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számára építendő lakóházietepről. A 'tör vény-
javaslatot elpzetes tárgyalás végett a bizott-
ságokhoz . uta^itptta a Ház. 

— O k t ó b e r h a t o d l k a . A szegedi függet-
lenségi és 48-as párt intéző-bizottsága Be-
csey Károly dr. elnöklésével az október ha-
todiki ünnep tárgyában ülést tart a Kaszinó-
vendéglőben. 

— A felső ipariskolát nem nagyobbít-
ják. A kereskedelemügyi miniszter leiratban 
értesítette Szeged várost, hogy a felső ipar-
iskolában ujabb párhuzamos osztályt nem 
létesíthet. Á miniszteri leirat a következő: 

— Folyó évi szeptember 13-án 6148. sz. a. 
kelt fölterjesztésére értesítem a közönséget, 
bogy a szegedi magyar királyi állami felső 
ipariskolán ujabb párhuzamos osztály föl-
ál l í tására irányuló kérelmét figyelembe ve-
hetőnek nem találtam, egyrészt, mivel a már 
fennálló párhuzamos osztályok szervezésével 
már elmentem ama végső határig, melyet az 
ideiglenes épületben elhelyezett intézet he-
lyiség, személyzeti és főleg mühelyi viszo-
nyai megengednek, másrészről, mert a föl-
vételeknél a szegedi illetőségű jelentkezők 
méltányos igényei is kellő figyelemben része-
sülvén, a helyi érdekeltség jogos kívánalmai 
az országos célokat szolgálni hivatott inté-
zettel szemben tovább nem fokozhatok. Bu-
dapest, 1911. évi szeptember 23-án. A minisz-
ter helyett: Dr Steiner s. k. államtitkár. 

— Szegedi vállalkozók adója. Az adó-
kivető-bizottság kedden a következők adóját 
állapította meg: 

Vállalkozók: Kálmán Zsigmond 300, Li-
geti Béla 1800, Magyar Ede 600, Müller Mik-
sa 600, Ottovay és Winkler 1000, Perl Mór 
és fia 600, Pick és Tóbiás 1500, Sebestyén Jó-
zsef 200, Ungár Benő 600. 
Szalámigpárosok: Czinner és társa 932, Pick 

Márk 2492. 
Szerdán a nyilvános számadásra kötelezett 

vállaljitok adótételeit állapít ják meg. 
— E g é s z s é g e s h u s B é c s n e k . Bécsből 

jelenik: A bécsi szabadelvű képviselők által 
összehívott népgyűlés hatalmas tömeg jelen-
létében folyt le. A gyűlésen néhány képviselő 
felszólalása után határozati javaslatot fo-
gadtak él, amelyben a népgyűlés kijelenti, 
hogy határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy 
a kormány az állategészségügyi szempontból 
kifogástalan hus behozatalát engedje meg a 
tengerentúlról, Magyarországra való minden 
tekintet nélkül. A határozati javaslat második 
felében a kormánytól és Bécs városa község-
tanácsától erélyes intézkedéseket követei az 
élelmiszerdrágaság és. a lakásuzsora ellen. 

— Harmincezer zálogjegy. A budapesti 
rendőrség tegnap a Miksa-utca 11. sz. alatti 
házban levő beraktározási vállalatnál ház-
kutatást tar tot t és körülbelül 30000 darab 
zálogjegyet foglalt le. A lefoglalás azért tör-
tént, mert a tulajdonost, Weinberger Áront, 
feljelentették uzsora miatt. Weinberger 
ugyanis sógorának, Kemény Ignácnak pén-
zén beraktározási vállalatot nyitott és mert 
nagyon kevesen raktároztak be nála, hirdet-
n i kezdett, bogy zálogjegyekre pénzt ad köl-
csön. Körülbelül 1400 ember jelentkezett, 
nem kevesebb, mint 30000 zálogcédulával, 
melyekre át lag 2 koronát, tehát közel 60000 
koronát adott kölcsön, ebből alig kapott visz-
sza eddig néhány koronát, ugy bogy né-
hány emberrel a kölcsönadott összeg minden 
5 koronája után 1 korona kamatot fizettetett 
hetenként, és ezek följelentették. 

— Áchim sze l leme. A békéscsabai csir-
kepiacon még mindig kisért Áchim András 
szelleme. Ide szoktak összegyűlni a parasz-
tok, összebújva káromolni az urakat. Múlt-
koriban Melis János tartotta szóval társait, 
nagy, elkeseredett beszédet mondott arról, 
hogy az urak felmentették a Zsilinszky fiukat 
és azon meggyőződésének adott kifejezést, 
bogy a gyilkosokat le kell ütni. A piacon 
posztoló rendőr meghallotta Melis szavait és 
feljelentette a munkást a gyulai törvényszé-
ken. amely ma lázitásért tizennégy napi fog-

