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H E T I R I G M U S O K . 
I. 

Az, ki megy Gyulára — 

Sajnos csak a nyárra, 

Nos Almássy Endre imigyen szól: 

Íme elárulom 

Óriás programom 

(Nyájas olvasó fogódz meg jól). 

Szentesi naivat 

Veszprémi dívát 

Nagy áldozattal szerződtetém 

S szerezzek örömet? 

A szerepkörömet 

Jövő szezonban cserélem én. 

Fej szú m o lónak 

Tartanak jónak, 

Leszek esténkint orfeum-szám 

Husz ismeretlennel 

Dolgozni ismerd el 

Tisztelt publikum, — művészet ám! 

I I . 

Az apróhirdetés modern egy intézmény 

Nem nélkülözheti sem gazdag, sem szegény 

A hires gavallér diszkrét kölcsönt keres 

Gazdag ur nősülne, — bár a haja deres. 

Bútorozott szoba itt akad lakóra, 

Kohnnál eladó egy használt ingaéra 

Egy hölgy jól szituált, barát után kutat 

(Megismerkedésre itt találhatsz utat) 

Hisz Ipszilon urnák elveszett egy tánca . . 

Uj gazdát keres egy miniszteri tárca 

Hopp! Hiszen a kormány hirdetésre nem 

Node sebaj, talán — mégis akad jelölt! 

Moly. 

költ 

— Lapunk egyen példányai Buda-
pesten, a Itohonczi-doháu {/tőzsdében, 
Andrássy-ut, 48, (Oktogon) 10 fillér ért 
kaphatók. 

— A k i rá ly Gödö l l őn . Félhivatalosan je-

lentik: őfelsége az éjjel jól aludt. Szombaton 

korán reggel dolgozószobájába ment, rövid sétát 

tett a kastély parkjában és onnan ismét vissza-

vonult dolgozószobájába, ahol körülbelül délig 

államügyeket intézett el. A felség délután há-

rom órakor kikocsizott és csak öt órakor tért 

vissza nyitott fogatán. Szemmelláthatólag jó 

hatást gyakorolt rá a séta. 

— A k irá ly a szegedi siketnéiuáknak. 
A siketnémák intézetének felügyelő-bizott-
sága szombaton délelőtt Lázár György dr, 
polgármester elnöklésével ülést tartott. Az 
ülés elején Klug Péter intézeti igazgató a 
felügyelő-bizottság nevében lelkes szavakkal 
üdvözölte Lázár György dr polgármestert, 
aki meghatottan köszönte meg az üdvözlést. 
Ezután az igazgató előterjesztette jelentését, 
amelyet a bizottság örömmel vett tudomá-
sul. Kiderült a jelentésből, hogy az intézet 
anyagi helyzete az„ elmúlt esztendőben ked-
vezőbbre fordult. Őfelsége tizenötezer koronát 
adott az intézetnek a vallás- és közotatás-
ügyi miniszter pedig kétezer koronára 
emelte föl az évi hozzájárulást. A pénztári 
számadást a városi számvevőség átvizsgálta 
és mindent rendben talált. Ezután megej-
tették a választásokat. A bizottság elnöké-
nek továbbra is egyhangúlag Lázár György 
dr-t, alelnökének Jászay Géza apátplóbánost, 
jegyzőnek Pléchta Bélát választották meg. A 
sególyző bizottságnak Kiss Arnold és Kemer 
Pál lettek a tagja. 

— Förster Ottó meghal t . A parlamentnek 

több cikluson át volt tagja, Förster Ottó szom-

baton reggel hét órakor a fővárosban meghalt. 

Az elhunyt ezidő szerint nem volt képviselő, 

az utolsó választáskor elbukott a sárvári ke-

rületben, amely azelőtt többször egymásután 

adott neki mandátumot. Valaha katonatiszt 

volt Förster s kilépvén a hadsereg kötelékéből, 

először mint Apponyi gróf hivét, nemzetipárti 

programmal választották meg, de csakhamar 

a néppárt kötelékébe lépett. És bár ennek a 

pártnak volt tagja, a legkedveltebb képviselők 

közé tartozott. Maga sohasem beszélt a Ház-

ban, de sürü és szellemes közbeszólásai a nevét 

országosan ismertté tette. Förster Ottó már 

betek óta nagybeteg volt, mig ma megváltotta 

szenvedéseitől a halál 

— A Diigonica-TArsaságból. A Dugonics-

Társaság szépirodalmi osztálya vasárnap dél-

előtt tizenegy érakor a kultúrpalotában Ba-

lassa Ármin dr elnökletével tárgyalja a költség-

vetést. 

