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A Szegedi MeteorlógiaJ Obszervatórium 
jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb ál-
lása 27.7 C. a legalacsonyabb 15.8 C. A ba-
rométer adata nullfokra és tengerszintre re-
dukálva reggel 766.4 mm, este 766.3 mm. 

A meteorológiai Intézet jelenti este 10 
órakor: Északkeleti légáramlás, változó 
felhőzet .nyugaton és délen kisebb zápor-
szerü esők lehetségesek. A hőmérséklet 
nem változik lényegesen. 

Vasárnap délben tartja meg revíziós elő. 
adását Rhvs Davies angol munkáspárti kép-
viselő. A Revíziós Liga meghívására Magyar-
országra érkezett Rhys Davies angol munkás-
párti képviselő, a magyarbarát angoi képviselői 
csoport tagja, aki előadást tart Budapestien és 
Szegeden. Szegedire vasárnap érkezik és elő-
adását negyed 12 órai kezdettel a városháza 
közgyűlési tőimében tartja meg. 

— A kormányzó budapesti bevonulásának 
tizenötödik évfordulója. A Társadalmi Egye-
sületek Szövetsége szeptember 30-án ünnepi 
felvonulást rendez Budapesten abból az alka-
lomból, hogy akkor lesz tizenötödik évfordulója 
a kormányzó Budapestre történt bevonulásának. 
A TESz a felvonulásra Bárányi Tibor főispán 
utján meghívta Szeged közönségét Is. A főispán 
¡közölte, hogy Szegedet disztmagyaros küldött-
ség fogja képviselni és a küldöttség helvét a 
rendezőség a kormányzó sátora mellett jelölte 
ki. A főispán, tekintettel anra, hogy a kormány-
zó Szegedről indult el arra az útra. amely 1919 
szeptember 30-án Budapesten ért véget, kívá-
natosnak tartja, hogy a szegedi küldöttséghez 
minél többen csatlakozzanak-

— Interpelláció egy Hétvezér-uccai telekről. 
Lájer Dezső törvényhatósági bizottsági tag az 
alábbi interpellációt intézi a szeptemberi köz-
gyűlésen dr. PáJfy József polgármesterhez: 
.,A Párisrkörut és Hétvezér-ucca sarkán üTes 
telek fekszik, amely a jobb időkben fatelep volt. 
A telket düledező kerités veszi körül, kapuja ál-
landóan nyitva. A telek közepén nyitott kut, 
kerítés nélkül- A teliket taljeson tönkrement 
Járhatatlan tcglajáada övezi. Esős cs téli időben a 
járás életveszélyes, mert a járdát senki nem ta-
karitja- A Hétvezér-uccai óvodába járó kis-
gyermekek nagyrésze ezen a járdán kénytelen 
az óvodába és onnan hazajárni. Testi épségük 
különösen esős és téli időben az említett útsza-
kaszon állandó veszélynek van kitéve. De ma-
gam győződtem meg arról is, hogy óvodás gyer 
mekek közül többen hazamenet közben a nyi-
tott kapuin a telepre be szoktak menni, hogy 
az a veszély fenyegeti őket, hogy a nyitott kút-
ba beleeshetnek. Kérdezem a Polgármester 
urat, van-e tudomása mindezekről és ha nincs, 
a felsorolt tények megállapítása után hajlan-
dó-e utasítani az illeíiélkes ügyosztályt ezen 
tűrhetetlen és a gyermekek testi épségét veszé-
lyeztető állapotok haladéktalan megszünteté-
sére"-

— Ügyvédi hir. Dr. S e b ő k Ferenc ügyvédi iro-
dáját Petőfi Sándor sngárut 13 sz. alá helyezte át. 

