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Hurutos bántalmak léptek fel az abnormális 
időjárás következtében, ezek a bántalmak a ki-
rályt erősebben is gyötörték, amelyeknek azon-
ban gondos 'életrend mellett nincs komoly je-
lentőségük. Ha az időjárás nem fordul meleg-
re, az isclili utazás elmarad egyelőre. Ma a ki-
rály elvégezte megállapított munkaprogramját 
s délelőtt tizenegy órakor Schönbrunnban 
Conte Rafaelo Sapinelli újonnan kinevezett 
apostoli nunciust iinnepies első audiencián fo-
gadta. 

— Az esperanto-nyelv jubileumé. 25 éve» 

hogy Zamenhof L. Lajos dr megalkotta a nem-
zetközi segédnyelvet, az espqrantót. E negyed-
százados évfordulót mindenütt megünneplik az 
egész világ esperantistái; ünnepelni fognak a 
szegediek is. Az ünnep junius 1-én, este 0 óra-

kor kezdődik Újszegeden, a Vigadó helyiségé-

ben. Ünnepély után a fiatal tagok és eszmetár-
sak kedvéért táncmulatság lesz. Jegyek kapha-
tók a Szent István Társulat könyvekereskedé-
sében. 

— Csecsemőgondozó intézet Szegeden 

A tanács keddi ülésén foglalkozott a szegedi 
csecsemőgondozó intézet kérdésével. Az intézet 
a tervezet szerint a városi gyermekkórháznak 
lesz mintegy a kiegészítése s abban áll majd, 
hogy szegénysorán gyermekágyasoknak és 
szoptató asszonyoknak szolgáljon anyagi és or-
vosi segélylyel. A gyermekkórház vezetője a 
várostól Űzetett dij fejében ingyenesen rendel 
majd a csecsemőknek s lesz mellette egy fel-
ügyelő asszony, aki eljár majd a csecsemőkhöz, 
hogy ápolásukban az anyákat támogassa. A 
bábaképző intézet abban járul hozzá az intéz-
mény fontartásához, hogy ingyenes bábase-
gélyben részesiti a gyermekágyasokat. - A köz-
gyűléstől 3000 korona megszavazását kéri a ta-
nács s az államtól 3000 korona hozzájárulást fog 
kérni. A csecsemőgondozó at kórházi igazgató-
főorvos fölügyeled; alatt áll majd. A tanács 
Turcsányi Imre dr gyernjjekmenhelyi igazgató 
főorvosnak azt a mindenesetre üdvös javasla-
tát, hogy a gyárak melletr Jiebrö?gebeit Állít-
hassanak föl, ahol a munkásnők a csecsemői-
ket fölügyelet mellett tarthatnák s táplálhat-
nák, nem javasolja elfogadásra. Szerinte gyak-
ran előfordul, hogy az anyák, akik napközben 
gyárakban foglalatoskodnak, kénytelenségből 
elhanyagolják a csecsemőiket, akiket némelyek, 
liogy nyugodtan legyenek, a káros mákonynyal 
altatnak el. A csecsemők számára való helyisé-
gek két-háromezer koronával növelnék meg a 
város kiadását. E helyiségek létesitéséről azon-
ban nem mondott le végkép a tanács. Azt is 
ajánlotta Turcsányi dr, hogy a szegénysorsu 
gyermekágyasokat pénzbeli segélyben részesít-
sék. Ezt sem ajánlja a tanács a közgyűlésnek, 
mert erre egyenlőre fedezet nincs. 

— A nemzetközi jogi kongresszus. Pá-
riából táviratozzák: Az igazságügyi palotá-
iban pünkösd hétfőjón nyitotta meg Clunét 
elnök a nemzetközi jogi kongresszust. A vi-
lág minden részéiről összesereglett jogtudó-
sokat Torichon, a semmitőszék elnöke, to-
vábbá Labori. az ügyvédi kamura elnöke 
üdvözölték. Az egyes csoportok megalakulá-
sánál Fodor kúriai bírót alelnökké választot-
ták, a kongresszus magyar előadói: Somssich 
Tihamér gróf , Berinkey <lr ügyvéd és Neme-

re Béla dr, az iparjog előadója. A kongrefiz-
szus megnyitásán jelen volt Széesen gróf 
osztrák-magyar nagykövet, továbbá Mille-
rand ós Bourgeois miniszterek. 

