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szükségbarakkokat, mert a ragályos betegek számára 
nincs hely a kórházban. A sziikségbarak 20,000 koro-
nába kerül s ez a pénz nem áll rendelkezésre. A ta-
nács kiadta az ügyet a pénzügyi bizottságnak azzal 
a felhivással, hogy a 20,000 korona kijelölésére te-
gyen javaslatot. 

— A s z e g e d i s z o c i a l i s t á k tünte té se . 
Á szociáldemokrata munkások hétfőn délelőtt 
az egész országban tüntetéseket rendeztek 
az általános, titkos, egyenlő választójogért. 
Az ország minden városában összegyűltek a 
munkások ezrei, de zavargásnak hirét sehon-
nan sem jelentik. Az országos demonstráció 
impozánsan folyt le. Mint az ország minden 
városa, Szeged is kivette a részét a tüntetés-
ből. Szegeden nyolcezer ember vett részt a 
tüntetésben. A munkások reggel nyolc óra-
kor gyűltek össze a Mikszáth Kálmán-utcai 
Munkás-Otthonban. A gyülekezés ideje alat^ 
a munkáscsoportok az utcát egész szélessé-
gében elállották. Kilenc órakor indult meg a 
menet. Elől egy rúdra erősitett széles táblát 
vittek ezzel a fölirással: 

Éljen az általános, titkos, egyenlő választó-
jog. 

Ezután a szakszervezetek szerint csopor-
tosult munkások haladtak a legnagyobb rend-
ben. Egymásután következtek: a földmunká-
sok, festők, famunkások, vas- és fémmunká-
sok, építőipari, teksztilipari, fürészgyári, a 
kendergyári munkások, nyomdászok, cipé-
szek stb. A tüntetők munkásdalokat énekel-
ve haladtak a Klauzál-térre, hol Kossuth La-
jos szobra előtt népgyűlést tartottak. A nép-
gyűlést Varsandán László elnök nyitotta 
meg. Hivatalos szónok Kondor Bernát volt, 
aki hosszabb beszédben fejtette ki a politikai 
tüntetés jelentőségét. Végül határozati javas-
latot fogadtak el, amely szerint a népgyűlés 
követeli az általános, egyenlő és titkos vá-
lasztói jogot. A munkásság azután teljes 
rendben vonult vissza az Otthonba, ahonnan 
szétoszlott. A munka a délelőtt folyamán Sze-
geden szünetelt. 

— A „ v a d h á z a s s á g " v é g e . Vasárnap dél-
után öngyilkossági kísérlet történt Szőregen. Tóth 
jEtel, Brandenburg József vasúti tisztviselő vadházas-
társa kénsavoldatot ivott. Életveszélyes sérülésével a 
szegedi közkórházba szállították. Ennek az öngyilkos-
ságnak érdekes háttere van. Emlékezetes még az a 
családi dráma, amely a mult év nyarán történt a 
szegedi Fehérló-szállóban. Kaiser Ádámné zsombo-
lyai elvált asszony, aki szintén vadházasságban élt 
Brandenburg Józseffel, szublimáttal megmérgezte ön-
magát és két gyermekét. Brandenburgot is meg akarta 
ölni az asszony, de az eltaszította magától a méreg-
poharat. Brandenburg házasságot igért az asszony-
nak, de multak az évek és Kaiser Ádámné csak 
Sgyastárs maradt. Ennek pedig az volt az oka, hogy 
Brandenburgnak felesége volt, akitől még nem válasz-
totta el a törvény. Az asszony megtudta a valóságot 
és elkeseredésében elpusztította a családját. Az eset-
tel annakidején részletesen foglalkoztak a lapok. In-
terjút is közöltek a szerencsétlen asszonynyal, aki 
fájó szavakkal beszélte el a szenvedését. Az ügyész-
ség vizsgálatot rendelt el és miután megállapították, 
hogy bűntény nem történt, megszüntették a vizsgála-
tot. Az öngyilkos Tóth Etel is elvált asszony volt. 
Egy szegedi nyomdásznak volt a hitestársa. A családi 
dráma után néhány hónapra vadházasságra lépett 
Brandenburg Józseffel, akit közben Szőregre helyez-
tek. Egy ideig békésen éltek. Alig érintkeztek valaki-
vel. A boldogságot nem zavarta semmi, anyagi gon-
dok sem bántották a vadházasokat. Az utóbbi hetek-
ben azonban búskomor volt az asszony. Mindig 
Kaiserné sorsáról beszélt. Nem hagyta nyugton a gon-
dolat, hogy őt is méreg pusztítja el. Brandenburg 
sem volt már a régi, aki azelőtt minden kivánságát 
(teljesítette az asszonynak. Elkeseredésében megérle-
lődött benne a gondolat, hogy öngyilkos lesz. Bran-
denburgnak többször emiitette, hogy képtelen ural-

