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mu házban levő lakásán hétfőin este magára 
zárta az ajtót és azóta semmi életjelt nem 
adott magáról. Szakáll József dr ügyeletes 
rendőrkapitány feltörette a kaszirnő lakásának 
az ajtaját. Megdöbbentő látvány tárult a rend-
őrkapitány elé: a kaszirnő élettelénül csüngött 
az ablakfára erőisitett zsinóron. Gyuritza Sán-
dor dr megállapította, hogy az öngyilkosság 
még hétfőn éjjel történt. Vig Júlia agy sor 
irást sem hagyott hátra. Az utóbbi időben nem 
volt alkalmazásban és a lakásadónője szerint 
életuntságból követte el a tettét. Holttestét be-
szállították a hullaházba. 

— Az u j t é r i hasmetsző . Legutóbbi szá-

munkban részletes tudósítást {közöltünk árról 
a gylilkos támadásról, .amely vasárnap este 
Mlenc óra 'tájban .történt az Uj-téren. Jójárt 
Mátyás napszámost négyszer hasba szúrta 
Papp Ferenc napszámos és egy Czeglédi nevű 
iparos. Papp Ferencet még vasárnap éjjel 
letartóztatta ia rendőrség, a másik támadó-
nak .nyoma, veszett. Hétfőn éjjel Czeglédi' is 
kézrekerült. A Eókus-állonxáson tartóztatta 
le a. rendőrség, épen akikor, amikor szökni 
akart a feleségével. Marosvásárhelyre szóló 
vasúti jegyet találtak a. zsebében. Czeglédi 
József asztalos tagadja, bogy részt vetít volna 
az 'éjszakai támadásban. lA kih allgatott tanuk 
azonban fölismerték benne Jójárt támadóját. 
A rendőrség szándékos emberölés bűntetté-
inek kísérlete miatt előzetes letartóztatásba 
helyezte. Jójárt Mátyás még mindig eszmé-
letlenül fekszik .a közkórházban. A sérülése 
életveszélyes. 

— A S z e g e d i O r f e u m s zenzác i ó j a . Aki 

végignézte Bérezi szegedi Orfeumának tegnap 
esti műsorát, a legnagyobb elismerés hangján 
nyilatkozott. Vasvári, az Orfeum vendégmű-
vésze oly elsőrangút produkált, amelyet a fő-
városban is csak ritkán élvezhetni. A Gyújto-
gató drámában aratott sikere maradandó lesz 
Szegeden. A társulat többi tagjai is legjobbat 
nyújtották. Ez a műsor valóban megérdemli a 
támogatást. 

— Ne mulasszuk el testünk ápolását, ne ha-
nyagoljuk el egészségünket, már csak azért se, 
mert immár „ B O R O L I N " mindenütt kapható. 
A legkisebb bajt épen olyan gyorsan, mint a 
legnagyobbat is megszünteti a „BOROLIN" . 

A divat és a takarékosság . 

Az idei tavaszi és nyári divat olyan simulé-
kony, mint azok a lenge alakok, amelyek szá-
mára tulajdonképen teremtik őket a francia 
szabók. Simulékony, mert minden társadalmi 
osztály meglelheti benne azt, amire szüksége 
van, A hattyúprémes 1 ingerie ruháktól kezdve, 
amelyből az „upper ten tousend" hölgyei válo-
gatnak egészen a szerény igényű polgári asz-
szony mosói-uhácskájáig .minden árnyalatot 
tartalmaz a mostani divatskála. Egy kis ügyes-
séggel és ízléssel régi ruháinkat oly ügyesen 
frissíthetjük fel, hogy megfelelnek a modern 
igényeknek. Például nagyon csinos kosztümöt 
mutatunk be, amely a legkülönbözőbb össze-
tételekben viselhető. Csíkos vászonszo'knyához 
(és kinek ne volna tavalyról csíkos vászon-
szoknyája!) egyszínű kabát, amely vászonból, 
vagy szövetből is lehet. Ha a gallért, kézelőket, 
vagy gombokat összeegyeztetjük a szoknya szí-
nével, megkapjuk a sikkes trottenz egységes-
ségét. 

