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leánya is —erkölcstelen üzelmeket folytat-
tak. Nap-nap után orgiákat rendeztek, hol 
Pétervár előkelő fiatalsága is részt vett. A 
szenzációs leleplezés izgalomban tartja az 
egész várost. 

— A szegedi bábaképző fejlesztése. 

A szegedi bábaképző intézet országos hirü. 

Mann Jakab dr tanár, az intézet igazgató-

főorvosa európai nivőju, mintaszerű intéz. 

ménynyé emelte a szegedi bábaképzőt. Tá-

voli vidékekről is fölkeresik az intézet női 

kórházát a betegek, mert kifogástalan ápo-

lásban ós ellátásban van részük. Ujabb idő-

ben a tömeges jelentkezések következtében 

szűknek bizonyult a bábaképző épülete. 

Mann Jakab dr többszöri sürgetésére végre 

elhatározták az intézet kibővítését. A gyö-

nyörű park közepén fekvő főépület mellé 

egyemeletes épületszárnyat emelnek, amely 

a női kórház kibővítésére szolgák Az uj 

szárnyópülétben 36 ágyra berendezett kis-

terem lesz. A kultuszminiszter a kibővítési 

költségeket 120,000 koronában állapította 

meg, amelyet az állam fedez. Az iratokat a 

miniszter leküldte a középitészeti tanács-

hoz azzal, hogy tárgyalja le végleg a terve-

ket, hogy az építkezést mielőbb megkezd-

hessék. A bábaképezde kibővítése kétségte-

lenül hozzájárul a régi hírneves intézet ní-

vójának emeléséhez. 

— A felsőközponti polgárok kérelme. A 
felsőközponti- polgárok arra kérik a polgár-
mestert, járjon közbe az, üzletvezetősógnél, 
hogy a Felsőközpontról 8 óra 43 perckor induló 
személyvonat később, a gyorsvonat után in-
duljon. 

— Dráma a vasúton. Berlinből jelentik: 
Izgalmas jelenet folyt le a berlini Stadtbahn 
egy vaggonjában. Tegnap este fél kilenc óra 
tájban hagyta el a vasút Hermsdorf állomást, 
ahol többek között Penkwit Félix huszonkét 
éves péksegéd szállt föl a menyasszonyával. 
Az ifjú pár eleintén csöndesen beszélgetett, 
később mind indulatosabbá vált a társalgás és 
egy pár pillanat múlva Penkwit revolvert rán-
tott és menyasszonyára fogta. A vonatszakasz 
többi utasai rárohantak a dühöngő péklegényre 
és megpróbálták kezéből kicsavarni a revol-
vert. Penkwit eldobta fegyverét, fölrántotta a 
kupé ajtaját és kiugrott a teljes gőzzel robogó 
vonatból. A merénylő a szomszédos sinpárra 
esett, amelyen épen abban a pillanatban ha-
ladt el az ellenkező irányból érkező vonat, 
amely a szerencsétlen péMegényt menyasszonya 
szemeláttára gázolta el. Az utasok természete-
sen azonnal megrántották a vészféket, a vonat 
megállott, a szomszéd sínpáron azonban már 
csak egy borzalmasan megcsonkított ember-
roncs feküdt. 

— Leégett a görlitasi gyártelep. Krakkó-
ból jelentik: A görlitzi gyártelepen több 
gyárépület és fürésztelep leégett. A tiiz ha-
talmas pusztitast és kárt okozott. A tűzoltók-
nak csak nagynebezen sikerült a tüzet lokali-
zálni.. A kár több millió korona. 

— Pusztító Jégvihar. Nagybecskerekről 
jelentik: Szerdán délelőtt hatalmas szürke 
felleg vonult végig a város fölött. Csakhamar 
nagyszemü jégeső kezdett esni. A jég ugy a 
gabonákban, mint a gyümölcsökben nagy 
károkat okozott. A gyümölcstermelők véle-
ménye szerint Nawbecskereken az idén 
gyümölcs nem is lesz. 

— A jóslás halottja. Berlinből jelentik: 

Kriechanban egy kártyavetönő megjósolta 
Weinau Fridánab, a község legszebbik leányá-
nak, hogy két év múlva tüdősorvadásban fog 
meghalni. A virágzó szép és egészséges leány 
búskomor lett. Tegnap beugrott a Saalóba. 
Már csak holttestét tudták kifogni. Az ön-
gyilkos leány, ki a község leggazdabbik bir-
tekásának gyermeke, levelet hagyott hátra, 
melyben megírta, hogy félelmében kereste a 
hálált. 

— Ant iszemi ta t á m a d á s Bukares tben . 

Bukarestből jelentik: A városi színházban 

e<TV nemzetközi artista- társaság szerepel. 

Tegnap este, mikor a társulat egy zsidó val-
lású nőtagja a színpadra lépett, a diákság 
irtózatos lármában tört ki. Fütyültek, tom-
boltak, majd revolver lövéseket irányoztak a 
színésznő ellen. A zsidóság a legnagyobb ré-
mületben van. Az utcákon katonaság 
cirkál. 

