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— M o l n á r F e r e n c á l l a p o t a . Buda-

pestről jelentik: A Pajor-szanatóriumban 

nagybetegen fekszik Molnár Ferenc, a 

jeles fiatal iró, aki tegnapelőtt éjjel lakásán 

veronállal megmérgezte magát. A beteg 

szombaton már jobban lett s többen meg is 

látogatták. Az orvosok nem szivesen en-

gednek be látogatót, mert a betegnek föl-

tótlenül a legnagyobb nyugalomra van 

szüksége. 

Fővárosi tudósitónk beszélt Molnár Ferenc 

orvosával, aki kijelentette, hogy az iró már 

tul van minden veszélyen. Molnár szombaton 

este jóízűen megvacsorázott ós azután mély 

álomba merült. Az orvos szerint itt nem 

forog fönn öngyilkosság esete, hanem Mol-

nár tévedésből egy-két grammal több 

veronált vett be. Más embernél ez nem 

okoz nagyobb komplikációt, Molnárnál azon-

ban veszedelemmel járt, mert az ő idegzete 

tul van erőltetve. Ezt a hiradást megcáfolja 

más oldalról vett az az értesülésünk, hogy 

Molnár végrendeletet készített el és azt él-

küldötte egy barátjának. 

— Antimodernista eskü a g imnáz iumban. 

Nagyváradról jelentik: Novotny F. Alfonz, a 

főgimnázium igazgatója vasárnap ünnepli tanári 

működésének félszázados jubileumát és az in-

tézet hittanára, Szilágyi Dezső, az ünnepségen 

azzal akart kedveskedni az igazgatónak, hogy 

letéteti összes növendékeivel az antimodernista 

fogadalmat. A terv a szülők körében nagy 

ellenzésre talált, ugy, hogy a hittanár végül már 

a nyolcadik osztályú tanulók antimodernista 

fogadalmával is megelégedett volna. Ezeket 

remélte leginkább presszionálhatni, miután 

most állnak az érettségi előtt. A tizenhat 

nyolcadik osztályos tanuló közül azonban csak 

négy tette le az esküt, a többi tizenkettő 

Írásban jelentette bo, hogy megtagadja. Az 

esetről sokat beszélnek Nagyváradon. 

— A kolera ellen. A belügyminiszter ren-
deletet adott ki a vármegyék alispánjainak és 
ebben a rendeletben a kolera megakadá-
lyozását célzó vizsgálatra vonatkozólag ta-
nítja ki a közigazgatási hatóságokat. A 
vizsgálat az összes határszéli vármegyé-
ket kötelezi, amelyeknek mindenütt vizsgáló 
épületeket és vesztegzárhelyiségeket kell léte-
síteniük. A rendelethez mellékelt utasításban 
részletesen föl vannak sorolva a foganatosí-
tandó intézkedések, amelyek nem különböznek 
a belügyminiszter által a mult őszszel kiadott 
utasításban foglalt intézkedésektől. 

— Nem aratnak a szegedi tanyákon. 
Megírta a Délmagyarország, hogy Lázár 
György dr, polgármesternél nap-nap után 
jelentek meg küldöttségek a szegedi ta-
nyákról ós kétségbeesve panaszolták el, 
hogy a felgyülemlett sok vadviz romba dönti 
a tanyai házakat és tönkre teszi a vetést. 
A vadvizek a homokon át magasabb terü-
letekről, a szomszédos vármegyékből is ide 
szivárogtak és hatalmas ár öntötte el a mé-
lyebben fekvő földeket. Nyolc tanyai kapi-
tányság : Röszke, Mórahalom, Zákány, Király-
halom, Csöngőié, Balástya, Gajgonya ós 
Fehértó volt veszedelemben, ezeken a helye-
ken egymás után dűltek össze a házak, a viz 
ott hömpölygött a vetéseken és nyilvánvaló 
volt, hogyha radikális és gyors intézkedés 
nem történik, akkor nehezen lesz aratás eb-
ben az évben a szegedi tanyákon. Lázár György 
dr, polgármester azonban intézkedett ós meg-
kereste Nagy Sándor csongrádmegyei al-
ispántós Reinhardt Jenő kultúrmérnököt, hogy 
a tanyákat fenyegető veszedelem megszün-
tetése érdekében segítség megy a munkájá-
ban. Nagy Sándor alispán, Reinhardt Jenő 

