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vasúti kirendeltsége a következő táviratban 
.értesítette a szegedi rendőrséget: 

9—11 óra között ismeretlen tettes Peri-
zics Zoltán dr nagybecskereki polgár-
mester hálószobájába belopózva, a levetett 
kabátja zsebéből kiszedve pénztárcáját, 
kilopott abból 4 darab százkoronás papír-
pénzt ,egy darab szákoronás osztrák ara-
nyat, amelyen őfelsége arcképe alatt 
Schwarcz neve látható. A tettes ékszert 
nem lopott. A hálószobát és a többieket, 
amelyeken át oda és vissza jutott, elége-
tett gyufaszálakkal szórta tele. A tett el-
követésével ezidő szerint egy 28 év körüli, 
középtermetű, erős, jól táplált, barna ar-

j,. cu, vöröses, nem nyírott bajuszu, kék ru-
hás, kék puha kalapos embert gyanúsí-
tunk. Vonatovi érkezők megfigyelését kér-
jük. 

Rendőrség. 

A szegedi rendőrség nagybecskereki kollé-
gája sürgős fölkérésére szorgalmasan várja a 
vonatokat. 

— Minisztertanács. Ma délután 5 órakor 
,a miniszterelnökségi palotában Lukács 
László miniszterelnök elnöklete alatt minisz-
tertanács volt. A tanácskozáson Zichy János 
gróf kultuszminiszter kivételével az összes 
miniszterek megjelentek. A folyó ügyeket 
tárgyalták le a miniszterek a tanácskozáson, 
amely este nyolc óráig tartott. 

— A Széchenyi-szobrot nira kell faragni 
A szegedi Széchenyi-szobor leleplezésében 
előreláthatólag némi késedelem fog beállani. 
Stróbl mester szépen megmintázott munkája 
az ol asz szobrászok faragványában nem nyert 
hü reprodukciót, hanem oly súlyos faragási 
hibákat mutat, hogy a munkát teljesen újra 
kell késziteni. Ez a súlyos körülmény volt 
okozója annak, hogy Stróbl mester munkája 
nem szerepelt a budapesti tárlatokon. Stróbl 
Alajos hosszú időt szentelt annak, liogy a 
szobormüvének kifaragását megjavítsa, de ez 
már nem sikerülhetett. A jelenleg kifara-
gott szobor teljesen torz, annak 'felállítása le-
hetetlen. Stróbl mester reputációját ép ugy 
sértené, mint Szeged város szépészeti érde-
keit. Ezt is hibát ki kell küszöbölni. Lázár 
György dr polgármester, ki oly nagy szere-
tettel karolta fel felállitandó szobralink ügyét, 
a Képzőművészeti Tanács véleményét fogja 
kikérni. Szeged város közönsége szívesen hoz 
némi áldozatot, hogy Stróbl mester munkája 
a maga teljes hibátlainságábau kerüljön ki-
vitelre, semhogy a város legszebb terén 
Stróbl mester munkája nyomán ismeretlen ós 
ügyetlen olasz kőfaragók faragmánya ékte-
lenkedjék. 

— Temesvár a kormány mellett. Temes-
vár ma tartott közgyűlésén bizalmat szava-
zott nagy szótöbbséggel a Lukács-kormány-
nak és Tisza István gróf házelnöknek, mert 
lehetővé tették a. parlament 'tanácskozási 
rendjének fen tartását. A közgyűlés határoza-
táról feliratban értesiti a kormányt, 

— Honvédtüzérség Szegeden. Az a ta-
nácskozás, amelyet Hazai Samu bonvédelmi 
miniszter két napon át Bécsben folytatott, 
befejeződött azzal iaz eredménynyel, hogy a 
magyar honvédség tüzérségének fölállítására 
az előkészítő akció meg fog indulni s legköze-
lebb megkezdik a honvédtüzérség szervezését 
és pedig határozottan megállapított részlet-
tervek szerint, amelyek a fokozatos fejlesz-
tést az évek hosszabb sorára előre megálla-
pítják. A honvédtüzérség uj formációit hon-
védlegéuységnek és a közös hadsereg tüzér-
ezredeinek beosztásával fogják létesíteni. 
Ágyukról már régebben gondoskodtak, a 
honvédtüzérség ágyúi Möllersdorfban készen 
vannak. Most már csak'a szolgálati legény-

ség beosztásáról, illetőleg kiképzéséről ós a ló- " 
anyag beszerzéséről van szó. A honvédtüzér-
ség szolgálati nyelve magyar lesz s a regle-
rnentot is magyar nyelven fogják szerkesz-
teni. A munkálat október elsejéig teljesen 
be lesz fejezve. A honvédtüzérség helyőrségei 
egyelőre a kerületi honvéd parancsnokságok 
lesznek 3 igy a I I . számú honvédtüzér ezredet 
Szegeden szervezik. A. honvédelmi miniszter 
által másfél esztendeje Szegedre küldött bi-
zottság már ki is szemelte erre a célra a ] 
Felsőtiszaparton levő szeszgyári telket, amely 
most a város tulajdona. A szegedi honvédtü-
zérezredet három éven belül fölállítják. 