Második példánk délutáni lingere ruha leá-
nyok, vagy fiatal asszonyok részére. A tavalyi 
pettyes, sima szabású aljra két fodrot helye-
zünk csipkéből, vagy pedig betétekkel áttört 
mollból s föléjük biedermeier jellegű szalag-
rücheöt. A kimonó-ujjakat rövidre vágjuk, 
budgyosan, fodrosán megtoldjuk s a modern 
toiletteben senki sem sejti az elviselt régi kis 
moll-ruhát. 

Á harmadik például egyszerű, de felette bá-
jos p r i nces se-ruh ácsba. Készíthető szövetből, 
vászonból, de legajánlatosabb a simulékony 
éponge-kelméből. Díszét zsinórból, vagy tafotá-

ból felrakott pántok s ugyanolyan gombok ké-
pezik. A nyak körül hímzett kis gallér rövid 
jabot-val, mely felett az öv színében tartott 
csokor van. 

Ezekhez, a példáikul felhozott ruhácskáklioz a 
kalapok előállítása is igen egyszerű. A trot-
tenzkosztümböz igen illenek az alacsony szalma-
cilinderek, melyeket sima bársonyszalag vesz 
körül. A lingerie-ruhához elhordhatjuk tavalyi 
virágos kalapunkat, melynek lekötött bergére-
szalaggal adunk modern jelleget s a princesse-
rubához pedig még mindig hordhatjuk a ked-
vesen álló cloche-formát két oldalt tűzött Mer-
kur-szárnynyal. 
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KÖZIGAZGATÁS 
Kiírták a pályázatot a vásárcsarnok terveire. 

— A májusi közgyűlést befejezték. — 
(Saját tudósítónktól.) Kedden idélután nem 

nagy érdeklődés mellett, jóformán üres te-
rem előtt folytatták és fejezték be .a májusi 
közgyűlést. Minden vita .nélkül, alig egy-két 
felszólalással három fontos kérdést intéztek 
el. Folytatták .a tanítók kertilletményeit, el-
fogadták a mult évi zárószámadást és ikilir-
ták .a pályázatot ,a vásárcsarnok terveire. A 
tervpályázat országos és október 31-ikén jár 
le. A tanácsnak ijü'z ct terve, hogy .a tél folya-
mán megtartja a munkára is a versenytár-
gyalást és tavaszszal már hozzáfognak az 
építéshez is. 

Volt még egy érdekes pontja a póttárgy-
sor ázatnak: ia Szegedi .Atlétikai .Klub sególy-
iigye. Ezt azonban nem tárgyalták, mert a 
tanács most a többi sportegylettel folytat 
tárgyalásokat a kérdést illetőleg. 

A közgyűlésről ez a- tudósításunk számol 
be: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők Taschler Endre főjegyző, Tóth Mi-

hály dr tiszteletbeli tanácsos és Rack Lipót 
aljegyző. 

Az ülés megnyitása után Taschler Endre 
főjegyző felolvasta ia muilt ülés jegyzőköny-
vét, .amelyet hozzászólás nélkül ihitelesitet-
tek. 

Ezután áttértek a póttárgysorozat tárgyai-
nak előterjesztésére. 

(A tanítók kertilletményei.) 

Gaál Endre dr tanácsos előadja, hogy a tör-
vény értelmében a tanítóik lakáson kívül 
negyed hold kertet kapnak, .amit azonban a 
város éri husz koronával megválthat. Ezt a 
kertilletményt .a tanítók kérték is Szegeden, 
de az erre vonatkozó közgyűlési határozatot 
a.tiszti ügyész a közigazgatási bírósághoz 
fdebbezte meg. A közigazgatási biróság most 
döntött a kérelem fölött és kötelezte a várost, 
hogy öt évre visszamenőleg fizesse meg j a 
tanítóknak .a kertiilletményt. A tanács m djst 
arra kéri a (közgyűlést, utaljon ki a tanitók-
naik egyenkint száz-száz korona öt esztendei 
kertilletményt és utasítja a tanácsot, hogy a 

jövő évtől kezdve ezt a kiadást a költségve 
tésbe vegye föl. 

Becsey Károly dr elfogadta a tanács javas-
latát, de kéri kimondani azt is, hogy .a ta. 
uitók kertiilletményét jövőben se tudják be a 

lakbérbe és azt mindenkor küllőn kapják me" 
Gaál Endre dr hozzájárul Becsey Károly 

javaslatához, 
A közgyűlés a tanács indítványát elfogadta 
.Szerepelt a napirenden a Szegedi Atlétikai 

Klub részére kért segély ügye is. Ezt a kér-
dést a tanács levette a napirendről, mert az 
elnök bejelentése szerint ez .irányban ímég 
tárgyalásokat folytatnak .a szegedi sportegye. 
sülete,kikel. 

