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A kiadás Budapesten a köztisz-
taságra 2.500,000 korona. 

Somogyi Szilveszter dr. főkapi-
tány tanulmányát azzal fejezi be, 
hogy a városi tanács részéről sür-
gős intézkedést kér. Végre Szege-
den is tiszták lesznek az utcák. 

n a p i _ h 8 r e k . 

Johnson-Wells maích. 

- Sa já t t udós í tónk tó l . -
Jack Johnson, Amerika fekete-

börü boxoló bajnoka boxmatchre 
hivta ki Wells-et, Anglia boxoló 
bajnokát. A szeptemberben meg-
tartandó mérkőzés minden bi-
zonynyal legnagyobb eseménye 
lesz a sportvilágnak. 

Aki figyelemmel kiséri a világ 
sporteseményeit és ismeri az atlé-
tikának ezt a nemét, annak nincs 
kétsége a mérkőzés eredménye 
iránt. Johnson ma verhetetlen. 

A fekete világbajnok, akit faj-
testvérei a világ legnagyobb 
„cliocoate drop"-jának (csokoládé 
bonbon) neveznek, igen érdekes 
sportéletet él. Korán kel, s utána 
közvetlenül hideg zuhanyt vesz, 
métel. Rggeli előtt erős tréningét 
folytat ami abból áll, hogy sza-
bályszerű boxercsapásokkal puf-
fol egy e célra szolgáló menyezet-
ről lelógó nagy bőrlabdát. A labda 
állja a csapásokat, mig aztán a 
champion' belefárad. 

Reggeli után rendesen kisebb 
automobilturát tesz. Maga vezeti 
az autóját, s ebben a sportban 
sem utolsó legény. Tavaly beneve-
zett egy versenyre, sőt nagy foga-
dásokat is kötött az első dijra, de 
lemaradti Délutánonként erőspbb 
tréninget vesz Berger nevü tréner 
jével. 

Pompásan berendezett saját há-
zában lakik, s meglehetős vagyon-
kája van, ami nem csoda, mert tö-
Jeffriessel vivott matclie száz-
ezer dollárt hozott neki, melyből 
ötvenezer dollárt fizetett a mozgó-
fénykép vállalkozó, aki a felvéte-
leket csinálta. A math után kör-
útra ment s az Egyesült-Államok 
minden nagyobb szinpadán bemu-
tatta félelmetes bókoló képessé-
geit. 

Népszerű, kedvelt ember a ha-
zájában, csak a Jeffries-match 
után volt nagy a fölzudulás el-
lene. — Ez azonban nem a sze-
mélyének szólt, hanem a fajnak. 
— Nagyon röstellték a yankek, 
hogy egy fekete bőrű ember 
le t t 'a világbajnok. Ez a röstelke-
dés ma már elült, s mert nem tud-
nak úgysem változtatni a dolgon, 
vagyis nincs olyan legény, aki 

-Jolmsonnalk ki merjen állni s le 
tudja győzni, hát paeg kell liogy 
nyugodjanak benne. 

Érdekes lesz látni az amerikai 
nép hangulatát majd a Wels-szel 
vívandó match alkalmából. Itt 
már háttérbe szorul a faj i önér-
zet, hogy helyet adjon a nemzeti 
büszkeségnek, mert hiába, lia fe-
kete borii is, de azért az Egyesült-
Államok polgára s. Angolország 
bajnokának leverése sportszem-
pontból az Egyesült-Államok di-
csősége. Annál inkább, mert igy 
fogják feltüntetni. 

— A külföldi dohány drá-
gulása . Az igazságügy miniszter 
& pénzügyminiszter helyettesíté-
sében törvényjavaslatot terjesztett 
elő „a vámvonalon át behozott 

dohány és dohánygyártmányok 
után fizetendő engedélyilleték 
megváltoztatásáról", ami magya-
rul annyit tesz, hogy a külföld-
ről jött dohánygyártmányok be-
hozatali illetéke nagyobb lesz, 
a külföldi dohánygyártmányok 
tehát szintén meg fognak drá-
gulni. A javaslat szerint a vám-
vonalon át behozott dohány és 
dohánygyártmányok után a vá-
mon felül fizetendő engedélyille-
ték mérve az elvámolás alapjául 
vett tiszta suly minden kilogramja 
után következőképpen állapittatik 
meg: szivarkákért 60 koronában, 
szivarokért 35 koronában, egyéb 
dohánygyártmányok és nyers 
dohányokért 30 koronában. Eddig 
volt az illeték 30, 26, illetve 20 
K. A külföldi cigaretták után te-
hát épen a kétszeresére emelik a 
vámot. Külföldi dohány ós do-
hánygyártmányok behozatalának 
iparszerü közvetítésével csakis az 
foglalkozhatik, aki erre a pénz-
ügyi hatóságtól engedélyt nyer. 
Az ily engedélyes jövedéki ellen-
őrzés alatt áll. 

