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mellett 24 éves leányt találtak a portyázó 
rendőrök. A leány nyakig volt a földben. 
A rendőrök kiásták és mellette bibliát, zsol-
tárkönyvet, üres pénztárcát és ásót talál-
tak. Kiderült, liogy a szerencsétlent Sel-
meczi Rózának hivják, Püspökladányba való 
és menyasszonya volt egy fiatalembernek, 
aki mióta a katonasághoz Szegedre bevo-
nult, levelet sem irt neki. Utána jött Sze-
gedre, de a katona elutasitotía szerelmét 
és a csalódás ugy megrendítette a szegény 
leányt, hogy elvesztette az eszét. Hazafelé in 
dult Püspökladányba azzal a szándókkal, 
élve eltemeti magát. Kóborlásai közben azon-
ban eltévedt, Nagyváradra vetődött, ahol a 
vasuti töltés part ján megásta magának a sírt, 
beletemetkezett, magára kaparta a földet, 
csak az arcát hagyta szabadon ós arra egy 
ócska pléhdobozt boritott. Az orvosok véle-
ménye szerint körülbelül három napig fele-
hetet t ugy betemetkezve. A mentők az elme 
kórházba szállították. 

— Rejtélyes gyilkosság. Bécsből jelentik 
A harmadik kerület egyik házában a rendőri 
felügyelet alatt álló Schmidt Máriát meggyil-
kolva találták. A gyanú egy fiatal emberre 
irányul, aki a leányt reggel elhagyta. A gyil-
kosság okát még nem tudják, állítólag huszon-
négy korona és néhány apróság hiányzik a la-
kásból. A rendőrség, akinek a fiatalember szc-
mélyleirása ismeretes, széleskörű nyomozást 
indított. 
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Ékszer- és órajavitó műhely. 

KÖZIGAZGATÁS 

Szeged juniusban. 

(Saját tudósít ónktól.) A közigazgatási 
bizottság hétfőn délután tartotta rendes havi 
ülését Lázár György dr. polgármester cl-
nöklésével. A szokásos előadói jelentéseken 
kivül egyéb tárgya az ülésnek nem igen 
akadt, a jelentéseket, mint rendesen, most is 
hozzászólás nélkül elfogadta a bizottság. 

Faragó Ödön dr. tiszti főorvos a köz-
egészségügyi állapotokról számolt be. Je-
lentésében elmondotta, hogy a közegészség-
ügyi viszonyok májushoz viszonyítva, lénye-
gesen kedvezőbbek voltak, mert nemcsak a 
megbetegedések, hanem a halálozások szá-
mában is jelentékeny csökkenés állott be. A 
népességi szaporulatban emelkedés mutatko-
zott. Hevenyragályos megbetegedések csak 
szórványosan fordultak elő, azonban a bár-
ka-utcai óvodát az épületben előfordult 
megbetegedés miatt be kellett zárni. 

A népességi mozgalom eredménye a kö-
vetkező: született 154 fiu, 163 leány, a sza-
porulat 135 lélek, 32 lélekkel több, mint a 
mult esztendő juniusában. 

Az élelmezési- és tápszereket a főorvos 
többször megvizsgálta. A vizsgálatok alkal-
mával 24 kilogramm hust és 115 kosár gyü-
mölcsöt koboztak el. 

Kedacic Károly pénziigyigazgató arról 
tett jelentést, hogy egyenes állami adóban 
100,366 korona, liadinentességi dijban 779 
korona, összesen 100,475 korona folyt be. 
Behajthatatlanság 'cimén egyenes állami 

adóban 3192 koronát, betegápolási pótadó-
ban 292 koronát, elemi kár cimén 7441 ko-
ronát irtak le. A pénzügyigazgatóság 29 eset-
ben adott 11,022 korona erejéig részletfize-
tési kedvezményt. 

