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Hajnalodik. 

Egy éjszaka rövid arra, hogy 
Szeged összes mulatóit, korcs- ( 

máit, hol ezek a vigkedélyü in-
gyenélők tartózkodnak. Érdemes 
velü foglalozni, mert az élet moz-
galmas, kenyérharcos reálizmu-
sát csak közöttük lehet megis-
merni. Velük vannak az éjszaka 
festett pillangói, a vigan kiizködő, 
kivetett nők is. Együtt él az éj-
szaka vándor társasága. Szege-
den több százra rug ezeknek a 
számuk. Sokszor van a rendör-
ségnek velük baja, de komolyabb 
vétséget sohasem követnek el. 
Nem rosszak ők, csak könnyel-
műek. 
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Megkezdik 

a vasúti palota építését. 
- Saját tudósítónktól. -

A vasúti palota építését legköze-
lebb már megkezdik és a korcsolya 
tó helyén rövidesen egy hatalmas, 
monumentális épülettel lesz gazda-
gabb Szeged. A palota építésére be-
érkezett terveket ugyanis vasárnap 
bírálta meg a bizottság, amely ugy 
találta, hogy a beérkezett harminc-
három ajánlat közül szegedi vállal-
kozóé a legolcsóbb és különböző 
formalitások elvégzése után csütör-
tökön végleg ki is adják a vállal-
kozónak a megbízást. 

A legolcsóbb ajánlatot Ligeti Béla 
műépítész adta be, aki 1.085,684 ko-
ronáért vállalja az összmunkát. 
higeti Béla nagyobb és monumentá-
lisabb építkezései révén lett is-
mertté, több városi munkát végzett 
el ós mindenkor meg voltak mun-
kájával elégedve. Mindenesetre meg-
nyugvással tölthet el mindenkit az, 
hogy a sok ajánlat között szegedi 
vállalkozóét találták legmegfelelőbb-
nek. 

ugyanerre 14,400, Szepessy Sándor 
(Budapest) csatornára 3067, Stell 
Béla (Arad) lakatosmunkára 31,103, 
Vasgerendákat készitö részvénytár-
saság (Budapest) vasmunkákra 95,222, 
Wertheimer F. és társai (Budapest) 
liftre 14,000, Szalay J. és Deutsch 
(Budapest) villamos berendezésre 
14.985, Sart István villamos beren-
dezésre 19517, Duschák Henrik szo-
bafestő munkákra 27,443, Kecske-
méti Antal lakatosmunkára 31,234, 
takaréktüzhelyro 2480, Pápai Lajos 
(Arad) asztalos- és padlómunkára 
135,139, Reiner Károly és fia ugyan-
arra 124,262 és Fog el Ede bádogos-
munkára 15,569 koronáért hajlandó 
vállalkozni. 

A bizottság csütörtökön ismét 
ülést tart, amelyen végleg döntenek 
ez ügyben. Addig átszámítják az 
ajánlatokat, hogy nem csuszott-e 
azokba összeadási hiba. Csütörtökön 
azután hivatalosan is megbízták az 
átszámítás eredményéhez képest Li-
geti Bélát a munkálatokkal ós Li-
geti még ezen a héten megkapja a 
vasúti palota építését. 

Öngyilkosság a padláson 

TÁVIRATOK. 

A bizottság ülésén, amely vasár-
nap volt Szuknváiyy István minisz-
teri tanácsos, Lázár György dr pol-
gármester, Villax Béla, a szegedi le-
moló-hivatal főnöke, Tóth Mihály 
főmérnök, Mákic István Már főfel-
ügyelő, Ottovay ós Winkler, az épít-
kezés művezetői vettek részt. A bi-
zottság ülésén konstatálták, hogy 
összesen harminchárom ajánlat ér-
kezett be a vasutpalota építésére. 
Az egyes ajánlatok a következők: 

Osszmunkára Ligeti Béla 1.085,740, 
Eónesz Béla (Budapest) 1.115.368, 
Kopasz István ós Kopasz Sándor 
1.122,749, Robelly Aladár (Budapest) 
1 126,096, Regdon Sándor 1.147,587, 
Fick Mór és Tóbiás Lásszló 1.178,067, 
™ s Vilmos (Budapest) 1.230,802 
os Kovács Pál 1.280,124 koronás 
ajánlatokat adtak be. 

Az egyes munkálatokra vonatko-
• zólag a következő cégek adtak bo 

ajánlatot: 
Magyar Felfonógyár, Kovács, Sza-

lay és társai (Budapest) liftre 14,180, 
Benoid-gyár részvénytársaság (Arad) 
csatornára 4017, Politzer és Hock 
(Budapest) padozatra 54,547, Juhász 
István (Arad) lakatosmunkára 31,808, 
takaréktüzhelyekre 2480, Fonyó So-
® a villamos berendezésre 13462, 
Irsowszky István (Budapest) ugyan-
i r a 11,712, Sebessy Ferenc (Arad) 
asztalosmunkákra 127.166, Egyesűit 
Parkettgyár r.-t. (Budapest), vadvi-
zekre 51,185, Lipp és Fekete gép-
gyár (Budapest) liftre 17,900, Buda-
i é i . Szivattyú- és Gépgyár r.-t. 