— A halá lbüntetés eltörlése. Madridból 

jelentik: Zulueta képviselő meginterpellálta a 

miniszterelnököt a képviselőházban, vájjon 

igaz-e, hogy a kormány el akarja törülni a ha-

lálbüntetést. Canalejas azt felelte, hogy a kor-

mánynak csakugyan ez a terve. 

— Ferenc József és a sajtó. Lukács 

László pénzügyminiszter ma délelőtt hosszabb 

különkihallgatáson volt a királynál. A pénz-

ügyminiszter automobilon ment Gödöllőre s 

ugyancsak automobilon tért vissza a fővárosba. 

Visszatérte után, fólkettő tájban megjelent a 

képviselőházban s miniszteri szobájában hivata-

los ügyeket intézett. Mikor a pénzügyminisz-

ter távozóban volt a képviselőháztól, néhány 

újságíró kórdóst intézett hozzá audienciájáról. 

Erről a miniszter nem adott fölvilágosítást, 

hanem a következő különös dolgokat mondotta: 

— Gödöllőn őfelsége környezete nagy meg-

ütközéssel fogadta azt a magatartást, amelyet 

a fővárosi sajtó a király gödöllői üdülésével 

szemben tanusit. A sajtóban ugy látszik közös 

forrásból, folytonosan olyan hirek jelennék meg 

a királyról, amelyek teljességgel valótlanok s 

amellett képtelen helyzetbe állítják őfelségét. A 

király környezete méltatlankodva olvassa a 

sajtó közleményeit s a lapok emiatt nem is 

juthatnak őfelsége elé. 

Ugy tudjuk, hogy Gödöllőn a lapoknak azok 

a hirei keltettek visszatetszést, amelyek a király 

életmódjáról ós szórakozásáról beszéltek el ér-

dekesintimitásokat. Megírták a többi közt egyes 

lapok, hogy a király egy alkalommal reggeli sé-

tája közben, érdeklődve nézegette az udvarbeliek 

kuglizását, majd részletesen leírták, hogy a 

detektívek, hogy szökdösnek a király tekintete 

elől, mert őfelsége nem szívesen látja őket s 

irtak még sok más ízléstelenséget is. A király 

környezete kénytelen elrejteni a magyar lapo-

kat, nehogy őfelségét ezek a koholt intimitások 

kellemetlenül érintsék. 

— Pol i t ikusok repü lőgépen. Londonból 

jelentik: A parlamentáris léghajózási komitó 

jelenlétében tegnap Graham White Balfour-raX 

egy Fahrman-biplánon fölszállott ós száz láb 

magasságban mogkerülte a repülőteret. Ma 

reggel Mac Cenna, az admiralilás első lordja, 

szállott föl az aviatikussal ós hosszabb légi 

utat tett. 

— A kato l ikus nővéflő-egyesület népün-
nepélye. A szegedi katolikus nővódő-egyesület 
lelkes hölgyei fáradhatatlanul buzgólkodnak 
azon nemes cól»k megvalósításáért, amelyeket 
az egyesület föladatául kitűzött. E nemes cé-
lok szolgálatába szegődtek most is, amidőn el-
határozták, hogy junius 4-én, a létesítendő 
napközi Otthon javára, a Gedó-kerthelyiségei-
ben nagyszabású népünnepélyt rendeznek. Az 
egyesület kebelében alakult rendező-bizottság 

