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királyi várat, a Mátyás-temlplomot és a Ha^ 
lász-bástyát tekintik meg, majd megnézik az 
országházat. 

— Főtárgyalás a fegyházban. A jövő hé-
ten érdekes esküdtszéki tárgyalás lesz a váci 
fegyházban. A pestvidéki esküdtbíróság fog-
ja tárgyalni Oláh Farkas Márton gyilkos-
sági bűnügyét. Oláh Farkas mult év októ-
berében egy vésővel agyonszúrta Fábián 
Ferenc fegyintézeti felügyelőt. Miután igen 
sok fegyencet ki kell hallgatni, a biróság a 
fegyházban fogja megtartani a főtárgyalást. 
Az esküdtek kisorsolása a budapesti esküdt-
szék termében fog megtörténni 15-én, másnap 
a biróság és az esküdtek Vácra fognak utaz-
ni, ahol a fegyház egy alkalmas helyiségé-
ben tart ják meg a folytatólagos tárgyalást. 

— A-vihar Németországban. A na-
pok óta tartó viharos időjárás több nagy 
szerencsétlenséget okozott, különösen Né-
metországban. Több hajó elmerült, sok áru 
elpusztult és egész sereg ember a halálát 
lelte. Nálunk, szerencsére, nincs a viharnak 
ilyen következménye, bár a lkár, amelyet 
okoz, nálunk is nagy. a németországi ka-
tasztrófáról ezt a jelentést kaptuk Berlinből: 

— Egész északi Németországban tegnap 
és ma éjjel nagy hóvihar volt. Az alsó Elbán 
több hajó elmerült. Egy vitorláshajó zátony-
ra jutott s az egész legénység elpusztult. A 
részleteket még nem tudják. Lübekben mé-
ter magas a hó s a közúti vasúti közlekedés 
szünetel. Bernburgban a vihar oly erővel 
csapott egy hajót a parthoz, hogy a hajó 
összezuzódott s egész rakománya, tizenöt-
ezer métermázsa sukor elpusztult. Berlinben 
egész éjjel nagy hóvihar volt s az utcákat, 
valamint a házakat magas hóréteg borítja. A 
városban több súlyos baleset is történt. A vi-
har egy hat esztendős fiút s egy 'kis leányt 
nekivágott a házfalnak, a bunyómban meg-
halt s a leány halálos sérülést szenvedett. 

— Elutasított kérelem. Felsőranyai na-
gyobb érdekeltség arra kérte a kereskedelem-
ügyi minisztert, hogy Szeged-Felsőtanya és 
Kapitányság állomások között létesítsen még 
egy megállót. A miniszter a kérelmet eluta-
sította. 

— Tél a tavaszban Az ország külön-
böző résziéből érkezett táviratok mindenün-
nen abnormis időjárást jelentenek. Resicabá-
nyán továbbá Zsarnócán nagy szélvihar és 
havazás volt. A hőmérséklet a fagypont alá 
szállott és minden elfagyott. Tordán és vidé-
kén óriási hó esett a levegő nagyon lehűlt, 
a fák rügyei elfagytak. Az Aranyos folyó 
kiáradt és sok kárt okozott. Désen egész nap 
havazott. Szatmáron az utcákon méternyi 
magasan áll a viz. A Kisfaludy-, Bercsényi-, 
Verbőczy-utcákon csónakkal közlekedik a 
lakosság. A városi bérpalota előtt a most ké-
szülő szennyviz-levezető csatorna fölött a 
föld meglazult és másfél méternyire besza-
kadt, maga alá temetve egy bérkocsit. 

— Gyilkol a matróz. Újvidékről jelentik: 
A szerb hajóstársaság 602. számú gőzösén 
Vukovár és Újvidék közt Kojavics Milorad 
matróz összeszólalkozott Szimics Mihály hat-
vanhat éves hajókormányossal. Veszekedés 
közben Kojavics kést rántott és leszúrta a 
kormányost, aki orvosi kezelés hiányában 
elvérzett. A gyilkos matrózt az újvidéki rend-
őrség letartóztatta. 

— Az a n y a rémtette . Az erzsébetfal-
vai bikaréten egy elmebajos asszony, Simon 
Jánosné két kis gyermekét revolverrel el-
pusztította. Simonnét már átkísérték a buda-
pesti ügyészséghez, ott törvényszéki orvos-
szakértők vizsgálják meg és ha őrültnek 
találják, ami kétségtelen, innen utalják át a 
tolonaházba, ahol a bűnöző elmebajosok 
megfigyelőjébe kerül. A rémtett két áldozata 
a tüzoltóutcai Fehér Kereszt Gyermek-kór-

házban van. A 4 éves János még tegnap dél-
után meghalt, Istvánkát, a kisebbiket csak 
csoda mentheti meg. A három éves gyermek 
fejét három revolverlövés érte. 

— A felelős szerkesztő édesanyja. Aligha 
jelent meg lap olyan fejjel, mint most a 
Nagyváradon szerkesztett „Küzdelem" cimü 
tanügyi lap. Ezt a lapot a radikális tanító-
ság alapitotta, hogy organuma legyen a fize-
tésrendezés érdekében megindított mozga-
lomnak. A lap hangja ugylátszik nem nyerte 
meg a közoktatásügyi miniszter tetszését, 
mert a miniszter leirt a nagyváradi főispán-
nak, aki az utasítás értelmében a közigaz-
gatási bizottság elé vitte a dolgot, amely — 
mint ismeretes — a szerkesztőt, Balogh Ká-
roly tanítót eltiltotta a szerkesztéstől. A ta-
nító — mit tehetett — belenyugodott az el-
tiltó határozatba, lapja azonban azért mégis 
megjelent. Még pedig ezzel a fejjel: 

A szerkesztésért felelős: 
Özvegy Balogh Istvánná 

a szerkesztéstől eltiltott 
Balogh Károly 

édesanyja. 