kodni az akaratán, nem szabadulhat az öngyilkosság 
gondolatától. Vasárnap délután végre is hajtotta a 
szándékát. Egy őrizetlen pillanatban kénsavoldatot 
ivott. 

— A kuruzs lónő. A Délmagyarország 
már bőven foglalkozott Gila Jánosné: Kozma 
Aranka bűnös üzelmeivel. Azt is megirta, 
hogy a Lira cigányasszony klienseinek túl-
nyomó része úriasszony volt. Ámde a rókusi 
boszorkány nem vetette meg a szegényebb 
néposztályt sem. Kuruzsolt, jósolt, amit csak 
kivánt a vendég. Vasárnap éjjel érdekes kö-
rülmények közt érték tetten a jeles hölgyet. 
A rendőrök éjféltájon különös menettel talál-
koztak a Mars-téren. Egy asszony, Gila Já-
nosné ment elől s egy-egy gombolyag cérná-
nál fogva két cselédleányt vezetett. A három 
nő a Mars-téri kaszárnyát kerülgette s köz-
ben Giláné titokzatosan varázs-szavakat mor-
molt. A rendőrök útját állták a kuruzslónő-
nek, aki dühösen támadt a rendőrökre s til-
takozott az ellen, hogy felelősségre vonják. 
A megrémült cselédlányok azonban bevallot-
ták, hogy Giláné igy akarta hűtlen bakáik 
szerelmét visszahódítani. A szivoperációért 
csekély 10—10 koronát fizettetett magának a 
hiszékenység hiénája. Gilánét persze előállí-
tották s csalás miatt bűnvádi eljárást tettek 
ellene folyamatba. Kitűnt a nyomozás során, 
hogy csak éjjel vet kártyát s nappal nem is 
fogad vendégeket. Azt mondja, éjjel hatéko-
nyabb a ráimádkozás s tökéletesebb a jós-
lás, mert a szellemekkel éjjel háborítatlanul 
érintkezhet. 

— Csak Mautlmer-fé le m a g v a k a t 
vásárolnak helyesen gondolkodó, számitó 
gazdák és kertészek még akkor is, ha má-
sok olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból 
tudják, hogy ez csakis a magvak rovására, 
ós a vevők kárára lehetséges. 2670 

— D r á g á b b l e s z a férEruba. A férfi-
ruha a legközelebbi jövőben Budapesten és a 
vidék több városában meg fog drágulni, mert 
a Szabómesterek Országos Szövetségének a 
munkásokkal tegnap megkötött kollektív 
szerződése jelentékeny béremelést állapit meg 
a régi szerződéssel szemben. A munkaadók 
1908-ban kötötték az utolsó kollektív szerző-
dést a munkások megbízottjaival. A szerző-
dés három esztendőre szólt, tehát a mult év 
végén járt le, a munkások megbízottai azon-
ban már előre jelezték, hogy a régi föltétellel 
nem kötnek uj szerződést s beterjesztették a 
kivánt módosításokat. Mivel a szerződés le-
járta után még három hónapig, tehát március 
végéig érvényben marad, a munkaadók nem 
nagyon siettek a munkások követeléseinek 
tárgyalásával, most azonban, mivel egy hó-
nap múlva már az uj szerződésnek kell élet-
be lépnie, hozzáfogtak az egyezség megköté-
séhez. Hog^ mi van az uj szerződésben, mi-
lyen mértékben emelkedik a munkabér s en-
nek következtében a ruha ára : nem tudjuk 
még. A szerződést megkötötték és alá is Ír-
ták már ugvan, de most az iparhatóságnál 
van jóváhagyás végett s amig vissza nem ér-
kezik a szövetséghez, addig nem adhatnak 
róla fölvilágosítást. Az azonban bizonyos, 
hogy a munkások jelentékeny sikert értek el 
s ennek az árát a közönség fogja megadni. 

