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kívánsága, hogy az utazásnak tudományos 
kutatási karakter t is adjanak. 

— A s z e g e d i rendőrség é s a repub-
l i k á n u s tüntetés . A napokban tárgyalja a 
szegedi törvényszék Nagy György dr hód-
mezővásárhelyi ügyvéd perét. A rendőrség 
•ebből .az alkalomból a következő ikomüriikét 
adta ki: 

Nagy György dr hódmezővásárhelyi ügy-
véd ellen alkotmányos államforma, nyomtat-
vány utján elkövetett megtámadásának vét-
sége miatt az esiküdtszélki főtárgyalás hét-
főn, február 19-ikén fogják Szegeden meg-
tartani. Egyes lapok közlése szerint Nagy 
György hivei a tárgyalásra zászló alatt tün-
tető menettel akarnak felvonulni Szeged ut-
cáim Tüntető felvonulásra a rendőrhatóság 
engedélyt nem adna, mert egv bekövetkező 
bírósági Ítéletnek praejudiikálni nem szabad, 
ez minden állam egyik legfőbb és legtiszte-
letreméltóbb alkotmánybiztositéikát, a birói 
függetlenséget sérti és a rendőrhatóság azt 
hiszi, hogy ezt maga Nagy György dr ügy-
véd is — aki az alkotmányra és a törvények 
lelkiismeretes megtartására felavatáskor es-
küt tett — ellenezni fogja és annak elejét 
veszi -és lebeszéli pánthiveit arról, hogy ki-
hágást kövessenek el. 

— A Fotó-Klub felavató-estélye. Kedves 
meleg estélye volt tegnap a Szegedi Fotó-
Klubnak. Az újonnan alakult klub tegnap 
tartotta klub-fe,lavató ünnepélyét, amely 

egy brilliáns mulatságban végződő teaestével 
volt egybekötve. Mintegy hatvanan jelentek 
meg a 9 órakor kezdődő szép ünnepélyen. A 
felavató beszédet Dénes Nándor dr, a klub 
t i tkára tartotta. Felköszöntötte Hevesy Kál-
mán elnököt, Holtzer Dániel alapító tagot, 
az összes pártoló, működő tagokat és az egy-
begyűlt szép vendégsereget. A kitűnően „sike-
rül t klub-estélyen a háziasszonyi tisztet 
Szkrainka Frigyesné urnő látta el, szeretet-
reméltó bájossággal és lelkes szeretettel. Éj-
fél felé már Erdélyi Kálmán muzsikája is 
megszólalt és ragyogó jókedv, derűs leány-
mosolyok, bájos asszonypirulások és nri 
finom bókok jelezték, hogy a klubalapitók 
nehéz munkájá t a megérdemelt siker koro-
názta. 

— Az ó r a d í j a s t a n í t ó k . A Délmagyar-
ország megírta, hogy a közigazgatási bizott-
ság januári ülésén Scossa Dezső királyi tan-
felügyelő indítványt terjesztett elő, amely-
ben ar ra kérte a bizottságot, hogy az óra-
díjas tanítókat véglegesitse, illetve határoz-
za el, hogy azokat rendes tanítóknak tekinti 
és részükre a szokásos dijlevelet kiállítja. A 
bizottság akkor nem tárgyalta a kérdést és 
a tanfelügyelő a közigazgatási bizottságnak 
csütörtökön megtartott februári ülésén újra 
előterjesztette indítványát. Ezzel szemben 
Faragó Ödön dr tiszti főorvos, az iskolaszék 
-elnöke azt indítványozta, hogy az óradíjas 
tanítókat mostani alkalmazásukban hagyják 
meg, mert nincs annyi tanítói állás szervez-
ve, hogy az óradíjas tanítókat ilyeneknek 
megválaszthatnák. A bizottság egyhangúlag 
a főorvos indítványát fogadta el. 