— A Somogyi-telepi templom alapkőletételi 
ünnepsége. A Somogyi-telepi templom alap-
kőleteteli ünnepségét vasárnap tartják meg, 
amelyen G l a t t f e l d e r Gyula püspök fog-
ja az ünnepi szentmisét pontifikálni. Az alap-
kőletételi ünnep sorrendje a következő: 8 óra-
kor: A zászlók alatt kivonuló egyletek fogadá-
sa a telep bejáratánál felállított rliadalkapunál, 
zenés bevonulás. 8 óra 15 perckor: R h y s Da-
wies angol munkáspárti képviselő fogadása. 
8 óra 20 perckor: A püspök fogadása. 8 óra 30 
perckor: Ünnepi szentmise. 9 óra 15 perckor: 
A püspök megáldja és leteszi a revíziós tem-
plom alapkövét, majd a Katolikus Ház (I I I . 
ucca 83.) és az ott elhelyezett Stefánia Szövet-
ség-rendelő megnyitása. 10 órakor: Az egye-
sületek a városháza előtti térre vonulnak 
Rhys Dawies angol képviselő fogadására és a 
városházán tartandó revíziós nagvgvfllésre. A 
templomépitő bizottság a délelőtti ünnepségek 
után villásreggelit, este 7 órakor a téren fel-
állított sátorban, alkalmatlan időben a Kato-
likus Házban vacsorát rendez. 

Siauiier-traDPisia ulúlériieieiien! 

— Filléres vonat Miskolcra. Vasárnap reg-

f el 5 óra 14 perckor megfelelő számú jelent-

ező esetében Miskolcra filléres gyorsvonat 
fog indulni. A menettérti jegy ára oda és visz-
szautazásra 6 pengő 20 fillér. 

— Megalakult a frontharcosok városi párt-
ja. Szerda délutánra hívta össze a fronthar-
cos szövetség elnöksége a körzeti elnököket és 
tiszteket a Hungária-szállóba. Az egybegyűl-
teket dr. M e s k ó Zoltán nv. orvostábornok 
üdvözölte, majd vitéz dr. Sh v o y Kálmán ny. 
altábornagyot kérte fel, hogy vállalja el a 
frontharcosok városi pártjának vezetését. 
Shvoy altábornagy hálás köszönettel velte a 
bizalmat és kijelentette, hogy mint katona, 
ezelőtt is, de ezután is a frontharcosok közé 
számítja magát. Beszéde után dr. Meskó Zol-
tán orvostábornok részletekbemenően vázolta 
a szervezkedést és kijelentette, hogy a párt 
megnyerte Bárányi Tibor főispán legmesszebb-
menő támogatását is. 

— A festősztrájk. A részleges festősztrájk 
ügyében szerdán megkezdődtek a közvetítő tár-
gyalások- Rermény van arra, hogy rövidesen 
megkezdik a munkát a sztrájkoló festömumká-
sok. A tárgyalásokat dr. Röth Dezső tb. tanács-
nok vezeti, a munkások képviseletében Ldier 
Dezső párttitkár tárgyal a munkaadóval, aki 
szerint azért nem emelte fel a munkások bérét, 
mivel legtöbb munkáját még régiebbi órabérek 
alapján vállalta-

— Klekner Géza kitüntetése. Megírta a Dél-
magyarország, hogy K l e k n e r Géza állategész-
ségügyi tanácsos nyugalombavonulása alkalmá-
ból a kormányzó állategészségügyi főtanácsossá 
nevezte ki. A kinevezésről szóló értesítés most 
érkezett meg Szegedre és B á r á n y i Tibor fő-
ispán szerdán délelőtt adta át Klekner Gézának. 
A földmüvelésügyi miniszter az alábbi leiratban 
értesítette a kinevezésről a főispánt: „ A kor-
mányzó ur őfőméltósága folyó évi augusztus hó 
10-én Gödöllőn kelt legfelsőbb elhatározásával 
előterjesztésemre Klekner Géza nyug. m. kir. ál-
lategészségügyi tanácsosnak, nyugalombahelyezé-
se alkalmából, a m. kir. állategészségügyi főtaná-
csosi cimet adományozni méltóztatott. Midőn er-
ről Méltóságodat tudomásul értesítem, egyben j 
felkérem, hogy a csatolt értesítő okmányt az ér-
dekelt részére kézbesíteni szíveskedjék. K á l l a y 
s. k." 