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

NYILTTÉR. 
E rovatban közlőitekért nem vál lal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

Nyilatkozat. 
Politzer Sándor a „Sz. N." vasárnapi számában 

nyilatkozatban közli, hogy Holtzer Dániel ur a pén-
teki városi közgyűlésen történt fölszólalásában valót-
lan rágalmakat állított. 

Kötelességemnek tartom — mint az ügy ismerője — 
Politzer urnák segítségére lenni és én is megerősí-
tem, hogy Politzer ur nyomdánkban sem a kérdéses 
ügyben, sem máskor soha sem járt és nálunk semmi-
féle 10 százalékot föl nem ajánlott. Politzer ur 
ugyanis engem a Széchenyi-téren állított meg (elha-
ladván mellettem, mintegy tizenöt lépésről kiáltott 
utánam) és kapacitált, hogy vonjuk vissza a város-
nak tett olcsó ajánlatunkat, mondván: „minek az ára-
kat lerontani, mikor a város drágán is fizethet". Ki-
jelentette, hogyha ajánlatunkat visszavonjuk, ugy a 
jegyszállitást ő kapja meg és azokat nálunk készít-
teti 10 százalékkal magasabb árban, mint amennyit 
mi a várostól kértünk. Ezt egy közjegynőnél elhelye-
zendő okirat alakjában ajánlotta fel. 

Hogy Politzer urnák van vagy vannak besúgói a 
városnál, azt is Politzer ur mondotta és ép e miatt 
jött haza csütörtökön délben Zentárói, mivel neje ér-
tesítette, hogy a városházáról üzenték, hogy baj van 
a jegyszállitás körül. Tehát csakis besúgás utján tud-
hatta meg, hogy ajánlatot tettünk. Valószínűleg az 
sem véletlen,- hogy az eddigi szállító, Politzer ur 
nagyváradi sógora, aki eddig 70 fillérért szállította 
és az utolsó napra pont 43 filléres ajánlatot tett, a mi 
,45 filléres ajánlatunkkal szemben. Épen 70 százalékkal 
fizette tul a város eddigi szállítmányait és ugy lát-
szik, ezt Politzer ur is kissé erősnek találta és nem 
nagyon bizhatott egy ujabb megrendelésben, mivel 
ugyancsak neje őnagysága által összeköttetést kere-
sett Engel Lajos úrral, ki azonban — ugy látszik — 
ezt nem óhajtotta. 

Végül egy szerény kérdésre óhajtok Politzer úrtól 
választ. Beszélgetésünk alkalmával ön Holtzer urat 
feltétlenül korrekt, gavallér és minden tekintetben ki-
fogástalan uri embernek mondotta; hogyan változha-

tot t meg véleménye egy éjjelen át? Csak nem azért, 
mert ön panamázni akart és Holtzer ur ezt a köz-
gyűlésen szóba hozta? 

Ligeti Jenő, 
a Ligeti Jenő és Társa cég beltagja, 

a „Délmagyarország" társkiadója. 

Nyilatkozat. 
Ligeti Jenő urnák a fenti nyilatkozata után Politzer 

Sándornak a nyilatkozatára szükségtelen bővebb cá-
folatot adnom. A nyilakozat a közgyűlésen tett kije-
lentésem tartalmának valódiságát mindenben megerő-
síti s igy Politzer Sándor nyilatkozatát kellő értékére 
Jeszállitja. Politzer Sándorral polémiába nem bocsát-
kozhatom. 

Holtzer Dániel. 

Kapható: Mihályi Adolf füszerkereskedésében. 
k T e l e f o n 3 5 0 . 

A villamos vasúti fegyskre hirdetéseket jutányos 
árban fogad el a „Oiimagyarország" kiadóhivatala. 


