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táviratilag utasította a voloszkai révhivatali 

kirendeltséget, hogy Fiume városát a kolerás 

foegbetegedósek miatt minősitse fertőzött hely-

iek és az előirásos óvóintézkedéseket foga-

natosítsa. 

— Temotéis. Kulinyi Mariskát, Kulinyi Si-
lón kárpitos-mester tizenhét éves korában el-
hunyt leányát vasárnap délután öt órakor te-
hették el nagy részvét mellett a korona-utcai 
íyászházból. Lötvinger Adolf dr rabbi megható 
gyászbeszéde után megindult a menet és a ro-
konok, jóbarátnők, tisztelök utolsó útjára ki-
sérték a korán elhunyt urileányt. 

— E lkobzot t p á p a i zászló. Aradról jelen-

ek : Az aradi katolikus kör házára kitűzték teg-

nap a feketp-sárga pápai zászlót. A rendörbiró, 

akinek ezt jelentették, lefoglalta a zászlót ós 

hevítette a rendörségre. Ma délelőtt volt a ki-

hágáii tárgyalás. A kör háznagya, Nagy Orbán 

dr tiltakozott a rendőrség eljárása ellen ós rá-

mutatott arra, hogy Magyarország összes ka-

tolikus körei használják a pápai zászlót, Reicher 

Károly tiszti főügyész kivánta az egyesület 

megbüntetését, A biró az 1880. évi 62.698. 

számú minizzteri rendelet alapján hetven ko-

rona büntetést szabott ki ós az ítélet végre-

hajtását egy évre fölfiiggesztotto. A sássiót a 
r*ndörség nem adta vissza. 

— Kezdőd ik a tanév. A szegedi állami fő-

gimnáziumban a javitó és pótvizsgákat augusz 

tus hó 30-ikán tartják meg reggel nyolc órá-

tól déli egy óráig ós (délután három órától ha-

tig. A magán- és felvételi vizsgákat pedig 

augusztus 31-ón szintén délelőtt ós délután. A 

szeptemberi érettségi pót- ós javítóvizsgák 

írásbeli része szeptembor 5., 6. és 7. napjain 

iezz, a szóbeli érettségi vizsga pedig szeptem-

ber kilencedikén kezdődik. A tanulók felvétele 

szeptember elsején és másodikán délelőtt nyolc 

órától délig és délután 8 órától 5-ig, ellenben 

szeptember harmadikán és negyedikén csak 

uyolc órától délig lesz. Szeptember ötödikén 

Veni Sancte és az iskolai év megnyitása lesz. 

A felvételnél be kell mutatni az anyakönyvi 

Kivonatot, az előző évi iskolai bizonyítványt 

ós 'a himlőoltási' igazolványt, 

— Polgármesterek o rszágos kongreav-
aziisa. A polgármesterek országos kongresz-
szusát az idén Sopronban tartják meg. A kon-
gresszusra a polgármester helyett Taschler 
Endre főjegyző fog elmenni. 

— Maxi-este! yck a IVewyork kávéház-
ban. A Newyork kávéházban rendezett Pali-
estélyek olyan fényesen beváltak és olyan in-
telligens közönséget vonzottak a gyönyörűen 
átalakított helyiségbe, hogy a kávéház agilis 
tulajdonosa nagy áldozatok árán egy egészen 
uj kacagtató sorozatos képet szerzett be. A 
Newyork-kávóházban most üía^i-estélyeket tar-
tanak. Maxi, a hires komikus tüneményes mó-
káival sok élvezetes órát fog szerezni a kö-
zönségnek. 

— A Csávossy-ügy. A Csávossy-ügybeu ma 

döntött a nagybecskereki törvényszók. A ha-

tározat a Csávossy Gyula ellen emelt ideigle-

nes gondnokságot megszüntette. 

— Az ópt i lő Szeged. Hétfőn délután öt 

órakor tartotta ülését Szeged város középité-

szeti bizottsága. Ezen az ülésen döntöttek a 

beérkezett ópitési engedély-kérvények felett, 

A mérnökségtől összesen ötvenen kértek épí-

tési engedélyt. A kérvények legnagyobb része 

javításra vagy régi épülethez való hozzáépi-

tásra vonatkozik. 

A bizottság a következő uj építkezések ré-
szére adót* engedélyt: Sári Istvánnak, Szent-
háromság-utca 6/b. sz. két emeletes lakóházra, 
özvegy Farkas Istvánné, Délibáb-utca 30. sz. 
földszintes lakóházra, Korom Mihály, Felhő-
utca 12. földszintes, Visky Teréz, Délibáb-utca 
104. földszintes, Schüts Lajosnó, Mndách-utca 
17. egyemeletes, Juháss István, Közép-u. 31. 
földszintee, Harnischféger Károly, Sajka-n. 13. 
földszintes, Eráélyi András, Bercsényi-u. 15. 
egyemeletes, Liptai Imre, Madách-u. 23. egy-
emeletes, ö*v. Tápai Jáuosné, <3»z-u. 33. földszin-
tes, özv. Lakatos ADtalnó, Höbiért basa-utca 5. 
földszintes, Datáyy Istvánnak, Tárogat,ó-u 10. 
pz főjdszintes lakóház épitéeóre. 