kultúrmérnök, Tóth Mihály tb. tanácsos és 
Simák Ferenc osztálymérnök ki is mentek 
a tanyára és mára már eltüntették a vesze-
delmet. A tanyai polgárság éjjel-nappal 
dolgozva, a mérnökség utasitása nyomán 
lefolyókat készített el és ezeken a lefolyó-
kon át eltávozott a felgyülemlett vadviz. 
Alsótanyáról, illetve az Alsótanyához tar-
tozó kapitányságokról a Matyóren át a 
holt Tiszába, a felsőtanyai kapitányságok-
ról pedig a Fehértónak nevezett nádas-
tóba, illetve a fehértói csatornán át a holt 
Tiszába vezették a csapadókot. Szombatra 
teljesen készen lettek a munkával és szom-
baton nyugodtan térhettek haza a tanyai 
polgárok lakásaikba, amelyeket végvesze-
delemmel fenyegetett meg már az áradat. 
Csakhogy még egy veszedelem történt 
szombaton. Olyan, amire nem számítottak. 
A Fehértó a sok víztől annyira földuzzadt, 
hogy kiömlött ós a viz elöntötte a Sándor-
falvára vezető utat, amelyen most nem lehet 
közlekedni. Lázár György polgármester azon-
nal intézkedett, liogy az utat nyomban hely-
reállítsák. A munkálatok költségét kiutalta 
a tanács és igy vasárnapra ez a veszedelem 
is elmúlik. 

— Tizenkét évig a tébolydában. Tizenkét 

év óta sínylődik elmegyógyintézetben Molczer 

Károly szabadkai vállalkozó felesége, aki előtt 

az igazságügyi orvosi tanács véleménye, amely 

épelméjünek nyilvánítja, nyitotta meg a tébolyda 

ajtaját. Molczerné végtelenül szerette az urát 

és kétségbeesett, mikor megtudta, hogy férje 

szeretőkot tart. Féltékenységi jeleneteket ren-

dezett otthon ós azt követelte, hogy az ura 

szakítson kedveseivel. Molczernek terhére esett 

felesége viselkedése ós miután elterjesztette, 

hogy az asszony megőrült, gondnokság alá he-

lyezte és tébolydába vitette nejét. Molczerné 

rokonai megindítottak az eljárást a gondnokság 

megszüntetésére. A szegedi tábla elrendelte, 

hogy az orvosi tanács vizsgálja meg az asszony 

elmebeli állapotát és ennek a vizsgálatnak az 

eredménye az a határozat, amely iámét vissza-

adja Molczernót az életnek. 

— A szegedi építkezések. A középitészeti 
tanács kedden délután tartja ülését és több 
építkezési engedélyek ügyében fog dönteni. 
Engedélyt kértek Szekeres Sándor Móra-
utca 20. földszintes ház, özvegy Kopasz 
János Tisztviselőtelep 12. földszintes ház, 
Jankovics Lajos ősz-utca 20. földszintes ház, 
Berta Antal Hold-utca 7. földszintes ház, 
özvegy Börcsök Sándornó Nemestakács-utca 39. 
földszintes liáz, Nagy Mihály Makköserdö-sor 
46. udvari földszintes ház, Bozsóki Ferenc Fa-
ragó-utca 9. földszintes ház, Vass Károly Hét-
vezér-utca 15. földszintes ház, Arnold Gyula 
Madách-utca 6. kétemeletes ház, Stetter Mihály 
Margit-utca 30. kétemeletes ház, Vastag János 
Párisi-körut 10. egyemeletes ház, Suszter Mi-
hály Szillóri-sugárut 27. földszintes ház, Palotás 
Mátyás Alkony-utca 10. földszintes ház, Simkó 
Elemér dr Szentháromság-utca 6/a. kétemeletes 
ház, Herczeg János Báró Jósika-utca 12. két-
emeletes ház építésére. 