— Húsz fillér egy Gulácsy képért. 
Nagyváradon nem akadt senki, aki hajlandó 
lett volna husz fillérért Gulácsy Lajosnak, 
a neves piktornak egy gyönyörű képét meg-
vásárolni. Nemrégiben Budapesten is történt 
ebez hasonló eset. A Képzőművészeti Mu-
zeumból egy éhes fényképész segéd ellopott 
egy százezreket érő Murilló-képet. Azután 
bejárta az egész fővárost, fölkereste az ösz-
szes műértőket és képgyiijtő smokkokat, de 
a képet nem tudta eladni még 10 koronáért 
sem. Mindenünnen azzal dobták ki: 

— Menjen innen azzal a mázolmánynyal! 
Ugyanilyen sorsot ért el a Gulácsy Lajos 

„Olasz fiú" cimü festménye is, amely ha 
nem isér százezreket, de ezer koronán alul 
nem igen adná el senkinek. A kép mintegy 
két héttel ezelőtt — akkor volt Gulácsynak 
kollektív kiállítása Nagyváradon — szállítás 
közben a Mezey Mihály-utcán elveszett. 4 
képeltiinését bejelentették a rendőrségnek és 
a lapokban is hirdették. A hirdetésre nagy-
sokára jelentkezett is egy asztalosmester és 
elmondotta, hogy ő talált egy képet a Mezey 
Mihály-utcában, de ugyanakkor több tár-
szekeren egy őrmester költözködött azon a 
helyen. Ö tehát átadta a képet egy káplár-
nak, aki a szekér tetejére dobta fel a búto-
rok közé. Ezen a nyomon indult el a rendőr-
ség és kikutatta, hogy a 4. honvédgyalog-
ezred egyik őrmestere, akinek a káplár a ta-
lált képet átadta, nem fogadta el a festményt 
azzal az indokolással, hogy nem az övé. Igy 
a kép kikerült a katonák közé, de nem akadt 
köztük egy sem, aki hajlandó lett volna 
pénzt adni érte. Tiz krajcárra, sőt még annál 
is alacsonyabbra szállt le az „Olasz fiu" ár-
folyama. Amikor pedig már semmi áron sem 
lehetett értékesíteni, a szerencsés megtaláló 
dühében a kaszárnya inspekciós szobájába 
a szekrény tetejére dobta a képet. Itt talált 
rá tegnap egy rendőrtiszviselő. 
| — Megszökött rablógyilkos. Veszprémből 
jelentik : Tegnapelőtt küldték viasza Buda-
pestről Veszprémbe Makkos Vendelt, a pápai 
zálogház rablás és rablógyilkosság tettesét. 
Makkos ugyanis őrültnek tette magát, miért 
is a veszprémi királyi törvényszék elmeállapo-
tának megvizsgálása céljából nemrégen Buda-
pestre szállíttatta. Itt megállapították, hogy a 
gyilkos szimulál; azután két ápolót adtak 
mellé és ugy indították útnak Veszprémbe. 
Varsányon tul Zirc tájékán, ahol a vonat már 
a Bakony erdőségei között kanyarog tova, 
Makkos fölhasználta őrzőinek figyelmetlenségét 

s leugrott a robogó vonatról. A vonatot meg-

állították, kutatták mindenfelé a szökevényt, 
de hiába. A veszprémi csendőrség az egész 
környék csendőrségével lázasan keresi Makkost. 
Valamelyes nyom akadt már: egy helyütt lát-
ták a rablógyilkost, akinél különben élelmi-
szer sincsen, fegyver sincs, soká tehát n< m 
bujdoshat. 

— Bő áldás. Berlinből jelentik : Ruhlsdorf-
ban Benstch kocsis negyven éves felesége teg-
nap a huszonötödik gyermeknek adott életet. 
Az újszülött csak néhány óráig élt. A kis köz-
ség népe büszke a Bentsch-házaspárra, ellátja 
minden jóval és segiti, hogy fölnevelhesse a 
sok gyermeket. 

— Atlétikai verseny. Csütörtökön rendezi 
a szegedi atlétikai klub déhnagyarországi 
bajnoki viadalát. A 78 nevezés kőzött ott ta-
láljuk a temesvári Újlaki, Erdős, Kleiser s 
Bleu nevét, az aradi Neidenbach, Kiss s a sze-
gcdi Kéri, Devicli, Rex neveit, akik erős 
harcot fognak vivni a büszke bajnoki cimért. 
Eldöntésre kerülnek: 100 yardos sikfutás, 
egynegyed angol mórtföldes sikfutás, egy-
ketted angol mértföldes sikfutás helyből tá-
volugrás, távolugrás handicap, sulydobás, 

diszkoszvetés handicap, gerelyvetés, magas-
ugrás, 2 angol mérföldes gyaloglás, 4-szer 100 
méteres stafétafutás. A verseny négy órakor 
kezdődik. 