— A Zs i l inszky f iu l ovag i a s ügye. Érde-

kes vendége volt ma a Háznak, illetőleg Kál-

lai/ Tamás képviselőnek: ifjú Zsilinszky En-

dre. A szenzációs csabai dráma óta közismert 

Zsilinszky-fiu azért járt Kállaynál, hogy taná-

csot kérjen tőle, illetőleg lovagias ügyben se-

gédjének nyerje meg, Zsilinszky azt kérdezte 

hogy az Achiin-ügyröl és róluk, főként erősön 

ellenük megjelent röpirat alkalmas-e lovagias 

eljáróra, kell-e elégtételt kérnie és hajlandó-o 

Kállay az ügyét vállalni. Kállay Tamás azt vá-

laszolta Zsilinszkynek, liogy az a röpirat lo-

vagias oljárásra nem alkalmas. 

— A j övő év i köl tségvetés. Az 1912-ik évi 

költségvetés előirányzatát még o liéton közzé-

teszi a számvevőség. A költségvetési javasla-

tot a tanács, a pénzügyi bizottság, majd ismét 

a tanács és végre a közgyűlés fogja tárgyalni. 

Lehet, hogy az októberi kö zgyük re már be. 

viszik a javaslatot. 

— Gyakor la ton a l iáz iexred. A szegődi 
46. gyalogezred vasárnap éjjel ment el nagy-
gyakorlatra. Az ezred Biharmegyében, Belényes 
környékén gyakorlatozás. A gyakorlatokról 
szeptember közepén tér vissza az ezred. 

— A visszavont ko lportázsengedély . A 

Budapesti Újságírók Egyesületének választ-

mánya ma délután A Nap utcai elárusitásánals 

ügyében rendkívüli gyűlést tartott, amelyen 

Herczegh Ferenc bejelentette, hogy állásáról 

lemond, miután a miniszterelnöknél való köz-

benjárása nem járt oredmónnyel. Ezt a beje-

lentést tudomásul vették. Ellntározta a vá-

lasztmány, hogy ebben az ügyben harmincadi-

kára rendkívüli közgyűlést hiv össze, sajtéan-

kétet rendez, amelyre meghívja a vidéki sajtót 

is. — Egyébként a kereskedelmi miniszter ma 

A Nap vasúti kedvezményes szállítását is meg-

vonta. Az Újságkiadók Szövetségo a vissza-

vont kolportázsengedély ügyében holnap dél-

után választmányi ülést tart. 

— Áthelyezések. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter Pető' Feronc tanárt a siketnó-
mák szegedi intézetétől Budapestre és Fasch 
Pétert a vakok szegedi intézetétől a borosje-
női gyógypedagógiai intézőihez helyezte át. 

— A P o l g á r i D a l á r d a a V. H. O. Sz.-nak. 

A Polgári Dalárda elnöksége ma levelet inté-

zett a Délmagyar ország szerkesztőségéhez, 

amelyben köszönetet mond lapunknak az egye-

sület jubileuma alkalmával rendezett dalosver-

seny támogatásáért, egyben pedig tiz koronát 

küldött szerkesztői ógilnkbo a Vidéki Hírlapírók 

Országos Szövetsége részére. A pénzt rendelte-

tése helyére juttattuk. 

— R i a d a l om a Valéria-téren. Nagy ria-
dalmat keltett hétfő n délelőtt a Valéria-téren 
egy deszki asszony szerencsétlensége. Frányó 
Györgynó hétfőn az anyja látogatására jött be 
Szegedre. Amint a Valéria-téren ment keresz-
tül, egy ér elpattant a bal lábán. A vér ha-
talmas sugárban szűkeit ki. Hartmann Ernő 
őrmester felesége a sok vér láttára elájult. 
Mindkét asszonyt a mentők részesítették az 
első segélyben. Komolyabb baja egyiknek sem 
történt. 

— Lákö t ők . Vasárnap éjjel Dobó Máté sze-

gedi Domaszék kapitányság 380. számú ta-

nyájáról ismeretlen tettesek elloptak két lo-

vat. Az egyik ló két éves világos pej csillagos 

homlokú, a másik meg öt éves sötét pej kanca. 

A kár több, mint ezernégyszáz korona. A ló-

kötést valószjnüleg kóbor cigányok követték 

el. A rendőrség már megindította a nyomo-

zást. 

— Ko rna i Ber ta a Vigszin padon. Kornai 
Berta, a budapesti közönség dédelgetett pri-
madonnája, két estén vendége lesz a Vigszin-
padnak. Az országos hirii müvós'nőt nagy ál-
dozatok árán sikerült megnyernie az igazgató-
ságnak. Kornai Berta kedden és szerdán lép 
föl eredeti műsorával. A vendégszereplés iránt 
nagy az érdeklődés. 