— Prágában meghalt „az orosz forradalom" 
nagyanyja. Prágából jelentik: Prága közelé-
ben 90-ík évében szerdán délelőtt meghalt Bresz-
tovszky Katalin, „orosz forradalom nagyany-
ja". Az elhunyt régi orosz nemesi családból 
származott, már ifjúságát a parasztság soraiban 
küzdötte végiig, később különböző paraszt-
lázadások miatt börtönbe veteitték és 30 évet 
töltött Szibériában. A kommunista forradalom 
kitörése után a szovjethatóságok is ellene for-
dultak. az idős asszony kénytelen volt Orosz-
országból menekülni. 

— A „Szegedi szegény gyermekek ingyentej-
akciója" felkéri azokat, akik perselygyüjté&re 
vállalkozni szívesek voltak, hogy az egy hónapnál 
régebbi idő óta náluk levő perselyeket szívesked-
jenek nevük feljegyzése mellett a Szegedi Nép-
bank Szövetkezethez (Kossuth I^ajos-sugárut 13.) 
beküldeni a pénz megszámlálása céljából, hogy a 
gyűjtött összegek az akció folyószámlájára elhe-
lyezhetők legyenek. Akik a jövőben is vállalnak 
perselyt, szíveskedjenek az akció vezetőjéhez, 
Szanyi István fővegyészhez fordulni (telefon: 
25—10), aki a leplombázott perselyeket elküldi. 

— Két asszony verekedése után. K i s Ist-
vánná és P á l i Istvánná battoaiyai asszo-
nyok összeverekedtek. A verekedés miatt per 
keletkezett, amely a battonyai járásbíróságon 
zajlott le. Kis Istvánná javára- A per során Kis-
né mellett S i p o s Veronika tett mentővallo-
mást és ennek alapján nyerte a pert Kismé. 
Később kiderült, hogy Sípos Veronika Kismé 
felbujtására követte el a hamis vallomást. Kisné 
egy mázsa búzát ígért a vallomásért. A két 
asszonyt szerdán vonta felelősségre a szegedi 
törvényszék V i 1 d-tanácsa. Sípos Veronika is, 
Kisné is tagadott. Kihallgattak egy sereg ta-
nút, akik a vádlottak ellen tettek vallomást. 
Elmondották, hogy Sipos Veronika a tárgyalás 
utáni napokban bocsánatot is kért Pálinétól a 
hamis vallomásért- A biróság Kis Istvánná t 
mint felbujtót nyolchónapi börtönre.. Sípos Ve-
ronikát, mint tettest háromhónapi fogházra : 
Ítélte haimis tanuzás miatt. 1 

— Versenytárgyalás. A város intézményei ré-
szére szükséges élelmiszer szállítására az októ-
ber 1-től december 31-ig terjedő időszakra 26-án 
versenytárgyalást tart. A szállitátsi feltételek a 
gazdasági ügyosztályban tudhatók meg. 

N A X Ö T H I R E K 
öngyilkosság. S i r o k m á n Istvánné született 

B ö r c s ő k Katalin Ágyu-ucca 16«. szám alatti 
lakásának padlásán az éj folyamán felakasztotta 
magát. Hozzátartozói reggelre akadtak rá, mát 
halott volt. A szerencsétlen asszony, amint búcsú-
leveléből kiderül, súlyos idegbetegsége miatt kö-
vette el az öngyilkosságot. A kora reggeli órák-
ban kiszállott rendőri bizottság megállapította, 
hogy az asszony mielőtt felakasztotta magát, ve-
ronál- és aszpirinkéveréket vett be. 

Motorkerékpárszerencsétlenség. Könnyen vég-
zetessé válható motorkerékpárkarambol történt 
tegnap este Battonyán. P a p p Gyula makói hiva-
talnok egy makói banktisztviselő motorkerék-
párján tegnap délután kirándult Battonyára. Es-
tefelé, mikor már éppen hazafelé tartott, a falu 
főuccáján egy parasztszekeret akart előzni. Való-
színűleg a sötétség miatt az előzés nem si-
került, a motorkerékpár nekiment a kocsinak és 
felfordult. Papp Gyula az esés következtében l i -
bát törte, a motorkerékpár elülső része tönkre-
ment. A battonyai csendőrség megindította a vins-
gálatot a baleset okának kiderítésére. 