Raskó Istvánné elnökasszonynyal az élén már 
hetek óta teljes odaadással fáradozik a népün-
nepély sikere érdekében. A nagyszabású pro-
gram néhány pontját már meg is állapí-
totta a rendezőség s ez a néhány szám is már 
arra enged következtetni, hogy a népünnepély 
rendezése minden tekintetben ügyes és körül-
tekintő. A programot ugyanis a rendezőség 
ugy állítja össze, hogy abban mindenki találjon 
magának megfelelő szórakozást. A magyar ki-
rályi honvédzenekur nagy hangversenye mellett 
dalárdahangverseny s sok mindenféle szórakoz-
tató előadás szerepel a műsorban. S ami a fő, 
mindezt az egyesület csekély 20 fillér belépő-
díjért nyújtja, mert a „pumpolást" a buzgó 
rendezőség teljesen kizárta. A szerencsekeré-
ken s az élőállat-sorsjátékban azonban alkalmat 
nyújt a közönségnek, hogy áldozatkészségével 
minden rábeszélés nőikül a gyermekvédelem 
nemes céljához, szép nyereménytárgyak s élő-
állatok nyerése reményében, hozzájárulhasson. 
Az állatsorsjáték sorsjegyeit az elnökség már 
kibocsátotta s igy 20 fillérért mindenki már 
játszhatik a főnyereményre, egy szép fejős te-
lié nre. Kisorsolásra kerül ezenkívül még 10 ki-
sebb háziállat s 1000-nól több kisebb-nagyobb 
értékű tárgy. 

— Az elhanyagol t Kállay-liget. Szeged 

egyik legszabadabb, legkellemesebb üdülő parkja 

a Kállay-liget, illetve a hozzávezető ut, a leg-

hanyagoltabb állapotban van. Az újszegedi 

ligeten és kerteken tul, pompás levegőjű kör-

nyéken fekszik. Különösen mint kiránduld 

hely, sőt mint Szegednek egyetlen, közelebbi 

kiránduló helye, nyaranta nagyon látogatott. 

Olyan, mint egy regényes erdőrészlet, melynek 

hatalmas, terebélyes fáin liosszu évtizedek, sőt 

évszázadok nyoma látszik. Egészen más karak-

tere van, mint a mesterségesen kiművelt, ki-

parkirozott Újszegednek, noha sem a pompa-

pazarság, sem a kiterjedés tekintetében nem 

lehet vele összehasonlítani. Szóval a Kállay-

liget szép, kellemes kirándulóhely, a közönség 

szívesen kereste föl mindig s keresné most is, 

ha hozzá férkőzhetne. Mert nem lehet. Igen, 

egyszerűen nem lehet. Nem vezet ut hozzá. 

Semmi gyalogjáró ut, semmi megfelelő kocsiút 

nincs, csak sár, sár, sártenger. Ez a vétkes 

goudozatlanság tavasz óta folytonos panaszokra 

készteti a közönséget, pedig a város tanácsa 

egy izben már méltányolta ezeket a panaszo-

kat, sőt egy kiadványával segíteni is akart a 

bajokon. Ez a kiadvány 1911 április 18-ikán 

kelt s a következő: 

— A mérnöki hivatal előterjesztése foly-
tán a Kállay-ligetbe vezető útnál egy gya-
logúinak elzárása céljából háromszázhatvan 
kerékvetőnek elhelyezése elrendeltetik s az 
e célra előirányzott százhatvanhat korona 
költség egyéb fedezet hiányában a diilőutak 
javítására fölvett hitel terhével engedélyez-
tetik, oly megjegyzéssel, hogy a kerékvetők 
céljaira elsősorban, amennyiben rendelkezé-
sére áll közelben fekvő raktáron, — a hasz-
nált telefonkarók lesznek fölhasználandók. 
Utasittatik a mérnöki hivatal, hogy a jel-
zett kerékvetőket a fölszedett telefonoszlo-
pok fölhasználásával az engedélyezett hitel 
keretén belül helyezze el s befejezésről a 
tanácshoz tegyen jelentést. Miről a mérnöki 
hivatal, számvevőség és Uri Mihályné bérlő 
végzésileg értesíttetik. Szeged szabad királyi 
város tanácsának 1911 április 18-án tartott 
üléséből. 

Ez a határozott irás április tizennyolcadikán 

kelt, tehát majdnem határozottan egy hónap-

pal ezelőtt. És azóta semmi se történt, pedig 

most van az igazi kirándulási szezon, de meg 

a tanács határozottan elrendelte az ut rendbe-

hozását. És a Kállay-liget még mindig teljesen 

el van zárva a külvilágtól, el van zárva a sze-

gedi kirándulóktól, nincs ut, se jó kocsiút, de 

még rossz gyalogút se! Eddig van, de ez is sok 

egy kicsit. 

RÓNA ER REDŐNY-, ESSLINGENI JALGU-
SIA NAPELLENZŐ- ÉS VÁSZ0N-
REDÖNY-6YÁR = 

OTPI 

IZABELLA-UTCA 47. SZ. 
T E L E F O N 2 3 - 8 5 . 


