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tertanácson a hadügyminiszter Jelentést tett a 

rendelkezésére álló csapatokról és a kormány 

hivatalos közleményt adott ki, hogy minden 

eszközzel kész a sztrájkmozgalmak elnyomá-

sára. Négy ezred Bilbaóba indult." 

— E d i s o n n t j a . Pozsonyból jelentik : 

Edison autója Pozsony közelében megakadt. 

Edison és családja egy ottani szállóban töltöt-

ték az éjszakát és csak ma utazhattak to-

vább Prága felé. Amikor a pozsonyiak ezt 

megtudták, megrohanták Edisont és autog-

rammot kértek tőle. 

— Személy i hír . Gaál Endre dr városi kul-

turtanácsos nyári szabadságáról visszaérkezett 

ós újra átvette hivatala vezetését. 

— Kétszáz iskolásgyermek a Házban . 

Budapestről jelentik: Egész sereg gyerek, 

hat-nyolc éves fiu és leány, özönlötte el ma ' 

délelőtt a képviselőház folyosóit. A gyerme-

kekkel együtt jöttek el szüleik is és a kara-

ván körülbelül háromszáz emberből állott. A 

gyermeksereg természetesen nagy föltűnést 

keltett a Házban és képviselők meg újság-

írók hamarosan körülfogták a szülőket, akik 

azután elmondották, hogy Dunaharaszti köz-

ségből jöttek föl küldöttségbe a kultuszmi-

niszterhez, hogy tanitót és iskolát kérjenek 

tőle. A fővárosból ugvanis az utóbbi evekben 

tömérdek kisiparos és munkás költözködött 

ki Harasztiba, ahol azonban sem iskolai he-

lyiséget, sem tanitó erőket nem kaptak, noha 

több izben kérték erre a kultuszminisztert. A 

haraszti iskolaköteles gyermekek azután 

egyetlen teremben gyülekeznek össze és 

egyetlen tanitó tanitja, azaz hogy nem ta-

nítja őket, mert képtelen ennyi gyermeket ta-

nítani. A küldöttségnek vagy negyven-ötven 

tagja bement ezalatt a kultuszminiszteri szo-

bába, hol Zichy János gróf kultuszminiszter 

előtt Zlinszky István képviselő tolmácsolta a 

küldöttség kérését. Zichy János gróf kultusz-

miniszter válaszában ezeket mondotta: Is-

meri a község nehéz helyzetét s az iskola 

nélküliség állapotát. Sajnos, nem újság, hogy 

a népoktatás helyzete nálunk nem mondható 

rózsásnak. A kormányban megvan a legjobb 

szándék, hogy ezeken az állapotokon lépés-

ről-lépésre javítson. A nemzet a legközeleb-

bi költségvetésben már nyomát is fogja látni 

ennek a hajlandóságnak, s legnagyobb kész-

séggel és határozottsággal megígéri a kül-

döttségnek, hogy azonnal intézkedik Dunaha-

rasztiba egy tanerő kirendelése iránt. A kül-

döttség, és a képviselők a miniszter válaszát 

megéljenezték. 

— Megvon t ko lportázsengedély . Baján a 

polgármester mgvonta A Nap utcai árusítá-

sának engedélyét. 

— A Ingos i k i á l l í t ás . A Krassószörény-

megyei Gazdasági Egyesület által tartandó or-

szágos kiállítás szeptember 23-án nyilik meg 

Lúgoson. A kiállítás ünnepélyes megnyitására 

meghívták Szeged város hatóságát és Lázár 

• György dr polgármester jelenik meg a kiállí-

táson. melyre Szegedről igen sokan mennek át. 

— Po lczner J e n ő a ravata lon . Polcz-
ner Jenő gyászos elhunyta fölött egész Sze-

gedén általános a részvét. A koszorúk cs 

részvéttáviratok nagy száma dokumentálja, 

hogy Polczner Jenőt mennyire szerették Sze-

geden és mennyire becsülték benne a tiszta-

kezű politikust és lelkiismeretes ügyvédet. 

Polczner Jenát csütörtökön délután három 
árakor temetik a Kossuth Lajos-sugdruti la-
kásból. A függetlenségi párt, amelynek hu-

szonkilenc évig volt elnöke, nagyszámú párt-

. taggal képviselteti magát a temetésen. A II. 

'•-erületi függetlenségi párt nevében Kószó 

István dr. mond búcsúztatót. Ugy a II. kerü-

leti, mint az 1. kerületi 48-as párt koszorút 

helyez a ravatalára. Szeged hü polgárának, a 

törvényhatóság tevékeny, buzgó tagjának el-

hunyta alkalmából Lázár György dr polgár-

mester a város közönsége nevében meleghan-

gú részvétiratot intézett a családhoz. Szeged 

város gyásza jeléül a polgármester koszorút 

helyezett a ravatalra ezzel a fölirással: 

Hűséges fiának 

Szeged szab. kir. város közönsége. 