—" Aviat ikai nap Szegeden. Tóth József 
iiatal magyar aviatikus, aki ugy gépének ere-
detiségével és preeiz konstrukciójával, mint 
figyelemre méltó szakértelmével és bámulatos 
repülési mutatványaival a magyar aviatikusok 
között ujabban a legelső helyre küzdötte ma-
gát, Zászlónk nevü gépével junius 29-én, Péter-
Pál napján a szegedi lóversenytéren látványos 
repülést mutat be. A szép produkciót Szeged 
város közönsége a lehető legkisebb belépő-
dijak mellett tekintheti meg. A szegedi közön-
ség előtt bizonyára nem ismeretlen az a szo-
morú anyagi helyzet, amely a magyar aviati-
kusok munkáját lépten-nyomon megakasztja 
és kiváló eredmények elérésében meggátolja. 
Tóth József is egy ezek közül; zseniális, akiről 
Zsélyi Aladár európai szaktekintély ugy nyi-
latkozottkozott, hogy ő fogja bebizonyítani a 
világ előtt a magyaroknak az aviatikára való 
rátermettségét. Az ilyen magyar flu megér-
demli a legmesszebb menő támogatást, mert 
mindaz, amit az érdekében tesznek, a magyar 
aviatika fejlődésének érdekében is történik. 
Tóth József legutóbb junius 15-én és 16-án a 
rákosi repülőtéren olyan repülési produkált, 
amelylyel — amint ártól'a legelőkelőbb fővá-
rosi lapok is szenzáció címén számoltak be — 
a szakértők legteljesebb elismerését vívta ki. 
Ami a szegedi fölszállást illeti, Tóth József ur 
előttünk kijelentette, hogy minden tehetségével 
azon lesz, hogy a magyar aviatikát Szegeden 
méltóképen reprezentálja. 

— Változások a Nyngat-nál. A Nyugat 
folyóirat a most kezdődő félévvel Ignotus fő-
szerkesztő tulajdonába ment át, aki, mivel Os-
vát Ernő másnemű elfoglaltsága miatt a szer-
kesztést tovább nem vállalhatja, átveszi a tény-
leges szerkesztést is, Ady Endre és Fenyő Miksa 
szerkesztőtársak közreműködésével. Osvát meg-
marad a Szemle főmunkatársának s igy a Nyu-
gat főmunkatársai: Ambrus Zoltán, Babits Mi-
hály, Halász Imre, Móricz Zsigmond, Osvát 
Ernö, Schöpflin Aladár. A Nyugat régi munka-
társai is mind tovább dolgoznak a lapnál. 

— Merényletet terveztek egy főhercegellen 

Bécsből jelentik: A rendőrség erélyesen nyo-
moz annak a tervezett, de nieghiusult merény-
letnek ügyében, melyet az alpesi automobil-
versenyben résztvevő József Ferdinánd főher-
ceg ellen készítettek elő. Egy görzi távirat 
most azt jelenti, hogy az olasz határ közelében 
lévő, Rominában letartóztattak egy Ipavics 
nevü embert, kinek házában bambákat találtak. 
Ipavics a letartóztatáskor igy kiáltott fel: 

— Ne engem fogjanak el, hanem a frednei 
papot, aki ötszáz koronát adott nekem, hogy 
öljem meg a főherceget. 

Á rendőrség azonnal táviratozott Frednébe, 
ahol letartóztatták Cantinaro olasz szárma-
zású római katolikus lelkészt. Az eddigi nyo-
mozás kiderítette, bogy a pap állandóan ösz-
S?eköttetésbe.n volt olasz katonákkal és anar-
chistákkal. Több letartóztatás várható. A lel-
készről kiderült az is,, bogy az olasz hadsereg 
fizetett kémje volt. 

— A kereskedelmi iskola tanárai . Síi-

vessy Lehel dr törvényhatósági bizottsági tag 
indítványt nyújtott be a közgyűléshez, amely-

től annak a kimondását kéri, hogy városi 
tisztviselő, ha megfelelő kvalifikációval bir, a 
városi kereskedelmi iskoláihoz szaktanárnak 
megválasztható. Kereskedelmi iskolában 
ugyanis nemcsak tanári oklevéllel, hanem jog-
végzettséggel birók is taníthatnak. 

