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nos fölügyelő. Az V. fizetési osztály 3. foko-
zatából a 2-ik fokozatba: Máté Károly föl-
ügyelő. A VI. fizetési osztály 1. fokozatából 
az V. fizetési osztály 3-ik fokozatába: szu-
boticai Kiss Manó, Becker Rihárd főellenő-
rök, Dengl Alajos főmérnök. A VII. fizetési 
osztály 1. fokozatából a VI. fizetési osztály 
3-ik fokozatába: Horváth Lajos, Wiesinger 
Ödön, Rádóczy Lajos ellenőrök főelienőrök-
ké. A VII. fizetési osztály 2. fokozatából az 
1-ső osztályba: Berger Adolf, Moskovits Sa-
mu, Komarek János ellenőrök, Jordán R. 
mérnök. A VIII. fizetési osztály 1. fokozatá-
ból a 3-ik fokozatba: Radó Miksa hivatalnok 
ellenőrré. A VIII. fizetési osztály 2. fokozatá-
ból az 1-ső fokozatba: Móczrichter József, 
Sulcz Károly, Orosz Izidor, Rajtuch János 
András, Boray óJzsef, Speczinger József 
Jenő hivatalnokok. A VIII. fizetási osztály 3. 
fokozatából a 2-ik fokozatba: Niga János, 
Fuchs Ede mérnökök. A IX. fizetési osztály 
1. fokozatából a VIII. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába: Bertich Ferenc, Balogh Ferenc, 
Hohner Antal, Pakucs Béla, Mizsljenovics 
Rafael, Haupvogel Milán, Dodigovics István, 
Székely Mór, Pávó Pál, Szentandrássy Jó-
zsef hivatalnokok. 

— Házasságok. Winkler Imre mérnök va-
sárnap tartotta esküvőjét Winkler Lillyvel, 
Winkler Sándor leányával. A fényes eskü-
vőn diszés násznép jelent meg. — Sicher-
mann Miksa; a Klein Adolf oég beltagja, no-
vember 5-én tartja esküvőjét Budapesten 
Reisz Lidikével. — Gróf Gyula tapolcai keres-
kedő vasárnap tartja esküvőjét Vadász Er-
zsikével, Vadász Adolf lányával. — Király 
Ernő, a Király Színház tagja, vasárnap es-
küdött örök hűséget Solti Herminnek, a 
Royal-orfeum primadonnájának, aki sokáig 
működött a szegedi kabaréban. Az esküvőn 
tanuk Király részéről Beöthy László, a Ki-
rály Színház igazgatója, Solti részéről Bálint 
Dénes, a Royal-orfeum igazgatója voltak. 

— Szeged v á r o s f ü rdő j e . A polgár-
mester átiratban fölhívta a tanácsot, hogy a 
városi fürdőt kelyezze orvosi felügyelet alá, 
mert a fürdő tisztasága nem egészen kifo-
gástalan. Az átirat folytán a tanács megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

— A felsőtanyai anyakőnyvvezetés. Lá-
zár György dr. polgármester Fajka János 
főszámvevő társaságában vasárnap Felsőta-
nyán volt, ahol ünnepélyesen hivatalába ik-
tatta Vadász Lajost, az u j anyakönyvveze-
tőt, aki le is tette az esküt és megkezdte mű-
ködését. A polgármester most előterjesztés-
ben arra kéri a közigazgatási bizottságot, 
hogy az tegyen előterjesztést a belügyminisz-
ternek Lóky József tanítónak anyakönyvve-
zetőhelyettessé való kinevezése iránt. 

— Szeged i t i sz tv i se lők a d r á g a s á g 
e l len . Már úgyszólván állandó rovata la-
punknak a „drágaság". A Délmagyarország 
részletesen foglalkozott eddig a drágaság 
okaival és ismertettük azokat az akciókat, 
.melyeket ellene más városok folytatnak, he-
lyesebben azokat az intézkedéseket, melye-
ket Temesvár, Arad városok tettek, hogy a 
mind nyommasztóbb és bűnbe kergető drá-
gaság hatását enyhítsék. Társadalmi akció-
ról ez alkalommal is módunkban van beszá-
molni: Szegeden vasárnap az Otthon tiszt-
viselő egyesület tartott gyűlést a drágaság 
kérdésében. Perjéssy László kereskedelmi és 
iparkamarai titkár tartott előadást a drága-
ságról. Igen értékes előadásában főleg a drá-
gaság okaival foglalkozott. Reich Manó fel-
sőkereskedelmi iskolai tanár tartott ezután 
előadást. Javaslatai alapján elfogadták azo-
kat az indítványokat, amelyek különböző or-
szágos átiratokban foglaltatnak. A vasutas 
szövetség elnöksége az uj kereskedelemügyi 
miniszternél való bemutatkozása alkalmával 
a drágaság kérdését is szóba hozta és azt a 
határozatot nyetre, hogy a kérdés most már 
beható tanulmányozás tárgya és megoldása 
a közel jövőben várható. Így hát a vasuta-
sok reménylik, hogy karácsonyra kapnak 
.drágasági pótlékot. A szegedi tisztviselők-