— S z e g e d i műkedvelők Oros-
házán. A szeged-rokusi ifjúsági 
egyesület állandó műkedvelői tár-
sasága julius hó 23-án Orosházán 
a nyári színkörben műkedvelői 
előadást rendez, amely iránt Oros-
házán rendkivül nagy az 'érdek-
lődés. 

— Szökevény a szegedi ál-
lomáson. lirjung Mihály 16 éves 
lovrini borbély tanonc Budapestről 
gazdájától megszökött. Haza akart 
utazni Lovrinba, de a Szeged ál-
lomás rendőrsége elfogta. Tirjun-
got vissza kísérik Budapestre a 
gazdájához. 

— Els ikkasztot t arany gyfirü. 
Budai Teréz Maros-utcai 10. sz. 
lakós feljelentette Rácz Kálmán 
zenészt, mert piros kövü arany 
gyűrűjét elsikkasztotta. 

— Tolva] a korcsmában . 
Palai János csabai géplakatostól 
Attila-utca 10. számú korcsmában 
Velenczi Károly napszámos 6 ko-
ronát ellopott. A rendőrség meg-
indította a nyomozást. 

— A bérkocs i sok egyenru-
hája. A kereskedelmi miniszter 
jövábagyta a bérkocsisok egyen-
ruházatára vonatkozó közgyűlési 
határozatot. 

Angol konzulok. A belügy-
miniszter arról értesiti a várost, 
hogy Anglia Kolozsvárott két al-
konzult alkalmazott. 

— Eltűnt diák. Chnura Já-
nos 16 éves középtermetű, barna 
szemüveges lőcsei középiskolai 
tanuló, gyalogosan indult el Lő-
cséről, hogy a nyári vakációban 
felkeresse Szegedhez közel eső 
faluban lakó rokonait. Pénze 
hamarosan elfogyott ós Szegedről 
nem birt tovább utazni. Szegeden 
maradt, de a rendőrség nem tudja 
megállapítani a gyalogló diák la-
kását. Valószínűleg iparosoknál 
tanoncnak ajánlkozott. Aki tud 
valamit az eltűnt diákról az te-
gyen jelentést a szegedi rendőr-
ségen. 

— Városok kongresszusa . 
A törvényhatósági városok polgár-
mesterei idei országos nagygyűlé-
süket szeptember hó 11-én Sop-
ronban tartják megBrolly Tivadar 
pozsonyi polgármester elnöklete 
alatt. A kongresszuson több, a 

városokat érdeklő műszaki, köz-
igazgatási, közgazdasági ós köz-
egészségügyi kórdóst fognak tár-
gyalni. Az esetleges indítványokat 
már most be lehet nyújtani a 
vezetőséghez. Sopron városa nagy-
ban készül a polgármesterek fo-
gadására. Bizottságot alakítanak, 
mely előkósziti a polgármesterek 
ott tartózkodásának programját. 

— Népgyűlés a Klauzál-téren. 
Kedden este nyolc órakor a szegedi 
szociáldemokrata párt a Klauzál-
téren a „véderőreform ós választási 
jog"-ról nyilvános gyűlést tartott. A 
gyűlésen beszólt Ábrahám Mátyás 
a szegedi szociáldemokrata pártból, 
Vincze Sándor, a budapesti szociál-
demokraták kiküldöttje ós Warsan-
dán László szegedi szociálista. 

— A szegedi rendőrség króni-
kája. Aptáfalva községben a legkö-
zelebbi országos vásár julius 29. és 
30-án fog megtartatni, még pedig, az 
első napon állatvásár, melyre min-
den állat fölhajtható, a második na-
pon pedig kirakodó vásár lesz. — 
Szeghalom- község julius 24-én és 
25-én tartja az oi szagos vásárt, 
mindkét napon kirakodó vásár lesz, 
az állatvásárba csak lovak hajtha-
tók föl. — Marosvásárhelyen Rott-
mann Márkus kárára vasárnap éjjel 
ismeretlen tettes több ezüst- és 
ruhaneműt ellopott 5—600 korona 
értékben. A tettes elszökött a vá-
rosból. A rendőrség megindította a 
nyomozást. 