— Kiöntött a Tisza, a Szamos ós a Hernád, 
Szatmárnémetiről jelentik: A Tisza és a Sza-
mos áradása, egyre tar t és egyre veszedelme-
sebben pusztít. Legnagyobb veszedelem Fe-
jérgyarmatot és környékét fenyegeti, mert 
ezt a vidéket közrefogja mind a két folyó. 
A Tisza már Korod fölött átszakította, a gátat, 
sok helyen pedig a gát íölött zuhant át s el-
öntötte Korod, Cséose, Kölese és Cseke köz-
ségek határát . Ma éjjel odaérkezett a szatmári 
5. gyalogezred egy százada, mára utászkato-
nákat is kivezényeltek. Panyola községet a 

Szamos á r j a teljesen elöntötte. Egymásután 
dőlnek össze az apró, vályogból rakott há-
zak s a megriadt falubeliek a templomba 
menekültek a pusztító árviz elől. A falut 
megközelíteni alig lehet s ugy látszik, a ka-
tasztrófa kikerülhetetlen. A helyszínére ki-
utazott llosvay alispán, és egy utászszázad 
is. — Kassáról jelentik: Kassa déli oldalán a 
Hernád kiöntött, az ár végigfutott az állat-
vásártéren s most már a vasúti töltést fenye-
geti. A Hernád a vármegye déli községeit is 
erősen veszélyezteti. Kassára ma utászok jöt-
tek Budapestről, szétrobbantani a jégtáblá-
kat. A kassai 34. számú gyalogezred készen-
létben van. 

— P i l ó t a i s k o l a A r a d o n . Ifjú Teleky 
Tibor gróf Aradon pilóta-iskoláit akar létesí-
teni. A gróf most levelet intézett az aradi 
törvényhatósági bizottság egyik igen előkelő 
tagjához, akinek azt irja, hogy tekintettel az 
idő rendkívüli előrehaladott voltára és mi-
után az összes szükséges lépéseket már meg-
tette, -szeretné, ha gyorsan lebonyolíthatnák 
az iskola létesítését, mert az ügy már nem 
szenvedhet késedelmet. Igen mérsékelt kere-
tek között mozog az a 'kívánság, amelyet a 
várossal szemben támaszt, mert mindössze 
arról van szó, hogy a törvényihatóság alkal-
mas repülőteret, két nagy dupla kettős han-
gárt, 10.000 korona szubvenciót és esetleg 
évi 3—4000 korona segélyt adjon részére. 
Ezzel a segítséggel és az ő személyes közre-
működésével már lehetne egy kifogástalanul 
működő pilóta-iskolát berendezni, de ez nem 
lenne valami nagyarányú. 

— Oriilt a vonaton. Berlinből jelentik: 
Rémes jelenet játszódott le tegnap délután 
a München—Berlin között közlekedő gyors-
vonaton Rotenhain és Gössnitz állomások 
között. A nyilt pályán egy félig felöltözött, 
huszonöt óv körüli fiatalember ugrott fel a 
sebesen száguldó vonatra és >a vaggonok lép-
csőin ugrált ide-oda. Pár perc alatt sikerült 
az egyik kocsiba jutnia, amelynek ablakait 
apróra zúzta, azután a kocsikat összekötő 
keskeny folyosókon át a lokomotivlioz került, 
amelynek a személyzetét késsel és felemelt 
revolverrel támadta meg. A fütő és a gépész 
hideg vizzel próbálták ártalmatlanná tenni 
a merénylőt, de minden siker nélkül. A két 
férfinak hosszas dulakodás után végre sike-
rült a szerencsétlen őrültet leteperni és össze-
kötözni. A legközelebbi állomáson természe-
tesen letették a vonatról és egy elmegyógyin-
tézetbe szállították. 

— S z á z e z e r k o r o n á t h a g y o t t a se -
gédjének . Szabadkáról jelentik: Nem min-
dennapi szerencse ért egy fiatal kereskedő-
segédet, aki Krassl József dentai gazdag 
üvegíkeresikedőné'l volt alkalmazva. Krassl a 
minap meghalt, eltemették és a végrendele-
tét tegnap bontották fel az -egybegyűlt ro-
konság előtt. A végrendelet nagy meglepe-
tést hozott a rokonoknak, merít Krassl száz-
ezer koronáinyi vagyonát segédjére hagyta, 
aki addig hatvan korona fizetéssel dolgozott 
az üzletben. A segéd szerencséjében azonban 
nem tudnak megnyugodni a rokonok és pör-
rel támadják meg a végrendeletet. 