nek a drágaság elleni akciója ezzel nem me-
rült ki. A Szegedi Tisztviselők Otthona ok-
tóber 31-én, kedden délután 6 órakor saját 
helyiségében rendkívüli választmányi ülést 
tart, ameleyn az egyesület tisztikarát és a 
választmány tagjait, a szegedi összes tisztvi-
selőkörök képviselőit meghívják. A választ-
mányi ülés tárgya: 1. A mult ülés jegyző-
könyvének felolvasása és hitelesítése. 2. Az 
általános országos és helyi drágaság elleni 
védekezés érdekében indítandó mozgalom 
ügyének megvitatása. 3. Tisztviselők jelen-
tése. 4. Tagfelvétel. 5. Esetleges indítványok. 
Perjéssy László dr s. k. elnök, Dittrói Nán-
dor dr titkár. 

— Ilova i ün i cl Solti László ? Mindenki 
tudja már, hogy Solti László eltűnt. Az volt 
az első impresszió, hogy Solti egy középkori 
livag acél jellemével szól nélkül meghalt, mert 
az álbecsület ugy kívánta. Lassan-lassan 
megingott ez a vélemény, a szépen kiszíne-
zett romantikus meséből szürke hétköznapi 
esemény lett. A holttestet a nyomozó rend-
őrség nem találta, más irányban kezdték a 
nyomozást és az eredmény napról-napra job-
ban mutatkozott. Ma már a rendőrség szerint 
bizonyos a szökés. Solti él valahol és költi 
a pénzt, addig mig ki nem fogy belőle. A 
rendőrség a nyomozás során megtalálta Solti 
iratait, melyek közül legfontosabb egy könyv, 
melynek ez a cinre: Utazás tervezetek. Ebben 
a könyvben több útirány van kijelölve ceru-
zával, ami fényesen igazolja, hogy Solti már 
régebben foglalkozott az utazás eszméjével. 
Már á vasárnap folyamán megváltozott a 
a jóbarátok véleménye is. Soltinak egy is-
merőse már pozitív állította, hogy Solti meg-
van. Brassóban él, sőt mi több, levelet is irt 
Szegeden élő barátainak. Az állítólagos levél 
elferdített írással ezt tartalmazta: 

Kedves Barátaim! 
Hogy mulattok? Mi újság Szegederű Na-

gyon jól érzem magam. 
Solti barátai ezen kivül még nagyon sok 

kombinációval tárgyalták a titokzatos eltű-
nést. Némelyek véleménye szerint Solti nem 
mehetett máshova, csakis Romániába, mert 
ott él egy szeretője, akiről nagyon sokat be-
szélt. A szegedi rendőrség nyomozása egye-
lőre holtpontra jutott, mert nem sikerült a 
rendőrségnek pozitív adatok birtokába jutni. 
Egyedüli segiség a nyomozásban egy név-
telen levél, melyet Budapestről kapott a sze-
gedi rendőrség. A levél legfontosabb részle-
tei a követkzők: 

Solti nekem nagyon jó barátom volt. Saj-
nálom a szegény fiút és szívesen állok a rend-
őrség rendelkezésére. Véleményem szerint, 
melyet sok adat is igazol, nem lehet más a 
gépirott levelet szerzője, mint Hollósi Fri-
gyes budapesti bankhivatalnok, aki eleinte jó 
viszonyban volt Soltival, de ez a viszony ké-
sőbb teljesen elhidegült. A dátumok is stim-
melnek. Csak azt szeretném, ha a gépirott 
levelek a kezemhez jutnának, mert a levelek 
stílusából megtudnám állapítani, hogy Hol-
lósi Frigyes volt-e a levél szerzője? Ezt er-
kölcsi kötelességemnek tartottam megírni a 
szegedi rendőrségnek. Névtelenül irtam 
ugyan ezt a levelet, de szükség esetén a bu-
dapesti rendőrségnél megnevezem magamat. 

A névtelen levél elferdített írással van 
írva, de a betűkből meglátszik, hogy intelli-
gens ember írása. A szegedi rendőrség a 
névtelen levelet a budapesti rendőrséghez 
fogja visszaküldeni. A nyomozás szakadatla-
nul folyik, mert ezek után nincs kizárva, 
hogy Soltit egy haragosa kergette bele a 
szökésbe. Hétfőn délután megjelent a szegedi 
rendőrségen Soltinak az édesatyja és felvi-
lágosításokat kért Borbola Jenő dr. jegyzőtől 
a fiára vonatkozólag-. Már az apa véleménye 
is megváltozott, mert már reméli, hogy a fia 
nem követett el öngyilkosságot. — A Délma-
gyarország munkatársának sikerült Solti 
László édes apjával beszélni, aki ezeket mon-
dotta el: 

— Már én is azt hiszem, hogy a fiain nem 
lett öngyilkos. Attól azonban nagyon félek, 
hogy a fiam, ha majd elfogy a pénze és már 

nem telik mulatozásra öngyilkos lesz. Sze-
gyei majd haza jönni, pedig tárt karokkal 
fogadnánk. A részvényeket, amiket a fiam a 
Szécsi-bankban zálogosított el, ki fogom vál-
tani és megőrzöm a fiam részére, hisz az ugy, 
is az övé volt. 

