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NAPI HÍREK 

Caroussel. 
(Saját tudósitónktól.) Káprázatosan szép, ragyogó 

látványnak volf tanúja a szegedi lovassági laktanya 
régi f.edeles lovardájában összegyűjt előkelő közön-
sék, A 3Ak honvédhuszárezred tisztikara és a dan-
dártiszti iskola hallgatói rendeztek carousselt, mely 
a maga nemében tökéletesen sikerült és igazán fe-
ledheietlen látványosság volt. 

A mai caroussel kettős iránya volt. Az első részben 
a modern katonai lovaglást mutatták be, míg a máso-
dik rész a két évszázad előtt lezajlott kuruc-vijág lo-
vaglási módját, hadi viseletét mutatták pompás lo-
vasjátékok keretében. 

A fedett katonai lovarda fényesen föl volt diszitve 
és ki volt világítva a mai alkalomra. Pontban este 6 
órakor kezdődött a mutatvány. A műsor első száma 
a Jeu de Barre volt, melyet Czakó Kálmán, Horváth 
Sándor és Fliick László hadnagyok mutattak be. E mu-
jlatyány abból állott, hogy ketten üldöznek egyet, aki-
nek a vállára helyezett szalagcsokrot iparkodnak el-
ragadni. Ez persze nem megy olyan sinián, mert bra-
vúros lovaglás szükséges hozzá s a nevezett hadna-
gyok igazán kitettek magukért. 

Ezt követte a voltigálás. Miilovar-mutatványok, 
melyekben az ekvitáció minden tagja jeleskedett. Nem 
szűkölködött c mutatvány kacagtató, tréfás jelenetek-
ben sem s e téren különösen a „nőlovarnak" öltözött 
Gőbel hadnagy s a bohócot játszó kitűnő lovas: 
Kerekes őrmester jeleskedtek. 

Tetőpontra hágott a jókedv Kerekes őrmester kö-
vetkező bohóc mutatványánál. Egy pony-tan-demet 
lovagolt bravúrosan. Pedig gátat is ugratott. 

Kiemelkedő száma volt az estnek Jóny ezredes 
bájos leányának, Médynek, kocsi-tandemje. Médy kis-
asszony nemcsak kitűnően hajtotta az egymás elé fo-
gott lovat, de dekoráló ízlésről is tett bizonyságot, 
^mennyiben gyönyörűen dekorálta a gigget is, a lo-
vakat is fehér és sárga virágokkal. 

Liptay százados gépíegyvermutatványa követke-
zett. Ez is elsőrendű attrakciónak bizonyult. Szinte 
félelmetes volt a gépfegyverek gyors ropogása, amely 
után kedves és derűs csalódást okozott, amikor végső 
rnutaíványul, gyors harci készültséggel a közönség-
nek irányították a gépfegyvereket, még pedig közvet-
len közelről. Gyenge, női szivek már-már dobogni 
kezdtek, amikor nagy ropogással, kattogással csak-
ugyan szórták a közönségre a virágtöltényeket, szép, 
.friss ibolyacsokrokat. 

Most következett a caroussel, amely olyan szép 
volt, hogy meg sem kíséreljük lerni, mert ugy sem 
sikerülne. Rákóczi-korabeli jelmezekben, kurucdalok 
mellett mutatták be az ekvitáció tagjai a legszebb lo-
vasjátékokat. Polgár Sándor főhadnagy vezette a 
'carousselt s igazán festői képet produkáltak. 

Jejpn voltak a katonai notabilitások közül Kiss Zsig-
mond, Plank, Sclmltheisz, Józsa és Brabecz táborno-
kok. Vendégek vidékről: Fluck, Ricsováry és Janko-
vich alezredesek, Cserépy őrnagy Aradról, Ybl lovag, 
alezredes Szabadkáról és a szegedi garnizon úgy-
szólván teljes számban. A jelen volt polgári notabili-
tások közül megemlítjük Lázár György dr polgármes-
tert és Nagy Aladár dr törvényszéki elnököt. De je-
len volt Szeged polgári társadalmának majdnem 
minden számottevő egyénisége. 

A caroussel után kedélyes mulatságra jöttek össze 
a Kassban a tisztikar és a vendégeik. 

A szegedi munkás-kongresszus. 

(Saját tudósitónktól.) A szegedi utcáknak 
szokatlanul érdekes képe volt e héten. Isme-
retlen, tagbaszakadt nagyikalapos férfiak sé-
tálgattak apró csoportokban,, miközben nagy 
hévvel magyaráztak egymásnak valamit. Na-
gyon fontos mondani valóik lehetett, mert 
élénk gesztusokkal állandóan vitatkoztak. 