Scossa Dezső királyi tanfelügyelő bejelen-
tette, hogy Katona Ignác községi tanitó 
nyugdiját 960 korona, Szilassy Gábor ár-
pádhalmi tanitó nyugdiját 1280 koronában 
állapították meg, Gurgulies Károly állami 
polgári iskolai igazgatót az első kerület pol-
gári iskolába, Ádámné Ábrahám Kornéliát, 
fehértemplomi polgári iskolai igazgatónőt 
pedig a második polgári leányiskolához he-
lyezték át igazgatóknak. 

A miniszter az alsótanyai iskola részére 
1536, a felsőtanyai iskola részére 2000 ko-
rona államsegélyt utalványozott ki. Fotiyó 
András nyugdijsegélyét 1200, Pillichné Ró-
záiét 1200, Zsák Józsefet 1200, Paoló Já-
nosnét 1200, Róna Istvánnét 3460, és 
BöhmAntalét 3920 koronára emelték fel. A 
tanfelügyelő ezután beszámolt arról, minő 
előkészületeket tettek a most megnyíló tan-
évet illetőleg. 

Szűpár József dr., királyi vezető ügyész 
jelentésében elmondotta, hogy a kerületi 
fogházban a rend, tisztaság, fegyelem, egész-
ségi állapot rendben volt, szökési eset nem 
fordult elő. 

Jung Péter főállatorvos jelentéséből az tű-
nik ki, hogy az állategészségügyi /viszonyok 
az elmúlt hóban rendesek voltak. 

Ezután a kórházi bizottság egy határozata 
került szóba. A bizottság annak idején Lász-
ló A. nagyvállalkozót bizta meg a kórház 
élelmezésével. A határozat ellen Pillich Kál-
mán és Erdélyi Adolf fölebbezést adtak be, 
a fölebbezéseket elutasította a közigazgatási 
bizottság. 
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TUDOMÁNY, IRODALOM 

Nyugat. A Nyugat Ignotus, Fenyő Miksa 
és Osvát Ernő szerkesztésében megjelenő 
szépirodalmi és kritikai folyóirat julius 16-
iki, 14-ik száma a következő gazdag, érde-
kes tartalommal jelent meg: Zsadányi Hen-
rik: A hozzánemértés kultusza. Nagy Zoltán: 
Versek. Tcrstdnszky J . Jenő: Matyi madara. 
(Novella.) Ady Endre : Versek. Halász Imre: 
Egy letiint nemzedék. (Tizennyolcadik köz-
lemény: Báró Eötvös József II.) Szabó De-
zsö: Jean-Artur Rimbaud. Rozvúnyi Vilmos: 
Versek. Kortsdk Jenő: A hattyúk. (Novella.) 
Pásztor Árpád: Egy büszke várkisasszony 
lovas képéhez. (Vers.) Figyelő: Jász Dezső: 
Az' opera elmúlt évadja. Zsadányi Henrik: 
Cholnoky Viktor: Beszélgetések. Szabó De-
zső: Fel támadot t ! — Fe l támadot t? Szabó 
Dezső: T. de Visan: L'attitude du lyrisme 
contemporain. Feleky László: Werner Som-
bart uj könyve. Bálint Aladár: Györgyi Kál-
mán cimére. Nagy János: Középiskolai re-

form. A Nyugat főmunkatársai: Ady Endre, 
Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, 
Hatvany Lajos, Móricz Zsigmond. A Nyu-
gat előfizetési á ra : egész évre: 24 kor., fél-
évre 12 kor. Egyes szám ára : I kor. 20 fil-
lér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Mér-
leg-utca 9. Mutatványszámot kívánatra díj-
talanul küld a kiadóhivatal. Szegeden Bar-
tos Lipót könyvkereskedésében kapható. 

SZÍNHÁZ,JMŰVÉSZET 
(*) Gnrvay Andor darabja Amerikában. 