házra és husz korona pénzbüntetésre ítélte 
Melisb j . , 

— Álarcos leányszöktetők. Kaposvárról 
i r ják, hogy a minap romantikus dolog tör-
tént. Éjnek idején álarcos emberek törtek be 
egy jómódú gazda házába és elrabolták gyö-
nyörű leányát. A regényes leányszöktetés 
természetesen szerelemmel kezdődött. Falusi 
István gazdag magyar leánya, a szép Mária, 
évek óta ki-kinézegetett virágos ablakábó. 
amikor ott haladt el a ház előtt Müller Jó-
zsef. Bemennie a legénynek nem volt szabad, 
sőt titokban is alig találkozhatott a kedve-
sével. De a tilalom mitsem használt. A fiata-
lok szivében csak annál jobban megerősö-
dött a vágy, hogy egymáséi legyenek. A le-
ány szüleinek akaratán azonban minden kí-
sérlet megtörött. A legény utóvégre is be-
látta, hogy valami végső eszközhöz kell 
nyúlnia, összebeszélt tehát két legjobb ba-
rát jával , akik megígérték, bogy segítségére 
lesznek. Mindhárman álarcot öltöttek s éj-
fél után szép lassan bementek Palusiék há-
zába. A szülők aludtak, amikor izmos férfi-
karok markolták meg mindkettőjüket. A le-
ányszoktetők betömték a két öreg száját, mig 
a szerelmés legény gondosan kendőkbe gön-
gyölte a szép Máriát. Aztán valamennyien 
kocsiba ültek és elhajtattak. Á szülők följe-
lentésére a csendőrség nyomozza a tettese-
ket, de eredmény nélkül. 

— A m e r i k a i é r t é k e k E u r ó p á b a n . Né-
hány évvel ezelőtt a londoni piac példája után 
a kontinensen lévő tőzsdéken nagyobb meny-
nyiségü amerikai acélrészvény talált elhe-
lyezést. így a bécsi spekulánsok is nagy-
mennyiségű Steel\-részvényt vásároltak. Az 
amerikai acéltröszt papirosai tényleg jól jö-
vedelmező papiroknak látszottak, mert hi-
szen az acéltröszt az újvilágban szinte meg-
ingathatatlan hatalomnak látszott. Az Egye-
sült Államok uralmon lévő párt ja s Taft elnök 
azonban most erélyesen felléptek a trösztök 
ellpn, aminek következtében a tröszt-paoirok 
rohamosan hanyatlottak az összes amerikai 
tőzsdékep. De a nagy derout hatása meg-
látszik Európában is, hol jóformán az ösz-
szes kontinensi tőzsdék érdekelve voltak, 
talán a budapestit kivéve. így aztán az euró-
ppj piac is jelentékeny veszteséget szenve-
dett. Hogy mekkora lehet az érdekeltség, 
arra következtetni lehet abból, hogy, pénz-
ügyi körökben azt beszélik, hogy .a szóban-
forgó Steel-részvényekben Ausztria maga 
ötven ,millió, koronánál, többet vesziiett. 

— A kBzépitészeti bizottság ülése. A köz-
épitészeti bizottság ma délután öt órakor 
ülést tartott , melyen a következő u j házak 
építésére adott építési engedélyt: Özvegy 
Ördőgh Jánosnénak, Csongrádi sugáruton, 
földszintes, Csányi Antalnak, Debreceni-ut-
ca 18. szám alatt földszintes, Csávási Sámu-
elnek, Hullám-utca 13. emeletes, Beregi La-
josnak, Tisza pályaudvaron, raktár i épület-
re, Fenyő Lajosnak, Madách-utca 13. két-
emeletes, Pintér Andornak, Bécsi-körut 31. 
kétemeletes, Landesberg Mór, Szentgyörgy-
tér 11. kétemeletes bérházra, Vigh Jánosnak, 
Árviz-utca 27. földszintes, Bittó János, Saj-
ka-utca 3. emeletes és Vajna Ferenc és társa 
Lugos-utca 8. szám alatt földszintes lakó-
házra. Ezenkívül igen sok átalakítás és ja-
vítási munkálatokra, valamint melléképüle-
tekre adott a középitési bizottság építési en-
gedélyt. 

— Rablómerénylet esjy aradi ariasszony 
ellen. Kellemetlen éjjeli kalandja volt a na-
pokban Gyorokon egy aradi uriasszonynak, 
aki ott vejénél volt látogatóban. Tegnapelőtt 
éjjel két ismeretlen ember hatolt be szobá-
jába, s mig az egyik az úriasszonyt tartot ta 
lefogva, addig a másik a szobát kutat ta át. 
A megrémült úriasszony csak a véletlen se-
gítségével tudott a szobából kimenekülni s 
mire a házat felverte, az éjjeli látogatók a 
szobában talált pénztárcát magukhoz véve, 
elmenekültek. Özvegy Steiner Márkné aradi 
úriasszony a mult héten vejéhez, Eichner 
Adolfhoz utazott látogatóba Gyorokra. Stei-
nernét unokája, Eichner Vilmos szobájába 

szállásolták el a rokonok. Steinerné a csend-
őrségnek a következőket mondotta el az éj-
jeli támadásról: 

— Eichneréknél Vilmos nevü felnőtt uno-
kámmal voltam egy szobában elszállásolva. 
Tegnapelőtt unokám bent jár t Aradon. Én 
azt hittem, bogy éjszakára hazajön s igy 
nem lepődtem meg, mikor 11 óra után ko-
pogtattak az ajtón. 