— A b u j iwegedi aAszlőeok. A közös had-
ügyminiszter Schirardo, Zsigmond 09 Liposcsák 
uj zászlósokat a szegedi 46. gyalogezredhez, 
Basrak és kronthnli Sáchers lovag zászlósokat 
a 14. tász-záezlóaljhoz nevezte j\}> 

A koiozsuári példa." 
A szónak nincs ereje, a példa pedig, melyet 

a többi városok mutatnak, nem hat é« nem 

lelkesít. Vájjon meddig tart ez az állapot? Mi-

kor ébred már fel Szeged város arra az 

öntudatra, hogy kárhoztatandó bűnét : a sport 

iránt való nemtörődömségét mielőbb jóvá kell 

tennie, ha a fejlődésben a többi városokkal lé-

pést akar tartani. Lehetetlen, hogy a vezetők 

között ne lenno egy ember se, aki észre ne 

venné a sportegyesületek örökös panaszát, 

vagy ne tapasztalná azok határozott hanyat-

lását a hiányzó sporttelep miatt. Vagy tán sen-

kinek se tünt fel az, hogy ez évben nem volt 

még egyetlenegy országos verseny se Szegeden, 

ami elég nagy szégyene Szegednek. Csodála-

tos, hogy mennyire dicsekszünk Szeged nagy-

ságával és szépségével, de arról hallgatunk, 

hogy a hatóság és a társadalom milyen közö-

nyös a kulturális rsükséglelek megszüntetése 

iránt, A milliókkal csak ugy dobálódznak gon-

dolatban és terveznek mindenről, ami a város 

szépségét emelné, azonban az egészségügyi vi-

szonyokkal nem sokat törődnok. Pedig erre a 

célra hacsak néhány ezret áldoznának, meg-

szűnnék a mostani szomorú állapot. 

Kolozsvárott szeptemberben nagy kulturális 

ünnep lesz. Uj sporttelepet avatnak fel, me-

lyet fővárosi építészek terveztek és a város 

saját erejéből építtetett meg. A pálya-nvató ün-

nep sikerqsnok ígérkezik, mert — amint hirlik 

— két sportszerető miniszter a védnök és a 

versenyrendező-bizottság ólén — melynek elő-

kelő hatósági emberek a tagjai — a főispán és 

a polgármester áll. Ugy látszik tehát, hogy 

mégse olyan szégyelnivaló a városi emberekre 

nézve a sport iránti érdeklődós és nem alacso-

nyítja le egyesek tekintélyét, ha nemcsak név-

leg, hanem személyesen is fáradoznak a sport 

fejlesztéso érdekében. Nehogy azt higyjék, 

mintha Kolozsvárott nem volna sportegyesület 

és azért kellett a városnak magónak gondos-

kodni sporttelepről. Jóval több sportegyesület 

működik ott, mint Szegeden ós valamint gaz-

dagabbak, mint az itteniek; legalább az, hogy. 

labdarugó csapatuk lörökországba is el tud 

jutni, nem vall szegénységre. 

Nem érheti tehát vád a szegedi sportegye-

sületeket azért, hogy maguk nem gondoskod-

nak sporttelep létesítéséről. Elég, ha örökösen 

annak hiányáról panaszkodnak, más és más 

formában. Egyebet nem tehetnek — anyagi 

erő liiján. Talán megérjük még nzt az időt, 

amikor a sportrovatot, nem panaszról ós nem-

törődömségről szóló cikkekkel kell kitölteni, 

hanem sporthírekkel, melyeket minden embar 

érdeklődéssel vár. 
Homo. 

Atlét ikai v i ada l TYagykikindiin. Szent 

István napján rendezte n Nagykikindai Atléti-

kai Klub első kerületi bajnoki viadalát, rmely 

dacára a hozzáfűzött nngy reményeknek, nem 

felelt meg egy bajnoki viadal színvonalának. 

A versenyeket rendkívül lassúsággal bonyo-

lították le és néhány eredmény ig zán elszo-

morító. A SZAK is tömegesen nevezte be atlé-

táit,' de a versenyen csak hárman veitek részt, 

azok is gyenge eredménynyel. Részletes ered-

mény : 

100 yardos síkfutás. 1. Erdős Árpád TAK 
104 5 mp. 2. Szenessy Nagybesske, eki AK, 3. 
Duffner ATK. Diszkoszvetés. 1. Lakovics NAK 
30.48, 2. Löbl TAK 30.30, 3. Stizl TAK 30.27. 
Ij4 angol mérföldes síkfutás. Mészáros ATK 
54 2/5 mp. 2. Bellu TAK, 3. Dorogi AAK. 
Ruduyrás. (kerületi bajnoki) Bajnok- Pet-
rán György dr AAK 2.80 m. 2. Deutsch 
NAK 2.70 m. 3. Genczy AAK 2.Q0. 1 an 
gol mérföldes tik futás. 1. Mészáros 
ATK. 5 perc 1 4/5 mp. 2. Nagy AAK. 3. Vá-
mos NAK. Távolugrás • 1. Löbl TAK 617 cm 
9 Panyigai ATK ós Veszelinovits NAK 598 cm 