Ilcgedtts Lász ló temetése. 
Budapest, julius 10. 

Tegnap délután temették el nagy 
részvét mellett Hegedűs László 
festőművészt, a Képzőművészeti 
Akadémia nagy tehetségű tanárát. 
A temetésén részt vettek köz-
életünk és a művészvilág úgyszól-
ván összes jelesei s a művész-
testületek képviselői. A kormány 
képviseletében K. Lippich Elek mi-
niszteri osztálytanácsos volt jelen, 
a zárabeszédet Róna József szob-
rászművész tartotta. 

Péksz trá jk Budapesten. 
Budapest, julius 10. 

A pékmesterek és munkások 
közt fenálló el lentétek mindinkább 
kiélesedtek s igy semmi kilátás 
sincs a békés megegyezésre. A 
munkások ma délután három 
órára gyűlést hivfak össze, ame-
lyen minden valószínűség szerint 
proklamálják a sztrájkot, Ennek 
a pékháborunak persze elsősorban 
a fogyasztó közönség vallja kárát, 
amennyiben a pékmesterek va-
sárnap tartott gyűlésen kimon-
dották, hogy félbarna és fehér ke-
nyeret egyáltalán nem készítenek. 

Ügyvédek 
összeférhete t lensége . 

Budapest, julius 10. 
Az országos ügyvédszövetsóg 

vasárnap tartott első igazgatósági 
gyűlésen elfogadtak egy határo-
zati javaslatot, mely az ügyvédi 
összeférhetetlenség korlátozásáról 
szól. 

Vázsouyi á l l a p o t a javul. 
Vázsonyi Vilmos országgyűlési 

képviselő állapotában javulás állott 
be és a képviselő néhány nap 
múlva el is hagyhatja a beteg-
szobát, ahol állandóan sokan ke-
resik fel. 

N a g y sz láv újságíró 
kongresszus . 

Belgrád, julius 10. 
Ma vette kezdetét a nagy szláv 

ujságirók kongresszusa, amelyen 
250 szláv újságíró vesz részt. 

Nagybeteg főhercegnő . 
Alcsuth, julius 10. 

Mária Dorottya főhercegnő, Fü-
löp orleánsi herceg neje súlyos 
betegefi fekszik az alcsuthi csa-
dáli kastélyban. 

raját tudósítónktól. -
Vasárnap délután két óra táj-

ban Kos Mibályné Kistisza-utca 
10. szám alatti lakos öngyilkos-
sági szándékból marólúgot ivott. 

Kos Mibályné vasárnap dél-
előtt valami csekélység miatt ösz-
szeszólalkozott az urával. Az ér-
zékeny asszony annyira a szivére 
vette ezt a kis perpatvart, hogy 
öngyilkosságra határozta el ma-
gát. Egész délelőtt szomorúan 
járt-kelt a házban. Szórakozott i 
volt és a hozzáintézett kérdésekre I 
nemf eleit. Hozzátartozói azon-
ban még most sem sejtették, hogy 
az asszony sötét tervekkel foglal-
kozik. 

Délután egy óra felé kiment az 
életunt asszony az udvarra. Már 
az üveget, amelyben a marólúg 
volt, a kezében szorongatta. So-
káig töprengett, gondolkozott, 
mig végre teljesen megérlelődött 
benne az öngyilkosság gondolata. 
Felment a padlásra és kiürítette 
a mérges folyadékot. 

A házbeliek meghallották a kí-
nos nyöszörgést, felmentek a 
padlásra. Kos Mihályné a padlás 
egy félreeső zugában a földön fet-
rengett. Értesítették a mentőket. 
A mentők a közkórbazoa szállí-
tották az életunt asszonyt. Sérü-
lése súlyos, de nem életveszélyes. 
Kihal lgatni eddig nem lehetett. 

NAPI HÍREK. 
— A Szegedi Atlétikai Klub 

S z a b a d k á n . Vasárnap délután a 
Szegedi Atlétikai Klub első csapata 
Szabadkán barátságos mérkőzést 
tartott a Bácska Szabadkai Atléti-
kai Klubbal. A matchet 1:0 arány-
ban a szabadkaiak nyerték meg. A 
szegedi fiuk nem játszottak a szo-
kott lelkesedéssel és ez döntötte el 
a mérkőzés sorsát. 

— Árverés a vasúton .A vasúti 
kocsikban és az állomási helyiségek-
ben elhagyott, de a tulajdonosaik 
által nem igényelt tárgyakat julius 
tizennyolcadikán délelőtt kilenc óra-
kor a Szeged-állomás harmadik osz-
tályú várótermében nyilvános árve-
résen eladják. A befolyt összeget 
Szeged város szegényei pénztárának 
gyarapítására forditják. 

— Csendé le t a Fodor-utcában . 
Schrade János kötelesmester az éj-
jel megtámadta Bóhm Jakab üveg-
kereskedőt a Fodor-utcában és vé-
resre verte. Schrade ellen súlyos 
testisértés miatt az eljárást megin-
dították. 