(—) A gépkezelő nem eseléd. A 
földmivelésügyi miniszter kimon-
dotta, hogy a gépkezelői szakvizs-
gát tett egyének nem cselédek, te-
hát a közöttük és a munkaadók 
között felmerült jogviták sem az 
1876. XIII., sem pedig az 1907. 45. 
t.-c. (gazdasági cselédekről) alap-
ján nem bírálhatók el. 

a Rapaics-szobor. 
- Sa já t tudós í tónktó l . -

Rapaics Radónak, az egykori 
földmivelésügyi államtitkárnak, a 
kinek a szegedi árvízvédelem kö-
rül nagy érdemei vannak, szobrot 
emelnek Szegeden. A szoborra vo-
natkozólag a földmivelésügyi mi-
niszter ma leiratot küldött a város 
nak és ebben a leiratban fölhatal-
mazza a polgármestert, hogy Már-
kus Béla szobrásszal a szobor el-
készítésére kössön szerződést. A 
szobor költségeit a szegedi ármen-
tesitö társulat födözi. A szobrot 
vagy Újszegeden, vagy a Stefá-
nián állítják föl. 

A szoborra vonatkozólag a le-
irat igy szól: 

A szobor/ két //méterrel 'maga-
sabb lesz, mint az eredetileg ter-
vezve volt. A szobrot rózsaszínű 
magyar márványból faragják. Két 
oldalon dombormű lesz, ameyek 
egyike a viz hatalmának megféke-
zését, másika pedig az abból szár-
mazó áldást allegorizálja. Az obe-
iszk hátsó lapjára a felírás kerül. 

A relifek alatt stilizált folyóvizet 
feltüntető szalag húzódik. 

Az obeliszk dombon áll, melynek 
magassága azonban csak is a hely 
szinen az emlékmű felállítása alkal 
mával állapitható meg. 

k ö z g a z d a s á g . 

A gazdasági tudósítás 
egyszerösitése. 

Azok a nagyfontosságú országos 
érdekek, amelyek a gazdasági hír-
szolgálat pontosságához különösen 
pedig a terméskiállitások megálla-
pításának megbízhatóságához fű-
ződnek, indították a földmivelés-
ügyi minisztert a gazdasági tudó-
sítói intézmények oly módon való 
átszervezésére, hogy az egyes köz-
igazgatási járások határain belül 
lehetőleg egyenlő nagyságú gazda-
sági tudósítói körzeteket állapítson 
meg s a gazdasági tudósítóknak 
kötelességükké tegye, hogy körze-
tünknek minden községről lehető-
leg szerzett, megbizható értesülé-
seik és tapasztalataik alapjáé ter-
jezszék be időnkint tudósításaikat 
az illető vármegyébe kinevezett m. 
kir. gazdasági felügyelőhöz, aki 
ezeket a jelentéseket átvizsgálva, 
haladéktalanul a minisztériumnak 
mutatja be. 

Ez a hírszolgálat azonban a jelzett 
átszervezés után is csak abban az 
esetben lehet pontos és eredményes, 
ha a gazdasági felügyelők, mint a 
gazdasági tudósítók ama községek-
ből, amelyeket közvetlen tudósítá-
saik beküldése előtt személyesen be 
nem járhatnak, megbizható helyről 
szerezhetik be a szükséges adatokat. 

Minthogy a földmivelésügyi mi-
niszter a szóban forgó adatgyűjtés 
sikerének biztosítása céljából a köz-
igazgatási hatóságok közreműködé-
sét igénybe kívánja venni, ennélfogva 
a belügyminiszter intézkedett, hogy 
a járási főszolgabirák és a községek 
elöljáróságai a vetések állása és a 
várható termés mennyisége felőli 
tájékoztatás, valamint egyéb a me-
zőgazdasági statisztikai szolgálat kö-
rébe tartozó kérdések tisztázása cél-
jából a gazdasági felügyelőknek és 
a gazdasági tudósítóknak levelező-
lapokon, vagy telefonon adják meg 
a kért felvilágositást-

(—) Nemzetközi k iá l l í tás Kon-
stant inápolyban. Egy amerikai 
kereskedelmi kamara, amely nem-
rég alakult Konstantinápolyban, 
fejleszteni igyekszik Törökország 
kereskedelmi forgalmát az Egye-
sült-Államokkal. A kamara egyik 
szervezője mr. Chester, egy ame-
rikai pénzcsoport részére kétezer 
kilométeres vasuti hálózatra igyek-
szik koncessziót szerezni. Az uj 
kamara arra is fog törekedni, 
hogy Konstantinápoyban 1913-ban 
nemzetközi kiállítást rendezzenek. 

Rét intelligens fiu tanoncul fölvé-

tetik a Délmagyarország könyv-
1 nyomdájában. 

Ha olcsó és jó reklámot akar, hir-
dessen a villamos vasút jegyein. 
A hirdetéseket Ligeti Jenő és tár-
sai könyvnyomdájánan Korona-
utca 15., veszik lel. Telefon 83H 