Garvay Andor darabját, „A becstelen"-t, ame-
lyet az idén sikerrel játszotíak a szegedi szín-
házban is, a jövő szezon őszén, vagy telén 
Amerikában is bemutatják. Az előadás jogát 
Garvaytól egy előkelő színpadi ügynökség 
vette meg, amely a legszélesebb népszerűséget 
biztosítja neki. Egyszerre harminckét ame-
rikai színpadon játszák. A darabot Félix 
Weiss és Sarah Foss Wolferton fordította 
angolra. Szinlapját már meg is küldötte az 
amerikai ügynökség. It t közöljük: „Dishouo-
red", A Drama in Three Acts by Andor Gar-
vay. Only authorized", Englisch version Trans-
lat.ed from the originál Hungárián by Fery 
Félix Weiss aud Sarah Foss Wolverton. 

SPORT 
A hamburgi nagy rejjattaverseiiy. Ha-

zánk evezösportja sokat várt a Pannónia ham-
burgi vasárnapi szereplésétől, sajnos, a sze-
rencse nem kedvezett a magyar színeknek és 
igy az értékes Senatspreis a németek zsák-
mánya lett. 1886 óta minden nemzet legjobb 
evezőseit küldi Hamburgba, azonban edd'g egy 
nemzetnek sem sikerült a háromszoros, egy-
másutáni győzelemhez kötött dijat elnyerni. A 
budapesti Pannónia Kirchknoppf-féle nyolcas-
hoz hasonlóan, már több nyolcas-csapat két-
szer elnyerte a dijat, azonban a végleges el-
nyeréshez szükséges harmadik győzelmet min-
dig egy más csapat ragadta el. Ez alkalomma® 
a balszerencse üldözte honfitársainkat, ameny-
nyiben az Alster hullámos vizében mesésen 
fölnyomuló Pannónia kettes evezősének, Sse-
beny Miklós kezéből egy hirtelen keletkezett 
nagy hullám kiüti az evezőt, amivel a verseny 
el is volt döntve. 

Magyar atléták győzelme Drezdában. 
Valóságos invázió módjára lepik el kitűnő at-
létáink Németországot, hogy a hatalmasan fej-
lődő német atlétikával szemben fölvegyék a 
nemes versenyt. A Drezdában tartott nemzet-
közi versenyek alkalmával honfitársaink ki-
tűnően állták meg helyüket. Elsők lettek: 
Somody dr a magasugrásban 181 centiméter, 
Schmidt a távugrásban 665 centiméter, Mudin 
Imre a sulydobásban 12.80 méter (német re-
kord) ós a gerely vetésben 47.32 méter, Luntzer 
a diszkoszdobásban 38.65 méter, a MAC futó-
stafétája a városok közötti versenyben, mely-
ben a németek nem mertek kiállani. 

IFootball. A Szegedi Atlétikai Klub II. 
csapata vasárnap Nagykikindán fényes győzel-
met aratott az ottani Atlétikai Klub ellen. 
Állandó, fölényes játékban 7:0 arányban verte 
ellenfelét. A csapat legjobb emberei Majko, 
Hapa, a baloldali csatárok, akik a legtöbb si-
keres támadást intézték a kikindai kupu 
ellen. Majkó egyedül 5 goalt lőtt, ami kitűnő 
játékról, technikáról tesz tanúságot. Hapa 
méltó partnere, kit nem győztek csodálni a 
uagykikindaiak. Általában a csapatnak fénye® 
jövőt lehet jósolni. Biró volt Strasser (SzAK). 
*tthon a SzAk kombinált csapata 7:1 arányú 
győzelmet aratott az Ujszegedi Tornaegyesület 
ellen. Ügyes játékosnak bizonyult Kardos, ki 
nemsokára a II., majd szükség esetén az első 
csapatban is játszhat. Mellette Marci, Elek, 
Griibor észszerűen jál szőttnk. Biró Szolcsány 
(SzAK). 
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