Ezenkivül elrendelte a polgármester, hogy 

szerdán délután három órakor és csütörtökön 

a temetés alatt a városháza harangját meg-

szólaltassák. A részvét általában impozáns 

módon nyilvánult meg. Koszorút helyeznek a 

ravatalra: a szegedi ügyvédi kamara, a birói 

és ügyészi kar, sok iigvvéd és számos egye-

sület. 

— A Köln ische Ze i tung — Visegrádró l . 

Németország egyik legelterjedtebb és legte-

kintélyesebb lapja, a „Kölnische Zeitung" va-

sárnapi számában hosszú cikket közöl Vise-

grádról. Az érdekes ismertetés bevezető so-

raiban Visegrád fekvésének szépségeiről em-

lékezik meg, azután áttér a királyi vár törté-

netére. Az anyag ismeretével, elég jellemző 

szinekkel festi azt az életet, amely a X IV . és 

XV. században Visegrádot Európa legelső 

királyi udvarai közé emelte. A cikkiró termé-

szetesen azokról a mondákról és legendákról 

is beszámol, amelyek a visegrádi várhoz fű-

ződnek. Egészen vonzó és érdekes képét kap-

juk a kedves magyar helységnek és külön 

örömünkre szolgál, hogy egy előkelő német 

újság ennyi érdeklődést mutat iránta olyan-

kor is, mikor nem a napi események hívják 

fel rá figyelmét. 

— Hüllői ig a ko l e r a ! Budapestről jelentik: 
Mig a fővárosban már két nap éta szünetel a 
kolera — csak a régebbi betegek közül halt 
meg kettő — addig Újpesten magában a jár-
ványkórházban ütött ki a járvány. Mára vir-
radóra az a megdöbbentő hir terjedt el Új-
pesten, hogy kolerajárvány pusztít magában 
a járványkórházban. Az orvos kivételével a 
kórház alkalmazottai valamennyien megbete-
gedtek kolerában s közülök több már meg is 
halt. Kelecsényi Sándor kapus, aki negyven-
hét, esztendős ember, ugy látszik, vigyázat-
lanságból megfertőzte magát s tegnap dél-
után rosszullétről panaszkodott, A járvány-
kórház orvosa megvizsgálta s kolerát álla-
pított meg rajta. A szerencsétlen ember álla-
pota egyre sulyosodott. A kapus kevéssel éj-
fél után meghalt. Már akkor felesége is meg-
betegedett kolerában. Az asszony állapota 
szintén reménytelen. F i án még nem mutat-
kozik a betegség, de félő, hogy is meg van 
már fertőzve. Az újpesti járványkórház 
egyetlen ápolónője, a harminckét esztendős 
Szám Jánosné szintén hivatásának áldozata 
lett, A Szent Gellért-kórházból helyezték át 
Újpestre és azóta nagy önfeláldozással, ritka 
lürelemmel és bátorsággal ápolta a betege-
ket. Tegnap este Szám Jánosné s megkapta 
a kolerát s mára az ő állapota is válságosra 
fordult. Az elmúlt éjszaka meghalt az újpesti 
járványkórházban Antal Mátyás Leiner-
gyári munkás, akit tegnapelőtt vittek be oda, 
mint kolerás beteget. Özvegye, és nyolc ár-
vája siratja a halálát. Újpest közegészség-
ügyi tanácsosa; Tanos Pá l intézkedésére 
már ma délelőtt u j szeinéyzetet kapott a 
járványkórház. A budapesti tiszti főorvosi 
hivatal jelentése szerint tegnap óta nem tör-
tént kolerás megbetegedés Budapest terüle-
tén. A megfigyelőben levő Grekó János ti-
zenegy éves fiúról, akinek anyja tudvale-
vően meghalt kolerában, a bakteriológiai 
vizsgálat megállapította, hogy bacillushor-
dozó, bár amellett egészséges. Természetesen 
a Szent Gellért-kórházban helyezték el, mert 
nagymértékben fertőző. Kovács András és 
Kubica, Mihá ly hajósok, akik bárom nappal 
ezelőtt kerültek mint kolerás betegek a jár-
ványkórházba, tegnap este meghaltak. 

— Nagy a gyermekha landóság Cson-
g r á d m e g y é b e n . Csongrádmegye egészség-

ügyi viszonyairól most adta ki jelentését Kiss 

Gábor dr megyei főorvos. A jelentés kiemeli 

azt a szomorú tényt, hogy a gyermekhalan-

dóság évről-évre veszedelmesebb mérveket 

ölt. A halálozások egyharmada gyermekekre 

esik. A nagy halandóságnak a helytelen táp-

lálkozás és az ennek következtében beálló 

bélhurut az oka, ami a csecsemők közül tö-

megesen szedi áldozatait. Ez a jelenség sötét 

szinben tünteti föl a magyar vidék közegész-

ségügyi viszonyait. A népnek semmi érzéke 

sincs az egészségügy iránt és primitívségük-

ben minden betegséget táplálnak. Különösen 

a gyermeknevelésről fogalmuk sincs és igy 

érthető az, ha évről-évre növekedik a gyer-

mekhalandóság. 