— A mindszenti elöljáróság. Érdekes bo-
nyodalmak keletkeztek most a mindszenti elöl-
járóság választása körül. A közigazgatási bíró-
ság alaki hiba miatt megsemmisítette az elöl-
járóság választását és igy most elő állott az a 
helyzet, hogy a község elöljáróság nélkül mű-

ködik. A község elöljáróságának a megbízása 
a múlt évi december végén lejárt. Mint a tör-
vény előirja, a főszolgabíró intézkedett a vá-
lasztás ki irása és megtartása iránt. Törvény 
szerint a lejárt mandátumu községi képviselők 
választása már a tisztújítás előtt foganatosí-
tandó, rendszerint szintén decemberben és pe-
dig azért, hogy az uj elöljáróságot az akkorra 
már megalakult uj képviselőtestület jelölhesse 
és választhassa meg. Igy kellett volna történni. 

Mindszenten azonban nem igy történt. Az tör-
tént ellenben, hogy a választást vezető községi 
jegyző az előljárósági tagok kijelölése és meg-
választása végett nem az újonnan megalakított, 
liánom a lejárt mandátumu képviselőtestületet 
hívta össze. A tévedésre csak az utolsó napon, 
vagyis a választás napján, december 30-án jöt-
tek rá, amikor aztán intézkedés történt az aj 
képviselőtestület meghívása iránt. A választást 
meg is tartották, de a törvényes formák mel-
lőzésével. Korom Gáspár és társai, megfeleb-
bezték a választást a vármegyéhez. A várme-
gyei törvényhatóság a felebbezést elutasította, 
de Korom Gáspár és társai a közigazgatási bí-
rósághoz fordultak panaszszal, kéi-ve a válasz-
tás megsemmisítését. A közigazgatási bíróság 
döntése most érkezett le a megyéhez, amelyben 
tudatja, hogy a felebbezésben felhozott indokok 
alapján Mindszent község elöljáróságának vá-
lasztását megsemmisíti s az uj választás meg-
ejtésére a főszolgabiróságot utasítja. 

— M o z i é g é s n y o l c v a n ha l o t t a l . Castel-

lonból jelentik: Irtózatos szerencsétlenség tör-
tént Villa Beáiban, Traz oz Montezpostujál tar-

tomány egyik kerületi székhelyén. A város 
egyik mozgó-szinháza filmégés következtében 
kigyuladt, épen mikor a mozi zsúfolva volt. 
Rettentő pánik támadt, az emberek egymáson 
gázolva törtettek kifelé. Nyolcvan halottja van 

a katasztrófának, igen sokan súlyos sérülései 
ket szenvedtek részint a tűztől, részint a pokoli 
tolongásban. 

— Öngyilkosság a Makkor-erdőben. Hét-
főn délelőtt tiz órakor Frányó János szegedi 
iakatossegéd a Makkos erdőben mellbe lőtte 
magát. Odarendelte a babáját is, akinek szerel-
met esküdött, de az nem akarta meghallgatni. 
Ekkor lőtte magát mellbe. "Viresen, eszmélet-
lenül terült el a földön Frányó Jánas. A leány 
kétségbeesve futott rendőrért, mentőkért, üzék 
sinjos sebével a kórházba vitték az öngyilkos-
jelöltet, liol szerelmét adta okul öngyilkosságé 
nak. 

— A Ip/ jh .-sunaioit tüntetők-. A Juuapesti 

büntető törvényszék vizsgálóbirája két nap óta 
folyton a letartóztatott tüntetők kihallgatásá-
val van elfoglalva. A letartóztatottak ellen a 
rendőrség eleinte hatóság és magánosok" ellen 
való erőszak büntette miatt folytatta le a nyo-
tu zá> 1- most azonban, ahogy átkísérték őket 
az ügyészség fogházába, az ügyészség a Btk. 
152., 154. és 155. szakaszaiba ütköző lázadás cí-
mén kérte ellenük az előzetes letartóztatás el-
rendelését. A vizsgálóbíró negyvenkét letartóz-
tatott tüntető ellen az ügyészség indítványa 
alapján el is rendelte az előzetes letartóztatást, 
még pedig a büntetés előrelátható nagyságára 
és a szökés veszedelmére való tekintettel. A ki-
hallgatottak a vizsgálóbíró előtt valamennyien 
tagadtáfk bünösségiiket és azzal védekeztek, 
hogy a rendőrség előtt tett beismerő vallomá-
sukat ütleggel és bántalmazással csalták ki tő-
lük. Most a vizsgálóbíró előtt valamennyien ez-
zel okolták meg vallomásuk megváltoztatását 
és azt állították, hogy véletlenül kerültek a tün-
tető csoport közé. Valamennyi letartóztatott 
mentőtanukat jelentett be alibijük, ilTetve ár-
tatlanságuk igazolására. A letartóztatottak kö-
zött van Törzs Lajos joghallgató is, aki most 
készül az alapvizsgálatra. Ellene az a vád, hogy 
egy 200 főnyi tüntető csoportot vezetett a Tisza 
Kálmán-téren. A mai nap folyamán a rendőr-
ség ujabb tizenkét letartóztatottat szállított be 
az ügyészség fogházába. 