— L ó t o l v a j n a p s z á m o s . A do-
rozsmai csendőrség vasárnap délután 
három órakor telefonon jelentette a 
rendőrségnek, hogy Dorozsmán Bir-
hély János fakereskedönek Vincze 
István nevü napszámosa, akit szénát 
rakodni küldött ki a rétre, megszö-
kött és a rája bizott két iovat és 
kocsit elhajtotta. A rendőrség a 
nyomozást azonnal megindította. 
Vinczét a kocsival és a lovakkal 
együtt sikerült ma délelőtt elfogni. 

— El lopott műkincsek . A sze-
gedi rendőrség távirati megkeresést 
kapott, hogy szombaton éjjel isme-
retlen tettesek betörtek Szabó Ele-
mér dr székesfehérvári ezredorvos 
lakásába ós onnan egy vasládát 
vittek el, amelyben 400 darab kü-
lönböző nagyságú régi ezüst pityke 
gomb, karnel gombok, nyakékek, 
türkisz és rubin kövekkel kirakott 
fülbevalók, brossok, 7 darab arany 
boglár, 60 darab kövei gyémántos 

arany és vasból való római korabeli 
gyürük, 1200 darab különböző kora-
beli ezüsttallór, ezüst és bronzból 
való 1200 darab többnyire római 
pénz, mintegy 250 darab régi magyar 
királyok pénzei, 100 darab ezüst 
barbár pénz, végül 6 darab f. f. és 
m. e. monogrammal ellátott régi 
ezüstkanál volt, összesen 2600 ko-
rona értékben. Gyanú két magas 
nyúlánk, sovány termetű, szőkehajn, 
borotvált arcú, 23—30 év körüli 
csikós ruhát és fekete kalapot vi-
selő fiatal emberek ellen irányul. A 
fiatal emberek lakás biztosítás ürü-
gye alatt keresik föl az üresen ha-
gyott lakásokat. 

— Kibővítik a fertőtlenítő 
i n t é z e t e t . A fertőtlenítő intéze-
tet ki kell bpviteni. Erre azért 
van szükség, mert félnek a kole-
rától. Faragó Ödön dr tiszti fő-
orvos tett előterjesztést az ügy-
ben a tanácsnak, amely fölhivta 
a mérnökséget, hogy a kibővítésre 
vonatkozó terveket készítse el. 

t-— A rőaakei templom. A bel-
ügyminiszter jóváhagyta a röszkei 
templom épitésére vonatkozó köz-
gyűlési határozatot. 

— A l a p a z a b á l y i n ő d o s i t á a o k . 
A városi hivatalnokok köre mo-
dositotta az alapszabályait, amelyet 
jóváhagyás végett fölterjesztettek 
a belügyminiszterhez. 

— A szegedi s iketnémainté-
z e t felügyelő bizottsága Lázár 
György dr polgármester elnökló-
sével hétfőn délelőtt ülést tartott, 
amelyen az intézet jövő évi költ-
ségvetését tárgyalták le. A költ-
ségvetést Klug Péter igazgató is-
mertette és a bizottság egyhan-
gúlag elfogadta azt. 

- A közt i sz taság ház i keze-
l é s b e n . Somogyi Szilveszter dr 
főkapitány szabadságidejét Buda-
pesten töli, ahol tanulmányozza a 
köztisztaság kérdését. — Lázár 
György dr polgármester budapesti 
tartózkodása idején tárgyalt a fő-
kapitánynyal, aki kijelentette, hogy 
a jövő héten a köztisztaság házi 
kezelésére vonatkozó elaboratumát 
beterjeszti. Kijelentette egyben a 
főkapitány azt is, h o g y eddigi 
tanulmányozása során arra a ta-
pasztalatra jutott, hogy a szemetet 
nem lehet 25 zzázalék nyereséggel 
értékesíteni, mert például Budapes-
ten fizetnek azért, hogy elszállít-
ják a szemetet. 

— Tanulmányozzák a bá-
n y á t . A badacsonyi bánya igaz-
gatósága már többszór ajánlatot 
tett a városnak az utcák köve-
zésére szükséges kőanyag szállí-
tására. Bokor Pál polgármester-
helyettes, Doránszky Károly osz-
tálymérnök társaságában most 
elutaznak Badacsonyba, ahol a 
bánya szállitásképességét és a 
kőanyag minőségét fogják tanul-
mányozni 

— Elvesze t t az ó r a gondja . 
Miután Csűri Ferenc törekvő 

szegedi órásmester egy nagy óra 
jókarbantartasái vállalatot létesí-
tett, melyben elvállaja ugy a hi-
vatali, mint kávéházi, vendéglői 
és magánlakások óráinak a fel-
húzását és jókarban tartását cse-
kély havi 50 fiillér dijért. Költöz-
ködésnél az órákat ebben az ár-
ban áthelyezi. Elő jegyzetek az 
vánatra házhoz megyek. Elvál-
lalom órások által egyál ta lán ja-
víthatatlannak minősített órák 
szakszerű javítását. N a g y óra-
és ékszerjavitó tnühely. Tábor-
utca, .fi., Nógrádi-ház. 