— Pa r a f a d ugé a levesben A Nagyváradi 
Napló i r ja : „Tegnap délben a biliarmegyei 
közkórház bujakór osztályán forradalom tört 
ki az ápolás alatt ál ló perditák között. K . . . 
I lonka egy orvosságos üveg parafadugóját 
találta meg a levesében és ez annyira felbő-
szítette a többi leányt is, hogy az ebédjüket 
fölborították, törni-zúzni kezdtek, az összes 
ablaktáblákat összetörték és az ápolóknak 
csak nehezen sikerült megfékezni a lázadó-
kat, A forradalom vezetőit, K . I lonkát és K . 
Máriát azonnal a rendőrségre vitték, ahol le-
záratták őket," Lezáratták a betegeket? Ki-
csit furcsa. De mi történt az orvosságos üveg 
parafadugójával? Szent isten: tán csak sike-
rült kimenteni a levesből? Mert ez mégis hu-
mánusabb igy, mint lezáratni a betegeket! 

— K a r d p á r b a j Lúgoson. Véres kardpár-

baj volt szerdán Lúgoson. László Miklós sze-

gedi származású bankhivatalnok és Hoffmann 

Zsigmond voltak az ellenfelek. A súlyos fölté-

telü párbajra kávéházi összeszólalkozás adott 

okot. Már az első összecsapás rendkívül heves 

volt, amelynél mindkét fél az alkarján súlyo-

san megsebesült. Erre a párbajt beszüntették. 

Érdekes, hogy a sebesülés egyidejűleg történt. 

— Puszt í tó tüzek. Paksról jelentik : Nagy 
tüz pusztított a városban. Mentés közben egy 
ember meghalt, kettő életveszélyesen, bárom 
könnyebben megsérült. — Komáromból jelen-
tik: Guta község leégett Félmil l ió korona a 
kár. 

— Leéget t fatelep. Lippáról jelentik, hogy 
kedden este Milován kigyulladt Majrovitz 
Mór máriaradnai erdőbérlő ottani fatelepe. 
A tüz, eddig még ismeretlen okból az istálló-
ban támadt és gyorsan átterjedt nemcsak a 
többi épületre, hanem a köröskörül fölhal-
mozott nagy fa készletre is. A tüz egész éjjel 
tartott és a már iradnai tűzoltóság emberfö-
lötti erőfeszítése alig jár t valami eredmény-
nyel. A kár igen nagy, minthogy az épüle-
tek és a nyerskészlet, csak részben voltak 
biztosítva. 

— A f iumei tüntetés. Fiuméből jelentik, 
liogy a k irá ly és a trónörökös elleni tünte-
tés ügyében folytatják a vizsgálatot. H i r 
szerint szenzációs letartóztatások várhatók. 

— A szombathe ly i püspökség . Megbizható 
helyről vett értesülés szerint a szombathelyi 
püspökséget még októberben betöltik. Mikes 
János gróf, székudvarhelyi esperes-plébános 
lesz az n j szombathelyi püspök. 

— Mula t a betörő. Bugarszky Sándor 

szegedi terménykereskedő irodájában ked-

den délben betörés történt. Lakatos József 

tizenkilencéves boltiszolga, amikor tizenkét 

órakor a hivatalnokok eltávoztak, feltörte a 

pénztárfiókot s onnan 800 korona papírpénzt 

ellopott. Délután bárom órakor vették észre a 

betörést, amikor jelentést tettek a rendörség-

nek. A detektívek Lakatost egy alsóvárosi 

korcsmában fogták el, ahol nagyban mulato-

zott. A lopott pénzből mindössze tiz koronát 

költött, kalapot és nyakkendőt vett, a többit 

érintetlenül találták nála. A rendőrség letar-

tóztatta a betörő szolgát. 

— A Szeged-csongrádi t a ka r ékpénz t á r 
ez ütőn is tudatja, hogy szeptember 15-től 
kezdve a hivatalos óráit hétköznapokon dél-
előtt fél 9 órától 12 óráig és délután 3 órától 
5 óráig tartja. 

- A „Szeged i Kereskedelmi és Ipar-
b a n k " igazgatósága felhívja t. részvénye-
seit, amennyiben a tulajdonukat képező 
ideiglenes részvényjegyeket megillető uj 
részvényeket más névre óhajtják iratni, 