Egy külső jellegzetesség mindjárt elárulja, 
hogy ezek a markáns, nehéz lépésű emberek 
„elvtársak", szervezett munkások. A gomb-
lyukaikba tűzött kis kerek jelvény, fehér-
alaprq festett piros jakobinus sapka, tüntető-
leg, szinte dicsekedve kiáltja róluk, hogy 
szervezett munkások. 

A Magyarországi Építőmunkások Szövet-
ségének kongresszusi küldöttei voltak a nagy-
kalapos, vitázó emberek, öt napig voltak Sze-' 

geden, mert ennyi ideig tartott a kongresz-
sziisuk. 

Fontos: reájuk nézve legalább is fontos, 
sőt életbevágó kérdésekről határoztak. Ren-
dezték a tagsági dij fizetések kérdését és 
gondoskodtak arról, hogy a rokkant alap, a 
rokkantak, munkaképtelenek segélyezését 
alapszabályszerűen szervezzék és megvaló-
sítsák. 

Ma már befejezték a tanácskozásaikat. El-
széledtek. Ki erre, ki amarra. A legtöbbje Bu-
dapestre. Velük jó időre eltűnt Szegedről az 
idegen forgalom. Az éjjeli mulatóhelyek jó 
vendégeket veszítettek velük. 

Ha egyébként kellemes emlékeket nem is 
vittek Szegedről; amennyiben tudvalevőleg 
a szegedi munkásság nem bizonyult nagyon 
vendégszeretőnek, — de vittek .másfajta em-
lékeket. Vittek sok szép szegedi papucsot. A 
szerdai heti vásáron valósággal -megostro-
molták a papucsos sátrakat. No meg valódi 
szegedi paprika és tarhonya beszerzésére is 
volt gondjuk. 

A legközelebbi épitőmunkás kongresszus 
két év múlva lesz, Pozsonyban. A szegedi 
emlékek, — jók is, rosszak is, addig bizo-
nyára elpusztulnak, ott aztán majd szerez-
hetnek ujabbat, ha egyebet nem, hát — po-
zsonyi patkót. Bár meglehet, hogy ott a hely-
beli társaik nem olyan bizalmatlanul és ér-
deklődés nélkül fogadják őket, ahogy most: 
Szegeden. . 

— Hreblay Kelemen nyugalomban. 
Hreblay Kelemen, királyi tanácsost, a szegedi 
dohánygyár kiváló igazgatóját saját kérel-
mére a király ma nyugdíjazta. Hreblay Ke-
lemen 40 évet meghaladó, érdemes, közszol-
gálatban eltöltött munkásságra tekinthet visz-
sza. A nyugalomba vonuló dohánygyári igaz-
gató ma kapta meg a királyi kéziratról szóló 
értesítést. A dohánygyár tisztviselői kara ma 
délelőtt Ernszt aligazgató vezetésével tisztel-
gett a nyugalomba menő érdemes igazgató-
nál. Az igazgatói állás betöltéséig Ernszt al-

mzgató látja el az igazgatói teendőket. 
— A trónörökös a király előtt. Bécsből 

jelentik: Ferenc Ferdinánd királyi herceg ma 
délelőtt kihallgatáson volt a királynál. A ki-
hallgatás félóráig tartott. 

— Kristóffy és Pály i Ed© lovagias ügye. 
Kristóffy József volt belügyminiszter egy né-
met budapesti esti lapban azt irta a Buda-
pesti Naplóról, hogy az közönséges hamisít-
ványokat közölt |e róla. Pályi Ede, a Buda-
pesti Napló felelős szerkesztője erre Pálteleki 
Ede és Sándor Mihály hirlapiró által elégté-
telt kért Kristófíytól. Miután Kristóffy nem 
volt Budapesten, a segédek ekszpressz le-
vélben vonták (felelősségre. Kristóffy a,mel-
let, hogy Bécsben, mint aulikus érzelmű em-
ber szerepel, Pályi ellen republikánus lapban 
is nyilatkozott, sőt egy hódmezővásárhelyi 
sajtóperében Nagy György doktort a Magyar 
Köztársaság felelős szerkesztőjét bizta meg 
•a védelemmel. 

-Minisz ter i értekezlet . Félhivatalosan 
jelentik: A magyar kabinet tagjai ma délután 
félkettőkor a képviselőházban Héderváry 
Károly -gróf miniszterelnök dolgozószobájá-
ban miniszteri értekezletet tartottak. 

