rendőrség a Vági-csoport tizennégy 
tagját taifóztaaale a va«árn»pi gyűlés után. 
Budapestről jelentik: A szocádemokrata párt 
vasárnap dé'után népgyűlést tartott a régi kép-
viselőházban. A népgyűlést Vági István párt-
hívei meg akarták zavarni, a rendőrség azonban 
megakadályozta a rendzavarást és a zajongó 
agitátorok közül tizennégyet őrizetbe veit. A 
A népgyűlés félháromkor kezdödöti volna. A 
gyülésterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, 
amikor a Vági-pártiak röpcédulákat szórtak 
szét, ami hihetetlen izgalmat keltett. A szociál-
demokraták már-már meglincselték a Vági-
pártiakat, amikor a rendőrség közbelépeit és 
tizennégy rendzavarót, köztük Vajna Józsefet 
és Krleszt Ferenc vezetőket letartóztatott. A le-
tartóztatottak közül öt ellen, aki annak idején 
résztvett a kommunista sejtszervezkedésben, 
bűnügyi eljárás készül, kilenc ellen pedig köz-
igazgatási uton járnak el és a toloncházba 
szállítják őket. 

— „Nemzetközi embervédelmi kiállítás." 
Budapestről jelentik: Tegnap délelőtt a vár-
megyeháza dísztermében tartotta » nemzetközi 
embervédelml kiállítás nsgybizo tsága alakuló 
üléséi, amely a jövő év május, junius, julius 
hónapokban Budapesten nemzetközi kiállítást 
rendez. A nagyszámban megjelent érdekiődök 
közölt megjelent Auguszta bercegssszony és 
Prohdszka Ottokár püspök. A bizottság ülését 
Lakács György v. b. t. t. elnök nyitotta meg. 
Elnöki expozéjában rámutatott arra, bogy amióta 
a világháború legrémesebben megronotia 
az emberanyagot, aiCta az embervédelem még 
fokozottabb feladata a kulturának. 

— Halálozás. Herczeg István újságíró, aki 
hat éven át volt a szegedi sajtó munkása, 
szombaton délután Bécsben rövid szenvedés 
után meghalt. H¿rezeg mindössze 36 éves volt 
és a forradalmi események után emigrált Auszt-
riába. Temelé.e kedd délelőtt lesz Bécsben, 
ahol örök nyugalgmra helyei ik. 

Armen tanó Ede v ívómester tanfolyamára 
a beiratkozások megkezdődtek J lenikezni dél-
után 4 tői 6-ig. Korona ucca 1. I. em. bal. 

D. W . Orlfflth nagy attrakciója Mlsslsipl 
rabjai péntektől a Belvárosiban. 

— Merényletet terveztek egy ügyész ellen. 
Debrecenből jelentik: A rendőrség szokatlanul 
éidekes ügyben fo'ytat nyomozást. Dr. Mező 
Sándor ügyész élete ellen két ismeretlen egyén 
merényletet tervezeti, az ügyészt azonban egyik 
jóakarója névtelen levélben tudatta a do'ogról 
• s figyelmezte te arra a veszedelemre, amely 
fenyegeü. így az ügyész idejében értesült a 
készülő merényletről és megtette a szükséges 
intézkedéseket annak megakadályozására. 

Házasság. Roth Bruni Lipcse és dr. Schwarcz 
Jínos Szeged házasságot kötöttek. 

Domokos Elek nyugalmazott posta- és távirda-
felügyelő leánya, Cili és Schrikker Imre veszprém-
megyei földbirtokos szept. 12 én házasságot kö-
töttek. 

— A szegedi KANSz és a státuszrendezés. 
A közalkalmazottak Nemzeti Szövetségének sze-
gedi választmánya vasárnap ülést tartott, amelyen 
a küszöbön álló státuszrendezéssel foglalkozott. A 
választmányi ülésen éles kifakadások hangzottak 
el a központi vezetőség ellen, amely nem tudta 
kieszközölni, hogy a tervezetet a kormány meg-
küldje a szövetségnek is véleményezés végeit. 

— Hármas esküvő. Esztergomból jelentik: Szokat-
lanul fényes esküvőnek volt ma színhelye az eszter-
gomi székesegyház. Csernoch János biborosérsek, herceg-
prímás ekkor áldotta meg Schmidt János bányaügyi fő-
tanácsos, a dorogi bányaigazgató három leányának, 
Sárikának, Irénkének és Terikének a házasságát. Az 
esküvői szertartás után a dorogi bánya kaszinójának 
nagytermében 1G0 teritékes vacsora volt a meghívottak 
részére. Az itt e hangzott felköszöntők során dr. Leopold 
Antal a hercegprímás üdvözletét tolmácsolta, dr. Chorin 
Ferenc, a salgótarjáni társulat elnökigazgatója a vállalat 
nevében kívánt boldogságot a fiatal pároknak. A fiatal 
párokat táviratilag a kormányzó is üdvözölte. 