— Hangverseny az Otthonban. A szegedi 

ifjúság jól sikerült jótókonycólu hangversenyt 

rendezett szombaton este az Otthon nagyter-

mében. A hangversenyen Schvarc Izabella és 

Tatár Nagy Józsa opera-részleteket játszottak 

el zongorán, ügyes technikával. Kintzig Maca 

monológot adott elő. Kedves ós sok rutinra 

valló előadásával nagy sikert aratott. Bödőné 

Trinksz Paula tanítványai: Pick Elza, Sipos 

Irón, Horváth Vilma, Szabó Margit, Szemes 

Erzsi ós Tricott Mariska táncegyvelegot 

lejtettek el. Bájos, mindenkit megkapó mű-

sorszám volt ez, amely után Pick Elza 

Mabes Józseffel a Blériot bosztont járta 

el és sok tapsot kaptak. Balogh Gyula több 

költeményt adott elő érzéssel, majd ujabb tánc 

következett, amelynek betanításáért Bödőné 

Trinksz Paulát, az előadásért pedig Kopasz 

Mariskát, Wolf Adélt, Pick Stefániát ós Ágoston 

Rózsit illeti az elismerés. Schmidt Béla bravúros 

zongora játéka rekesztette be az előadást; mely 

után tánc következett. Farkas Ferenc jónevü 

bandájának muzsikáján hajnalig járták a párok. 

A hangverseny egyes számait Paál Jób konfe-

rálta ötletesen. 

— A csavargók. Dobó Ferenc és Rác Ferenc 
zentai csavargók jöttek tegnap Szegedre ós a 
Tisza Lajos-kőruton Vaszelovics Gergely cipőjét 
ellopták. Előállították őket és lopás vétsége 
miatt eljárást indítottak ellenük és csavargás 
miatt mindkettőjüket elitélték. 

— Megnyit ják a Kossuth-kávéház kert-

helyiségét. A Kossuth-kávéház agilis tulaj-

donosa vasárnap délután nyitja meg a kert-

helyiségót, hol minden este mozgófénykép elő-

adások lesznek. A kerthelyisóg Szeged legkel-

lemesebb szórakozó helye lesz, mert a tulajdo-

nos gondoskodik, hogy a közönségnek minden-

nemű komfortban része legyen. 

— Hieronymi temetése az Urán iában . 
Zsúfolt ház előtt mutatta be szombaton a sze-
gedi Uránia-Bzinház a minapiban helyszínen 
fölvett temetést. Tekintettel az óriási érdek-
lődésre ez a kiválóan érdekes kép ma, vasár-
nap és holnap hétfőn is műsoron marad. Az uj 
műsor minden egyes száma gyönyörű, de mégis 
kiemelésre érdemes a Tengerész-gyakorlat lát-
ványos ós Virágfakadás sztereoszkop-fölvétel, 
valamint a Varázsfuvola indián történet. 

— H á j a s , e l zs l rosodot t egyének meg-
szabadulnak a felesleges zsirtömegtől, ha na-
ponkint reggelizés előtt és vacsora után 
1—2 órával egy-egy borospohárnyi valódi 
Fe r en c z József-keserüvizet meleg vízzel 
vegyitve megisznak. Ez a kura nagyon ké-
nyelmes és nem jár annyi fáradsággal és 
időveszteséggel, mint a soványitó kúrák ál-
talában. — Leidesdorf, a nagyhirü bécsi or-
vostanár megállapította: „hogy a természe-
tes F e r e n c z József-keserüviz hatásában 
abban válik ki, hogy kisebb adagokban is 
hat és hosszabb használat után sincsenek 
rossz következményei." — Mindig használni 
kell olyankor, ha szükség van rá, de taná-
csos néha olyankor is használni, amikor azt 
hisszük, hogy szükségtelen. — A valódi 
Fe r en c z József-keserüvizet jobb füszerüz-
letekben ós az összes gyógytárakban áru-
sítják. 2 

— Petrás Sári, a Berlinbe költözött nagy 
művésznő, lelkes terjesztője a dr Biró-féle 
„Havasi Gyopár-Krém "-nek, melyből posta-
csomagonként rendel. Ugylátszik, hogy a Páris-
ban is kitüntetett arcszépitő mégis csak jobb 
a külföldi szereknél. 

— Nyolc gyorsvonat érkezik naponként 
Pöstyónbe Budapest, Bécs és Berlin felől. Mind 
boteget szállít oda, onnan pedig elviszi a gyó-
gyultak ezreit a világ minden tájára. A fürdő 
védjegye: a kettétört mankó, hiven fejezi ki 
azt az átalakulást, amelyet Pöstyén csodás 
iszapfürdői a köszvényesek, ischiasosak ós egyéb 
szenvedők ezrein végeznek. Ezért hódit diadal-
mnsan ez a jelvény mind messzebb és messzebb 
földön és szerez dicsőséget a magyar névnek. 
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