— Ostromállapot Budapesten cimQ rend-

kívül érdekes kép kerül ma szerdán és holnap 

csütörtökön bemutatásra az uj műsor kereté-

ben a szent István-téren felállított Lifka bios-

kópban. A nagyszerű műsorból még különösön 

kiemelendő a gyémántőv eimü nagyhatású drá-

ma és sok szép és érdekes kép és bohóság sze-

repel a pompás műsoron. Az előadás este fél 

9 órakor kezdődik. 

— Soha sem hittem volna, hogy a „BO-
ROLIN" még az ischiászszal is olyan köny-
nyen végez. Néhányszor megmasziroztattam 
magam és az előirt priznitzet is alkalmaz-
tam és ismét teljesen munkaképes vagyok. 10 

— Jégszekrény, egy- éa kétajtós, csinos 
és jó kivitelben Sebők Mihály vaskereskedé-
sében kapható, Szeged, Valéria-tér. 2455 

NYILTTER. 
B roTküsn köxlöttakért nem Tállal felelSwóget tem 

a sxerkeaitfiaég, sem a kiadóhivatal. 

Nyilatkozat. 
Tisztelt vevőimet értesítem, hogy köve-

teléseim beszedésével senki sincs meg-
bízva és hogy csak azon fizetéseket fogom 
elismerni, melyek üzleti irodámban telje-
síttetnek. 

Szeged, 1912 május hó 28-án. 

Wechsler Ödön 

fakereskedő, Mars-tér. 

KÖZIGAZGATÁS 
A májusi közgyűlés. 
— Mit Javasol a tanács? — 

(Saját tudósítónktól.) Szerdán kezdődik Sze-

ged város májusi rendes közgyűlése. A köz-
gyűlés tárgysorozatán szereplő kérdésekkel 
kedden délelőtt foglalkozott a város tanácsa és 
az előkészítő tan-ácsirféslefolyásából Ítélve, arra 
lehet következtetni, liogy a májusi közgyűlés 
í'övid lefolyású lesz. Előreláthatólag legna-
gyobb lesz a vita Gerle Imre dr interpelláció-
jánál, amelyről lapunk más helyén közlünk 
részletes tudósítást. 

Gerle dr interpellációján kívül Kormányos 
Benő dr interpellál a májusi közgyűlésen. Azt 
kérdi a tanácstól, hogy miért nem tesz lépése-
ket, hogy az újonnan megválasztott állatorvos 
rendesen lássa el a dolgait. A tanács az inter-
pellációra azt feleli, liogy az állatorvos köte-
lességeinek eleget is tesz. 

Pillich Kálmán a kéményseprő kerületek uj 
beosztását javasolja. A javaslat a kerületek uj 
beosztását az épületek tetemes szaporodásával 
okolja meg. A tanács megbízást kér a közgyű-
léstől, hogy még ebben az évben terjeszthessen 
elő javaslatot a tárgyról. 

Baja város fölirt a kormányhoz, amelytől azt 
kérte, hogy a városi tisztviselők fizetését az 
állam ötven százalékkal emelje föl. A város 
közgyűlése Szegedet a fölirat pártolására kéri. 
A tanács azt javasolja, hogy az átirat fölött 
térjenek napirendre, mert a föliratnak úgy-
sem lenne eredménye. 

Újlaki Antal már régebben indítványozta és 
most is indítványozza, hogy az ujszegedi vil-
latelkeket bővítsék ki és az ujszegedi főfasor 
meghosszabbításával együtt töltsék be a Holt-
maros medrét s ezt a területet parcellázzák 
villatelkeknek. A fanács egyelőre nem java-
solja az indítvány elfogadását sem. Valószinii, 
hogy ennél az indítványnál nagy vita lesz, 
mert a közgyűlésnek jelentékeny része azon az 
állásponton van, hogy Újszeged fejlődése meg 
kívánja, hogy ne csak eladják a mostani vil-
latcíkekét a bérlőknek, hanem uj vili a telkek áfi 
engedésével segítsék elő Szeged nyuralófclepé-
tiek fejlődését. 

A bodonii földekből eddig 200 holdat nem ad-
tak ki bérbe és ezen a területen a város tovai-
hak termeltek takarmányt. Mivel a földek ér-
téke tetemesen megnövekedett, a tanács most 
azt javasolja, liogy csak 50 holdat tartsanak 
fönn a város céljára, a többit adják bérbe. 

Tudvalevően nemrég turtották meg a j»v«* 
flalmi hivatal uj palotájának épifésére az ár-