— Kilencven díszdoktor. Jubilál az athéni 
egyetem s ez ránk magyarokra is hozott egy 
kis dicsőséget. Az athéni egyetem ugyanis az 
ünnepe alkalmából kilencven külföldi kiváló-
ságot díszdoktorrá nevezett ki s e kitüntetett 
férfiak között van, mint az athéni távirat 
jelenti, Pecz Vilmos budapesti egyetemi ta-
nár is. Doktorságot kaptak ez alkalommal 
Nordau Miksa, a hírneves magyar származású 
iró, továbbá a konstantinápolyi, jeruzsálemi, 
alevandrai és antiochiai ortodox pátriárkák 
is. 

— Az njpesti rejtély. Az újpesti rejtel 
mek egész tisztázódtak: Latini Nándor holt-
testét tegnap Barta Endre dr rendőrfogal-
mazó föiboncolta Gyulai Elemér dr egyetemi 
tanársegéd s szintén megállapította, hogy a 
részletekben történt öngyilkosság föltevése 
helyes volt. A két kar könyökhajlásán egy-
egy sérülést találtak, ezeket Latini maga ej-
tette magán. Hogy a szobában olyan sok 
vére elfolyott, az abnormális vérbőségéből 
magyarázható, a könyöksérüléseknél sem 
veszthet annyi vért. Az iparvonat elvágta La-
tini fejét a törzstől s a nyakon csak a kere-
kek okozta zuzódást lehetett észlelni, kés-
szurást vagy vágást nem. Latini már félhol-
tan ikerülhetett a vonat alá, mert a szivében 
föltűnően sok aludt vér van. A rendőrség a 
maga részéről befejezte a nyomozást s most 
már csak annak a kiderítésére igyekszik, 
hogy ki volt az a férfi és az a nő, akikkel 
Latini a vendéglőben volt. A nőről kiderült, 
hogy Bécsből régebben kitiltották s mert va-
lószínű, hogy odatért vissza, megkeresték a 
bécsi rendőrséget: nyomozza ki az asszonyt 
és igazoltasson alibit vele. 

— Gyilkos szerető. Resicabányáról je-
lentik: Az Erzsébet királynédul 33. számú 
házban levő korcsmának kapualjában dél-
előtt féltíz órakor vérbe fagyva, holtan ta-
lálták Gyukicza Györgyné, krassóvári har-
mincnyolc éves asszonyt. Az orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy a boldogtalan teremtést 
egyetlen ifejszecsapással sújtotta halálra a 
gyilkosa. A csendőrség nyomban nagysza-
bású nyomozást inditott, amelynek során ki-
derült, hogy Gyukiczáné ledér életű asszony 
volt, aki az egész környék legényeivel sze-
retkezett és ugyancsak váltogatta a szeretőit. 
Ezen a nyomon indultak el. összefogdostak 
egy sereg legényt, aki azonban mind iga-
zolta magát, kivéve egyet, egy Bacsuna Ist-

ván nevü huszonhárom éves legényt. Bacsu-
nánál házkutatást is tartottak a vérnyomos 
fejszéjét és a szűrét, amelynek ujja nedves 
volt ugyan, — frissen mosták — de még 
látszottak rajta az olvadt vér nyomai. A le-
gényt letartóztatták. Tagad ugyan erélyesen, 
de a bűnjelek túlságos erővel szólnak ellene. 
Baesunát beszállították a lugosi ügyészség 
fogházába. 

— Borzalmas autóbusz-katasztrófa. Lisz-
szabonból jelentik: Megdöbbentő szerencsét-
lenséget jelentenek Oportóból. Egy utasokkal 
zsúfolásig telt automobil-omnibusznak, mely 
a város környékén lejtős uton lefelé haladt, 
eltört a féke. Az automobil fokozott sebesség-
gel rohant ós végül összeütközött egy vele 
szembejövő antomobil-omnibuiszszal. A ka-
rambol rémes volt, a fékevesztett automobil 
lefordult a lejtőn és a mélységbe zuhant. 
Kilenc utas szörnyethalt, hét súlyosan meg-
sebesült. A másik automobil utasainak a 
puszta ijedtségen kivül hajuk nem történt. 

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

NYILTTER. 
E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 
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Kapható Danner Mihály csemegeüzletében 
p T e l e f o n 78. 

S P O R T 

Sportlapot Szegednek, 
(Saját tudósitónktól.) A szegedi sportélet 

az utóbbi időben annyira megizmosodott, 
hogy egy helybeli sportlap mielőbbi megin-
dítása úgyszólván elkerülhetetlen. Már hóna-
pok óta foglalkozik néhány nevesebb sport-
ember egy ilyen lap megindítása érdekében, 
azonban eddig eredménytelenül. Pedig külö-
nösen most, az idei stockholmi olimpiász 
előtt volna célszerű a lapot megindítani, mert 
bizonyos, hogy a nyáron az olimpiai verse-
nyek ideje alatt a (közönséget nem a politikai 
események, hanem a magyaroknak a Stock-
holmban való szereplése fogja leginkább ér-
dekelni. Hogy ez az érdeklődés Szegeden is 
nagy lesz, sejthető abból, hogy a football-
mérkőzéseket vasárnap délutánonkint meg-
lepő nagyszámú közönség szokta végignézni. 
Ezért van az, hogy a lapok (mostanában ki-
merítő tudósításokat hoznak a mérkőzések 
eredményéről. 

Ha sikerülne sportlapot alapítani, ugy az 
ezidő szerint mutatkozó sportszükségletek, 
mint például sporttelep, tornacsarnok, bizo-
nyára hamarább megvalósulnának, mint 
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