— Te vagy az Vilmos? — kérdeztem. 
— Igen én vagyok. Nyissa ki az ajtót — 

felelte valaki kívülről. 
— Gyanutlanul. felzártam a szoba a j t a j á t 

és beengedtem a kint várakozót. A sötétben 
nem láttam semmit s igy nem vettem észre, 
hogy nem az unokám volt az, akit beenged-
tem. Gyufát gyújtottam. Egy . ismeretlen 
szőke liaju férfi állt előttem. Rémülten ug-
rottam ki az ágyból s menekülni próbáltam. 
Felszakítottam az ajtót, de a folyosón egy 
másik ember fogott el. 

— Taszítsd vissza! — kiáltott r á társa a 
szobából. A másik rabló visszahurcolt a szo-
bába, lezárta az ajtót s egy karosszékbe ta-
szított. A szőkehaj u egyik gyufát a másik 
után gyújtva, á tkutat ta a szobát, ezalatt a 
másik, egy magas, barna hajú, zöld vadász-
kalapos férfi előttem állt és vigyázott rám. 
Kis idő múlva a szőke rászólt a társára: 

— No, most már mehetsz! A barna kiment 
a szobából, társa az ajtóig kisérte, kieresz-
tette, azután kétszer ráfordította a kulcsot a 
zárra. Imádkozni kezdtem. Azt hittem, hogy 
most a rabló le fog szúrni, vagy meg fog 
fojtani. Közeledett hozzám, de ebben a pilla-
natban elaludt a gyufá ja . Ugylátszik, nem 
volt több gyufá ja , mert nem gyújtot t töb-
bet. Teljesen sötét volt a szobába. A rabló el-
tévesztette az irányt s tapogatózva kerülte 
meg a szoba közepén levő nagy tölgyfaasz-
talt. Vártam egy pár pillanatig s azután az 
ajtónak rohantam. Közben rémülten gondol-
tam arra, bogy hátha kihúzta a kulcsot? A 
kulcs az aj tóban volt! Egy örökkévalóságnak 
tetszett, mig a kulcsot kétszer megfordítot-
tam s azután rohanni kezdtem, végig a fo-
lyosón, a szobákon, lányom hálószobájáig. 
Dörömbölni kezdtem: 

— Engedj be, az istenért, engedt be! Ki-
nyitotta az ajtót, még csak annyit mondtam. 

— Még bent van a szobámban, fogjátok 
el! — Aztán összeestem. A bázbeliek, mint 
azt nekem reggel elmondták, a szobámba ro-
hantak, de akkor már nem volt ott senki. 

A gyoroki csendőrség megállapította, bogy 
a titokzatos éjjeli látogatók Aradról jöttek 
kocsin. Steinerné szobájából csak pénztárcá-
ját vitték el, melyben két darab 5 koronás, 
néhány ezüstpénz és .egypár tizfilléres volt. 
A gyoroki csendőrség már kinyomozta a 
tetteseket, de nevüket a további nyomozás 
érdekéjén titokban tar t ja . 

— Látványosság a Newyorkban. A sze-
gedi Ne,wyork nagykávéház kedvelt tulaj-
donosa igazán kiváló érzékkel keresi ki az 
aktuális kérdéseket. Most például Olaszor-
szág aktuális a vakmerő sakkhuzása révén, 
mert esetleg világháború lesz a föllépésé-
nek folytatása. A mult betekben Portugá-
liában tört ki u j lázadás. És Palkovics An-
dor, a Newyork-kávéliáz tulajdonosa bemu-
t a t j a mozgófényképes előadásban Olaszor-
szágot és Portugáliát. A közönség^azzaljiá-
lá l ja meg a figyelmet," bogy esténkint zsúfo-
lásig megtölti a kényelmesen átalakított szó-
rakozóhelyet, a Newyork-kávéházat. 

— Kul iny i S i m o n szegedi jóhirü kárpi-
t o s diszes és tartós munkáit ajanljuk az 
őszi idény beálltával a közönség figyelmebe. 
Modern, stílusos berendezések, szolid arak. 

m.T l ó a berlini fogtechnikán 
I \1 e t l i e n y i l i c é s fogklinikán képesítve 

F o g m ü t e r m e Kossuth L.-sugárut 4. 
Készít mindenfélo fogtechnikai munkát kaucsukban 
és aranyban. Állami és közigazgatási hivatalnokok-
nak részletfizetésre is. Bármiféle javítás 6 óra alatt eikésziü. 