— 112 évet élt Müdarász G/örgyní . A 
somogymegyei Ksposfareden a közönség nsgy 
rcszvé e mellett mo3t temetlék el özvegy Mada-
rász Györgynél, aki 1813 ban születelt és igy 
112 évet élt. 

— Helyszíni siernla a cucngelei tüdőbeteg-
azanstórium ügyéiben. Szombaton Szegedre 
érkizett dr. Fáy Aladár népjóléti államtitkár, 
tiogy helyszíni szemlét tartson a város csengeni 
rrdv-jében, ahol — mint ismeretes — megfelelő 
telket és területet kap a betegsegélyzőpénztár 
tüdőbetegszanatórium célfaira. Az államtitkár a 
seiegsegélyzőpénztár és a város képviselőivel 
vasárnap ment ki Csengelére. A bizottság a 
íielyssiní szemle során megállapította, hogy az 
eredeti terv minden tekintetben megfelelő. 
Eszerint harminc holdnyi területet kap a sza-
natórium díjmentesen a várostól és az építke-
zést minden valószínűség szerint már a jövő 
a?s882fl megkezdik. 

D. W . Griffith nagy attrakciója Mlsslsipl 
rabjai pintektől a Belvárosiban. 

— Nyitt pályázat a szfikkörű versenytár-
gyalás helyett. Körülbelül két héttel ezelőtt 
Kigyulladt és porrá égett a köztisztasági üzem 
egyik külső isiálíóji. A mérnöki bivatal szüX-
sörü versenytárgyalást irt ki a szükséges uj 
istáiló elkészítésére és a versenytárgyalás ered-
nényeképen bejelentette a tanácsnak, hogy a 
legelőnyösebb ajánlattevő 169 millió koronáéit 
vállalja a munkát. Bejelentelte a mérnöki bivatal 
a tanácsnak azi is, hogy egy szegedi építési 
vállalkozó panaszt emelt a versenytárgyalás 
ellen, meri azon csak meghívott iparos vehe-
tett részt és kérte, hogy a város Írjon ki az 
istállóépitésre nyílt pályázatot. A tanács biven 
— korábbi határozatához — a versenytárgya-
lást megsemmisítve, elrendelte a nyilt pályázat 
kiírását. 

— Tífuszjárvány Romániában. Bukarest-
ből jelentik: Románia kü.önbözö részeiből tí-
fuszjárvány fellép iséről érkeztek jelentések. Ga-
lacban 13, Constanzában 20, Grajovában pe-
dig mintegy 40 megbetegedést je'enteltek be. 
Bu&areslben i i történtek tifuszmegbetegedések, 
a betegség azonban ott nem öltött járvány-
jellege'. 

Bldua Bentián nyári szünetét befejezte, 
fogászati rendelés délelőtt 8— l-is. délután 3— 
5-ig. Feketesas ucca 22., I. em. Telefon 6—97. 

— Rassay kontra Bogya János. Buda-
pestről je'entik: Rjssoy Károly ez év január 
havában összeszólalkozás miatt párbajt vívott 
Bogya Jánossá'. A törvényszék ma tartóit tár-
gyalásán Rassay Kírolyt öinapi, Bogya Jánost 
négynapi áilamfogházra Ítélte. Az ügyész súlyos-
bításért fölebnezeit. 

Belvárosi Illa!szertárban legjobb vásárolni. 

— Eltemették a szombathelyi repülőka-
tasztrófa áldozatait. Szombathelyről jelentik: 
A minapi tragikus kimenetelű repülőszerencsétlen-
ség két áldozatának holttestét szombaton délelőtt 
szentelték be a s»ombaíheiyi temető halottasházá-
ban, ahonnan Ond Lászlót Szegedre, Faragó 
Pált pedig Tatalóvárosra szállították, hogy ott he-
lyezzék őket végső nyugalomra. 

— öjgyllkossága előtt megírta életr»izát. 
Bukarestből jelentik: Jura szenátor öngyilkos-
ságot követett el. Revolver ¡el szivén lőtte ma-
gát. Jura, aki a legelőkelőbb román családok-
kal van rokonságban, öngyilkossága előtt meg-
írta az életrajzát és beküldte egy jassyi lap 
szerkesztőségébe. 