— Népgyűlés a Fcl'satstiy'n. Nagyon ke-
vés érdelődő felsőtanyall gazda előtt népgyű-
lést rendezett vasárnap a függetlenségi párt. 
A népgyűlésen Kelemen Béla dr országgyű-
lési képviselő mellett Kállay Uhui Kossutli-
páxti képviselő is fölszólalt, a függetlenségi 
párt vezetősége részéről pedig Kószó István 
dr, Sőregi Mátyás dr és Temesváry Lajos dr 
j.centek meg. 

— A csorvai orvos. Nemrég járt le a csor-
nai orvosi állásra hirdetett pályázat. Egy aján-
lat érkezett be mindössze. Stein Lipót dr-é. Az 
egészségügyi bizottság hétfőn délután ülést 
tartott, ezen átvizsgálta és rendben találta az 
orvos okmányait és igy őt megválasztásra 
ajánlja a közgyűlésnek. 

— Adományok. A szegedi szünidei gyer-
mektelep javára ujabban Várnay Dezső 20 ko-
ronát s egy ismeretlen emberbarát 40 koronát 
adományozott. A szegedi jótékony-egyesület a 
gyűjtést tovább folytatja. 

— A gyermekjátszótér. A Stefánia-sétányt 

tudvalevően kibővítik és a mostani gyermek-
jtászóíeret is parkírozni akarják. Regdon Sán-
dor dr most indítványt terjesztett a juniusi 
közgyűlés elé, amelytől annak a kimondását 
kéri, hogy a Stefánia-sétányoak csak a -izéiét 
használják korzónak, a középső részét euenben 
hagyják meg továbbra gyermekjátszótérnek, 
mert arra szükség van. 

— Kirándulás. Szalay József dr vezetésé-
ével a szegedi Turista-egyesület egy csoportja 
vasárnap Törökkanizsáig gyalogolt. A társa-
ság kitűnően szórakozott. 

— A felső ipariskola fejlődése. A keres-
kedelmi miniszter kötelezte Szeged várost, 
hogy a felső ipariskola esetleges kibővítésére 
a Rigó-utca. 24/b. száimu 1275 négyszögöles tel-
ket tartsa fönn. A miniszter most leirt a ta-
nácshoz, hogy a teliket csatolja már a felső 
ipariskola területéhez. A telken valószínűleg 
technológiai muzeumot építenek. A tanács uta-
sította a mérnökséget, hogy becsülje fel a 
telek értékét. 

— liészay és az aradi líenoid-gyár. 
Tudvalevőleg az aradi Benoid-gyár igazga-
tósága hűtlen 'kezelés cimén, bűnvádi föl-
jelentés1' tett a gyár eli üht igázgatój i. Lészay 
Ottó ellen. A rendőrség már megidéz: i a fel-
ügyelő bizottság tagjait s a napokban kihall-
gatja őket. Közben levél utján váratlanul je-
lentkezett Lészay Ottó. Amikor a gyár üz-
letvezetésének vizsgálatához fogtak, az igaz-
gatóság köréből elterjedt annak a híre, hogy 
a vezérigazgató ellen bűnvádi följelentést 
tesznek. Ezt Lészay szülei megtáviratozták: 
fiuknak, aki Newyorkban gyári mérnök. A 

vezérigazgató nyomban bosszú levelet irt a 
gyárnak, az érdekes levél főbb részei ezek: 

. . . Ami engem illet, én voltam, sajnos, az 
egyetlen produktiv ember az egész társaság-

; ban. Megengedem, hogy nagy dolgokra vál-
lalkoztam és nem sikerült, mert teljesen ma-
gamra voltam hagyatva. Hasznos munkát 
hivatalnokaimtól nem kaptam, ia pénzügyi 
segítséget az igazgatók nem adtak. Ami az 
igazgatóság tagjait illeti, azok a gróf és egyéb 
méltóságos urak hármülyen szimpatikusak is 
egyénileg, de ia Beonidnál csak diszként sze-
repeltek. Semmi támogatást nem nyerteni tő-
lük munkák elnyerésére. Annál inkább meg-
lep. liogy épen ők akarnak ellenem bűnvádi 
följelentést tenni, holott távozásommal épen 
az ő érdekeiket szolgáltam: alkalmat adtam 
nekik, liogy iaz erkölcsi felelősséget rám há-
rítsák. Ezt más meg nem tette volna és kií-
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