(A zárószámadás.) 

Balogh Károly tanácsos beterjeszti a város 
T911. évi zárószámiadását. Több vonásokban 
.ismerteti az eredményt, la.melyet annakide-
jén .a Délmagyarország egész terjedelmében 
i smertetett, A zárószámadási feleslegből 
52,372 korona áll rendelkezésre, e fölött lehet 
most szabadon rendelkezni. Kéri, ezt az egész 
összeget városrendezésre fordlitsák. Java-
solja., hogy terjesszék föl a. zárószámadást 
jóváhagyás végett a belügyminiszterihez és 
utasítsák a tanácsot, hogy .a város vagyo-
nát újra becsültesse meg. 

A közgyűlés az előterjesztést elfogadta, il-
letőleg tudomásul vette iá zárószámadást. 

(A vásárcsarnok.) 

Bokor Pál polgármester-helyettes bejelenti, 
hogy .a mérnöki hivatali elkészítette a vásár-1 
csarnok tervpályázatának feltételeit, amelytt 
bemutat a közgyűlésnek. Javasolja, hogy or-
szágos jellegű pályázatot hirdessenek, októ-
ber 31-iki lejárattal. Három dlijat tűznének 
ki: 4000, 2500 és 1500 koronás dijakat és egy 
héttagú bizottság döntene .a díjazások tekin-| 
tetébem. A bizottság elnöke .a polgármester, 
.tagjai a magyar mérnök- és építész egyesit I 
let, az előadó, Tóth Mihály városi főmérnök, I 
egy fővárosli szakértő ék a .törvényhatósági 
bizottság egy tagja. Az utóbbi két bírálót .a I 
polgármester kéri föl. Ha a bizottság tagjai I 
közül bármelyik akadályozva lenne, helyette| 
póttag ihÍvható be. 

Wimmer Fülöp kéri kimondana azt lis, hogy | 
a tervező egyúttal vállalkozó as lehet, 

A tanács éhez hozzájárul. 
Obláth Lipót és Ottovay István felszólalásai 

után a. közgyűlés egyhangúlag elfogadta 
tanács javaslatát, mire elnök a májusi iköz-| 
gyűlést berekesztette. 

x R e n d e z i k a v a s u t a s p a l o t a környékét I 

Nemrég irtunk arról, hogy .a -vasutas palotai 
környékét még az idén végleg rendezik. A| 
palotát körülvevő négy utcát a Petőfi Sán-I 
dor-sugárut színvonalára töltik fel és a koi'-l 
csolyaitó területét parkírozzák. A tanács mos! 
liismételten rendelkezett a vidék rendezéséről 
és .a feltöltési és .a kövezés! munkákat mái'l 
vállalatba is adta. A hétfői tanácsülései! 
megint foglalkoztak ia terület rendezésével! 
Igy felhívta a tanács .a légszesz,világítási tárj 
saságot, hogy a korcsolyázó tér ós környéM 
világítási berendezésének előmunkálatait tf 

.a csőfeiktetést kezdje meg. A társulat bar tej 
zlik ezeket a munkákat a városi mérnökség] 
utasításai alapján végeztetni. Ugyancsak 
.tanácsülésen történt Intézkedés .a városrész] 
csatornázását illetőleg is. Ennek végzésével1 

tanács a mérnökséget bízta meg annák 
jén, most pedig megbízatást adott a mérnöki 
ségnek önállóan .működő csatornázási kirenl 
deltségnek, hogy .a csatornázási munkák*! 
vezesse. Ebben az évben tehát véglegesen renl 
idezfik a korcsolyázó teret és annak környéké! 

x Ár le j t és a v á r o s szenére. Pár nappal 

ezelőtt tartották meg ia városi tanáo9 gazdal 
sági ügyosztályában .az árlejtést a város 
szere szükséges ®z.én szállítására. Az ár lej Ej 
eredményéhez képest a város tanácsa fcéthl 
üléséből .a gyártelepekhez szükséges szén sz. j 
üitásáva.1 a Magyiar Általános 

Hitelbankol 
bizta meg, mely lupényi diószenet s z á l l í t , I 
városi hivatalok és ,az iskóiák fűtésére s®0| 