— Távozó színészek bucsuestélye. A városi 
szinház azon érdemes, elsőrendű tagjai, akik az 
általános színházi válság miatt eddig képességeik-
nek megfelelő módon nem tudtak elhelyezkedni, 
23-án és 24 én a Széchenyi Moziban tartják meg 
buc3uesiéiyükeí. Ez°n az estén Ie3z premierje 
Juhász Gyula é? Móra Ferenc Szegeden eddig 
még nem adott szegedi tárgyú egyfelvonásosainak. 
Mind a két darab főszerepeit a vendégként fel-
lépő Véghelyi Iza, K. Déri Rózsi és Uti Gizán 
kivüi Oláh Ferenc, Virág Ferenc és Molnár R Í Z S Ő 
jáfszák. A darabok közötti hangversenyszámok ér-
dekessége dr. Járossy Jenő fővárosi ügyvéd, az 
országosan ismert daiköUő és énekes fellépése lesz, 
aki saját szerzeményű dalait adja elő Károlyt Ár-
pád kíséretével. Schachtitz Ferenc Dante Inferno-
jábó', továbbá Poe, Walt Witmann és Heine ver-
seket ad eiő eredeti o'asz, angol és német nyel-
ven. Az eslét Juhász Gyula konferálja. 

D. W . Griff i th n?gy attrakciója Mlsslsipl 
rabjai pén éktől a Belvárosiban. 

— Megyei, városi és községi alkalmazottak és 
özvegyek nyugdija. Budapestről jelenti a MTI: Az 
elszakított területeken szolgálatot teljesített és a 
belügyi tárca terhére nyugellátást élvező vármegyei, 
városi és községi alkalmazottak, vagy azok özvegyei és 
árvái mindgyakrabban fordulnak a belügyminisztérium-
hoz azzal a kérelemmel, hogy a részükre nyugellátás 
cimén folyósított járanoóságaikat utólagosan beszerzett 
okmányaik alapján helyesbitsék. Minthogy a folytonos 
helyesbítésekből e'őálló kiadasi többlet a kő tségvetés 
betartását lehetetlenné teszi és a kérdés rendezése 
munkatöbbletet okoi, a balügyminisztérium a takarékos-
sági bizottság javaslatára az 1924. évi 4. t.-c. felhatal-
mazása aiapján elrendelte, hogy a vármegyei, városi 
és községi alkalmazottak, vagy azok özvegyei és árvái, 
akik nyugellátásukat helyesbíteni óhajtják, kérvényüket 
és a csatolandó okmányokat folyó évi december hó vé-
géig a belügyminiszterhez annál is inkább terjesszék be, 
mert az ezen időponton tul érkező kérvényeket figye-
lembe nem vehetik. 

Mrs. R. Palota i az angol nyelvtanítást 
sz"p!ember 15 én kezdi meg és kéri mind-
azokat, akik tanulni kívánnak, hogy lakásán, 
báró Jósika ucca 32, I. em. jelentkezni szíves-
kedjenek. 

— Uj gyorsirási tanfolyamok. A Szegedi 
Gyorsirók Egyesülete szeptember 15-én, kedden 
délután hat órakor kezdi meg újonnan megnyílt 
magyar kezdő és haiadó gyorsirási tanfolyamain a 
tanítást. Jelentkezni kedden délután lehet az egye-
sületnél (Földváry ucca 2., Honvéd tér 4., tele-
fon 1319.). 

Férfi- nő i szövetek jól és olcsón Bihati-
ná!, Püspök-bazár, Mikszáth Kálmán utca. 

— Többmillió értékű »yímátitoí lopott el 
rgy 8zerv@z«tt társaság. Páriából jelentik: A 
Petit Párisién amsterdami jelentése szerint a 
rendőrség nemzetközi bandának jött a nyo-
mára, amely gyémántlopással foglalkozott és 
Portugáliában, valamint Angorában folytatta 
üzelmeit. Többmillió értékű gyémántot loptak 
el. Hát embert Ictariózt&itaS. 

Í Szerdán és csütörtökön I 

Laura la Ptante, a .Veszedelmes ártattanság" I 
f főszereplőjével: f IA tartalékos férj I 
| az idény legpazarabb vigjátéka a Belvárosiban. | 

{ " t H ' T ™ ! 
| Világkörüli hajszára" | 
| szerdán és csütörtökön a Korzóban. | 

CITROM. 
Elsőrendű, szép sárga áru, kapható M2 

Schöpf l in Ottóné 
déligyümölcs üzletében, Attila ucea 7. 

V i s z o n t e l a d ó k n a k á r e n g e d m é n y . 