— Változás a szegedi postafőnök-
ségben. Védffy Győző, posta- és távirda-
főigazgató minden valószínűség szerint már 
vasárnap megválik a szegedi postafőnöki 
állásától, hogy elfoglalja uj állomáshelyét, a 
budapesti nyugoti pályaudvari mozgóposta 
vezetését. Rutter Emil, posta- és távírda fő-
tanácsos és Udvary Imre posta- és távírda 
főszámtanácsos már tegnap Szegedre érkez-
tek a szegedi postafőnökség hivatali átvétele 

végett. Az uj szegedi postafőnök személyére 
nézve hivatalos megállapodás még nincs. Ide-
iglenesen Soós Zoltán, posta- és távírda tit-
kár veszi át a szegedi postafőnökség ve-
zetését. 

— Bii inski Budapesten. Biiinski lovag 
•közös pénzügyminiszter pénteken délután ér-
kezett meg Budapestre. Az Angol királynő 
•szállóban bérelt lakást. Szombaton megláto-
gatja a kormány tagjait. Elsősorban Khuen-
Hédervdry Károlyt, akivel egy igen fontos 
politikai kérdésben folytat tárgyalásokat. Po-
litikai körökben már tudják, hogy a közös 
'Pénzügyminiszter a korona azon felségjogá-
ról tárgyal, hogy annak béke időben is joga 
legyen póttartalékosak behívására. Berthold 
gróf külügyminiszter már megtette az első 
lépéseket ebben a kérdésben, de a befejezést 
a közös pénzügyminiszterre bizta,, aki kitűnő 
ismerője- a magyar politikai viszonyoknak. 
Politikai körökben azt remélik, hogy a kö-
zös pénzügyminiszter ittléte alatt befejezést 
nyer ez a fontos kérdés. 

— A szegedi vásárcsarnok. A sze-
gedi vásárcsarnok terveit Strasser Albert 
mérnök teljesen elkészítette és a szakszerű, 
gyakorlati szempontból teljesen megfelelő 
tervek legközelebb a közgyűlés elé kerülnek. 
A tervező most értesítette Bokor Pál polgár-
mester-helyettest, hogy az alternatív tervek 
is készek és azokat legközelebb lehozza Sze-
gedre. A tanács a legközelebbi közgyűlésnek 
javasolni fogja, hogy e tervek alapján épít-
tesse meg a modern vásárcsarnokot. A be-
ruházási költség a vásárcsarnok várható 
nagy jövedelmeire van alapítva. 

— Három évi fegyházra itélt ezredes. 
Péter-várról jelentik: A hadbíróság pénteken 
ítélkezett Klepton ezredes és bűntársai fölött. 
Klepton ezredest és társait azzal vádolta a 
biróság, hogy az Orosz-Japán háborúk alatt 
több millió rubelt más célra fordítottak. A 
vizsgálat során kiderült, hogy százmillió ru-
bel tűnt el a vádlottak kezei között. Klepton 
ezredest ezért a bűnéért három évi fegyház-
ra Ítélték. Bűntársait Martuzinellt és Szerefi-
nót a szegények csapatában kötelező egy 
és fél évi szolgálatra Ítélték. 

— Nincs muzsika a temesvári kávé-
házakban. A temesvári cigányzenészek 
a mult éjjel egy józsefkülvárosi vendéglőben 
gyűlést tartottak, amelyen kétszáz cigány je-
lent meg. A gyűlésen Gyorgyevics Mita prí-
más elnökölt, aki jelentette, hogy a vendéglő-
sök és kávésok nem hajlandók a cigányzené-
szek kérelmét teljesíteni és akár csekély 
fikszfizetést is adni. Bizik azonban benne, 
hogy akciójuk eredménnyel fog járni és erőt 
és buzditást merit a temesvári közönség tá-
mogatásából, mely akciójukat szívesen fo-
gadta és elitélte a kávésok és vendéglősök ri-
deg eljárását. A cigánygyiilcs ezután nagy 
lelkesedéssel kimondotta az általános sztráj-
kot, mely ma este kezdődött meg. A cigá-
nyok esküt tettek a nemzeti szinii zászlóra, 
hogy kitartanak, mig céljukat el nem érik. Az 
egyik lelkes cigányprímás jobbkezét a zászló-
ra tette és ünnepiesen azt mondotta: 

— Száradjanak el kezem ujjai, ha bajtár-
saimnak adott szavamat megszegem. 

Ezután sorba letették az esküt a többiek is. 
Elhatározták, hogy memorandumot készíte-
nek és elküldik az ország eigányegyesülétei-
nek. Temesvárott tehát a mai estétől kezdve-
nem szól a muzsika. A közönség körében ak-
ció indult meg a cigányok követeléseinek tel-
jesítése érdekében. 

— Hol van a sertéskereskedő ? Sza-
badkáról egy sertéskereskedő titokzatos el-
tűnéséről közölt hirt egy kőnyomatos laptu-