„Vágyak ritmusa" a Park Moziban. Joan 
Crawford legújabb nagy revüfilmjét mutatja be 
a Park Mozi csütörtöki műsorában félhelyárak 
mellett 

Nem engedélyezték a kertészek nagygyűlé-
sét, de felemelik a hagyma árát Közöltük, hogy 
a makói kertészek egyesületének az elnöksége 
vasárnap délelőtt 10 órára nagygyűlést hivott 
össze az értékesítés körül keletkezett problémák 
és akadályok megbeszélése és eliminálása érde-
kében. Mint ma értesülünk, a rendőrség nem adott 
engedélyt ennek a gyűlésnek a megtartására s így 
e nagyjelentőségű ügyek tárgyalása és megvita-
tása ezúttal elmarad. Vigasztalásul szolgálhat a 
kertészeknek, hogy a mai napon komoly tárgya-
lások indultak a hagyma vételárának a feleme-
lése érdekében. A tárgyalások alapjául a német-
országi piacokon beállott nagyobbarányu ár-
emelkedés szolgál. A makói árak egyelőre 40—50 
fillérrel fognak emelkedni, ezt az emelkedést 
azonban ujabb emelés fogja követni abban az 
esetben, ha a német piacokon tovább tart a javu-
lás, amire most minden kilátás megvan. 

Interpelláció készül a betiltott makói kisgaz-
dagyülés ügyében. A független kisgazdapárt ma-
kói csoportjának vezetősége a vármegye több 
községébe hirdetett gyűléseket. A vármegye te-
rületén működő főszoigabiróságok azonban egy 
ilyen gyűlést sem engedélyezték. C s o r b a János 
dr. a párt megbízásából jelentést tett az ügyben 
a párt központjához, ahonnan azt a választ kap-
ta, hogy a párt választmánya rendkívüli ülésén 
foglalkozott az üggyel és megbízást adott H e g y -
in e g i K i s s Pái országgyűlési képviselőnek, 
hogy az ügyben a parlament összeillése után in-
tézzen kérdést a belügyminiszterhez. 

Ezer foeyasztó kéri az utezéli baromtivásár-
lások beszüntetését A makói baromfiptac elsor-
vadása már több izben foglalkoztatta a város kép-
viselőtestületét. Az elsorvadás oka, hogy a főbb 
utak mentén működő baromfitelepek bevásárlói a 
tanyákról hozott csirkéket útközben megvásárol-
ják s igy a piacra csak a város belterületéről ki-
kerülő csirkék kerülnek. Eddig csak a kereske-
dők és a termelők harcoltak az ügyben, most vég-
re megszólaltak a fogyasztók is, akik ezer aláL 

írásos kérvényben arra kérik a város képviselő-
testületét, hogy a teljes baromfiforgalomnak a 
piacra való szorításával és korlátozásával ves-
sen véget a piac sorvadásának és annak az álla-
potnak. hogv a makói fogyasztók saját városuk-
ban csak a kiselejtezett áruhoz jussanak. 

Szeptember harmincadikán népgyűlést tarta-
nak a makói szociálisták. A makói szociálde-
mokrata párt szeptember harmincadikára nép-
gvülés tartására kér engedélyt. A gyűlést szóno-
kául H u b a i Jánost ielentetták bp. 

.. 0. • 
Szomorú szívvel adjuk hirül, hogy 

sógornőnk, illetve nagynénénk 
ö z v . K ? 5 r 5 s Alberlné 

B r u c k n e r A n n « 
életének 68-ik, özvegységének második 
évében elhunyt. Temetése 13-án, csü-
törtökön d. e. fél 11 órakor a cinteremből. 

A gyászoló e«alád. 
Külön villamonko^M a Dnffoni™-t(*rrő! Indul 10 órakor 
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