Solti atyját nagyon megtörte az örökös bi-
zonytalanság. Nap-nap után bejár Szabadká-
ról Szegedre érdeklődni a fia sorsa iránt. 

— Egy n e w y o r k ! m a g y a r l a p k i a d ó 
h a l á l a . Newyorkbób jelentik, hogy Joseph 
Pulitzer, a Newyork World tulajdonosa meg-
halt. Pullitzer József koldusszegényen ván-
dorolt ki Magyarországból Amerikába. Min-
denféle vállalkozásba kezdett, s mindegyik 
beütött. Mikor aztán vagyonra tett szert, 
megalapította a Newyork World-ot, amely 
milliókat hozott neki. Pullitzer évek óta be-
tegeskedett, szemevilágát elvesztette. Ha-
lála hire talán tizedszer érkezik. Tavaly is 
azt híresztelték ideát hazájában, hogy meg-
halt, de akkor egyik fivére hunyt el, akit ki-
vitt magához Amerikába. Rokonai vannak 
Aradon, de ők még nem kaptak táviratot 
Jos Puliitzer elhunytáról. 

— Elfogták a lágymányosi gyilkosokat. 
Budapestről jelentik: A lágymányosi gyil-
kosság ügyében érdekes fordulat állt be. El-
fogták a rablógyilkosokat. Krecsányi Kál-
mán detektivfőnök a vasárnap reggeli pos-
tával a következő tartalmú levelet kaptaí 
„Ha Pásztor Gábor rablógyilkosát meg akar-
ja fogni, küldjön detektiveket Érdre Sztélik 
Lajosnéhoz. Ott időzik a fia Sztélik Lajos, S 
a rablógyilkos". A detektívek azonnal Érdre 
mentek automobilon. Sztélik Lajost a csend-
őrök már akkor elfogták, sőt a rablógyilkos-
got is beismerte, melyet vallomása szerint 
Szabó Józseffel együtt követett el. A detek-
tívek azonnal elindultak Szabó József kere-
sésére, akit a Kohn-féle csapszékben megta-
láltak. 

— Öngyilkos vámpénztár őr. Vaszil Ig-
nác 62 éves szegedi vasúti hordárt, 'aki 1875. 
óta van a vasút szolgálatában remrég az üz-
letvezetőséghez osztották be pénztár őrnek. 
Az öreg ember hétfőn este hat órakor ren-
desen átvette szolgálatát a pénztárnál. Nya-
kába akasztotta a tasakját, amelyikben a 
szolgálati revolvere volt, bement a gyűjtő-
pénztár előszobájába és ott főbe lőtte magát. 
Haldokolva vitték a kórházba. Azért kísérelte 
meg az öngyilkosságot, mert nemrég halt 
meg a felesége és nagyon szivére vette an-
nak a halálát. 

— Holttest a síneken. Lúgosról jelentik : 

Facsefi munkásemberek e napok egyikének 
reggelén a vasútvonal mentén rábukkantak 
egy férfi-hullára. Értesítették a hatóságot, 
mely nyomban intézkedett a hulla elszállí-
tásáról. Eleinte mindenki szentül meg volt 
győződve, hogy a vonat kerekei ölték meg 
az embert, kinek személyazonosságát Miko-
reszku Yazul temeresti parasztgazdában ál-
lapították meg. A boncolás azonban kiderí-
tette, hogy az áldozatot előbb agyonütötték 
és' csak azután tették a sínekre, hogy a kö-
zeledő vonat elgázolja és a gyanú elháritód-
jéfc. De a vonat már közel lehetett és a gyil-
kosok be nem fejezhették munkájukat. Letet-
ték tehát Mikoreszkut, kinek volt még annyi 
ereje, hogy a sínpár közepére vonszolja tes-
tét, melyet a vonat kerekei tényleg érintet-
len hagytak, csupán a bal keze került a ke-
rekek alá. A nyomozás alatt kiderítették, 
hogy a kérdéses estén a meggyilkolt együtt 
mulatott Martineszku János, Dragovics Va-
zul és Bapoltjai János brezovai lakósokkal, 
kiket letartóztattak. 

— Asszonyok az Urán iában . Szép asszo-
nyokkal volt tele hétfőn estig az Uránia Szín-
ház nézőtere. Károlv Ferenc József és Zita 
hercegnő esküvőjének látványossága von-
zotta őket oda. Az esküvőn résztvett magas-
rangu személyiségek, főrangú hölgyek toá-
lettjei teljes szépségükben bontakoznak ki a 
pompás mozgóképen, amely valóságos látvá-
nyosság. Különösen érdekes a fölvonulás, az-
után a főhercegnők csoportja. Természetes, 