— Jav í t j ák a komiszkenyeret. Bécs-
ből jelenti tudósítónk, hogy a közös hadügy-
miniszter legújabb rendelete szerint a ka-
tonák ezentúl jobb kenyeret fognak kapni. 
A komiszkenyérbe eddig nagymennyiségű 
korpát kevertek, de az uj rendelet értelmé-
ben ezentúl csak 20 százalék korpát szabad 
a komiszkenyérbe keverni. A Bosznia terü-
letén állomásozó 16. hadtestnél korpa he-
lyett fehér lisztet kevernek a komiszke-
nyérbe. 

— Záróvizsga a szegedi felső iparisko-
lában. Az állami felső^ipariskolán ós az azzal 
kapcsolatos ipari szakiskolán a záróvizsgákat 
most tartották meg Vig Albert^ királyi taná-
csos, iparoktatási főigazgató, mint miniszteri 
biztos elnökletével. Harmincnégy felső ipar-
iskolai, tizenhat fa- ós tizenegy fémipari szak-
iskolai tanulót képesítettek, akiknek legnagyobb 
részét az igazgatóság különböző iparvállalatók-
nál megfelelő díjazás mellett el is helyezte. 

— Uj egyesület. Belvárosi műkedvelő ifjú-
sági egyesület cimen uj ugyesület alakult 
amely az iparos ifjak önművelődését tűzte k( 
célul. Az egyesület tagjai színdarabokat is ad-
nak elő s a szereplők nagy igyekezettel, sok-
szor igazi rátermetsóggel játszanak. Legköze-
lebb már két vidéki városban, Makón és Vá-
sárhelyen is föllépnek az ottani iparosegyesü-
letek meghívására. 

— Jégeső Kar lócán . Kavlócáról jelen-
tik: Szerdán éjjel tiz óra és éjfél közt ga-
lambtojás nagyságú jégdarabok estek, me-
lyek az egész termést tönkretették. 

— Ax elszegényedett iparosekért. Elsze-
gényedett kezdő iparosok számára nagyobb ala-
pítványt tett Debreceni János, a szegedi szár-
mazású egri kanonok, aki több adományával 
mutatta meg szülővárosa iránt való szeretetét. 
Az alapítványi kamatokat óvenkint a polgár-
mester itóli oda. Az idén Vőnéki Albert alsó-
városi és Tápay Antal felsővárosi iparosok 
kapnak a kamatok fejében 100—100 koronát. 

— Öngyilkos cselédleány. Nagy Júlia ti-
zenhét éves szegedi cselédleány kedden este 
öngyilkosságot kísérelt meg. Hozzátartozóinak 
már napokkal ezelőtt föltűnt a leány szótlan-
sága, de még gondolni sem mertek? arra, hogy 
a cselédleány ilyen sötét tervekkel foglalkozik. 
Tegnap este fél hót órakor kinos nyöszörgósre 
lettek figyelmesek a ház lakói. Nagy Jtíliá a 
cselédszobában, a földön fetrengett. A telefonon 
értesített mentők a közkórházba szállítot-
ták, hol az orvosi [ vizsgálatl megállapította, 
hogy a leány zsirszódávalj, mérgezte meg ma* 
gát. Állapota súlyos. Hogy miórt'akartjjmeg-
halni? Igen, épen azért, amiért atöbbiteányok 
szoktak . . . elhagyta a kedvese. 

— Uj mfisor í a - Royal-kabaréban. 
A csütörtöki ünnepnaptól kezdve gyönyörű, 
élvezetes nlüsort mutatnak be a szegedi 
Royal-kabaréban. Kiváló, újonnan szerződ-
tetett tagok lépnek föl, még pedig Baumann 
Vilmos, a bécsi Apolló-szinház komikusa, 
miss Duncun internacionale táncosnő, Csáky 
Manci kupiéénekesnő és Petráss Duclka 
szubrqit. 

— ő r j ö n g a rablógyi lkos Szalui 
A szegedi Csillagbörtönben egy halálra itélt 
rab kétségbeesetten várja a király kegyel-
mét. A halálra itélt delikvens Szalma István, 
egy többszörös gyilkos. Az első gyilkossá-
gért nyolc évi fegyházbüntetéssel lakolt s 
alig hogy kiszabadult, rettenetes kegyetlen-
séggel újra meggyilkolt egy béresgyereket. 
Szalma halálbüntetését csak a napokban 
hagyta helyben a Kúria s ugy várják, hogy 
a héten még visszaérkezik a kabinetirodából 
a kegyelmi kérvény, amely élet és halál fö-
lött fog dönteni. Ha a király nem ad kegyel-
met, Szalma Istvánon még a héten végre-
hajtják a Csillagbörtön udvarán a halálos 
Ítéletet. A rablógyilkos rettenetes lelki álla-
potban van. Egész nap imádkozik, őrjöng, 
átkozza a hóhért, aki már várja a parancsot 
a szegedi munkára. . .., ^ 