— A Niagara áldozatai. Londonból jelen-
tik: A Niagara-vízesés fölött emelt vashi-
dak egyike tegnap letört és a r a j t a tartózkodó 
utasok: két férfi és egy asszony a vizbe zu-
hant. Mind a hárman meghaltak. 

— Öregek szerelme. Titelből jelentik; 
Csurogon az elmúlt éjszaka csudálatos dolog 
történt. Lakrity Gyura nyolcvan éves gaz-
dálkodó megszöktette Blizanác Uros hetvenöt 
éves feleségét. Blizanác maga is vén, törő-
dött ember, amikor értesült hitvese megszök-
tetéséről, öngyilkossági kísérletet követett el. 
Fölakasztotta magát a hálószobájában, a fe-
lesége arcképe mellé. Alig volt benne élet, 
amikor levágták. Blizanácék negyvenegy 

évig éltek zavartalan házaséletet. Lakrity 
fiatal korában szerette az asszonyt, de kiko-
sarazták. Most, életük alkonyán, ú j r a feléb-
redt a régi szerelem, ellenállhatatlanul. Ló-
háton ment érte és megszöktette. Hogy liol 
élik mézeslieteiket a szerelmesek, senki sem 
tudja. 

— Csendőrség által használt a Nagy-
méltóságú minisztérium által eladott összes 
Kropácsek-karabélyokat szuronynyal és töl-
tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed-
árusítója Szegeden és azt szuronynyal együtt 
darabonként 28 korona 50 fillérért árusítja. 
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra 
tölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455 

NYILTTÉR. 
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget ses? 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

KÖZIGAZGATÁS 
Szeged januárban. 

— A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön délután 
tartotta rendes havi ülé-sét a közigazgatási 
•bizottság. Az ülésen vita nélkül elfogadták 

' az előadói jelentéseket, amelyek a rendes 
sablontól nem igen téptek el. Az előadói je-
lentéseken kívül a bizottság az óradíjas ta-
nítók -ügyével foglalkozott még, az ülésnek 
-erről a részéről lapunk más helyén számo-
lunk be. 

Lázár György dr polgármester elnökölt az 
ülésen, amelyen Tascihler Endre főjegyző, 
Koczor János, G-aál Endre dr tanácsosok, 
Pálffy József dr árvaszéki elnök, Tóth Mi-
hály dr t.b. tanácsos, Thuróczy Mihály dr 
tiszti főügyész, Faragó Ödön dr főorvos, 
Krusnér Pál műszaki főtanácsos, Pifann La-
jos osztályjegyző, Kadecic Károly pénzügyi 
igazgató, Scossa Dezső tanfelügyelő, Szapár 
József dr királyi ügyész, Jung Péter főállat-
orvos Rósa Izsó dr, Jedlicska Béla dr, Be-
csey Károly dr, Jászai Géza, Oblath Lipót 
és Koszó István bizott-sági tagok voltak je-
len. 

Tóth Mihály dr tb. tanácsos ismertette a 
polgármester rendes havi jelentését, amelyet 
hozzászólás nélkül tudomásul vettek. Ezután 
Taschler Endre főjegyző folyó ügyekről re-
ferált. 

Faragó Ödön dr tiszti főorvos arról tett je-
lentést, hogy az egészségügyi viszonyok az 
előző hónaphoz képest kedvezőtlenek voltak, 
mert a betegedések és a halálozások száma 
növekedett, a népességi szaporulatban ellen-
ben visszaesés állott be. A kanyaró és a 
roncsoló toroklob esetek száma emelkedett. 
Egyszerre nagyobb számban állott be a ka-
nyaró a MÁV tápintézetének növendékei kö-
zött. Az intézet elemi iskoláját e miatt be is 
zárták Született 161 fiu, 172 leány, meghalt 
105 férfi, 106 nő, a népességi szaporulat tehát 
122. 

Scossa Dezső királyi tanfelügyelő bejelen-
tette, hogy Nyári Lukács tanítót fegyelmi 
uton a felsőesöngölei állami iskolához lie-
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