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az olasz zsidók a tripoliszi háborúban. E ki-
mutatás szerint a hadsereg vezetői 'k'örótt a 
zsidók igen előkelö állásokat foglalnak el. 
Ott van Ottolongbi, a vtílt hadügyminiszter, 
Coin, ia livarnói hadosztály parancsnoka és 
Capri, ia, bologhiai hadosztály tábornokia.. A 
hadjárat kitörésekor igen sok zsidó jelentke-
zett mint önkéntes, hogy részt vehessen az 
expedícióban. Ekkor jelentkezett Segré had-
nagy is felvételre, mert ezredét neim (mozgósí-
tották s ő végig akarta, küzdeni ia hadjáratot. 
Ugyanilyen oikoikból Und iktatva mint egyszerű 
önkénteseik lléptek be a mozgósított ezredekbe 
jCoen és Modena hadnagyok, valamint még 
igen .sokam az olasz hadsereg tisztikarának 
zsidó tagjai közül. Igen sok zsidó származású 
katona vesztette életét a harctéren, de vannak 
sokan, kiknek bátorsága ma már nem isme-
retlen Olaszország népe előtt. Levi Biiamcbini 
hadnagy volt gz, aki ia legkétségbeejtőbb per-
cékiben rohammal' vett be egy sáncot. Angelo 
Frank kapitány ugyancsak hasonló körűimé 
nyék között szerzett érdemeket. Bngelic.se 
kapitány pedig — kit már régebben kitüntet-
tek ,a vitézségi kereszttel — az ellenség pusz-
tító kereszttüzén törte át magát, bogy muní-
ciót és táviratokat vihessen Benghasiba. Ez 
alkalommal meg is sebesült, de azért az üt-
közet végéig nyeregben maradt. Nemrégen 
Del Yecliio hadnagy elesett s ezen a napon 
a római zsinagógában öt elesett katonaért 
tartottak halotti istentiszteletet. A tűri ni 
zsidó liiközség mos ezer lira jutalmat tűzött 
ki, melylyel azt a zsidó katonát ajándékozzák 
meg, aki először érdemli ki az arany vitézi 
keresztet. A zsidó rabbinusok állandóan is-
tentiszteleteket tartanak az egész országban, 
a háború szerenesés kimeneteléért s Olaszor-
szág győzelméért. 

— A féltékenység drámája . A lapok rövi-
den jelű tették, bogy tegnap este Budapesten, 
az Erzsébet kér 19. számú házának kapuja 
aljában Sneider Lajosné sósavval leöntötte 
Quitt Elza hivat álnak, nőt. A leányt súlyos 
sérüléseivel a, Rókusba vitték, az asszonyt 
pedig a főkapitányságra kisérték. Ennek a 
•mindennapos, féltékenységből származó drá-
mának érdekes előzménye van. Az asszony, 
aki Sneider Lajosnak, a Darai Samu orvosi 
műszerész cég egyik alkalmazottjának a fe-
lesége, a merénylet titán egyenesen haza-
ment s akkor már otthon találta a férjét is 
két kis gyermekükkel, akik közül az egyik 
négy, a másik pedig két esztendős. Alig, hogy 
hazaért, már kopogtattak sz ajtón a rendőr-
ség emberei, akik az asszonyért, jöttek. A sze-
rencsétlen asszony sirvia mesélte el a főka-
pitányságon'a maga rettenetes kálváriáját. 
Elmondta, liogy öt évvel ezelőtt ment felesé-
gül Sneider Lajoshoz. Boldogan éltek négy 
évig is ez alatt két szép gyermekük is szüle-
tett. Körülbelül egy évve'l ezelőtt észrevette, 
bogy az ura kezd elhidegülni tőle. Bizonyo-
sat nem tudott ugyan, de gyanította, hogy 
férjének viszonya lehet valakivel. Tréfásan 
nem egyszer szóvá is tette ezt a férje előtt, 
aki ilyenkor határozottan tagadott mindent, 
vagy pedig szintén tréfával felelt. 'A imült hé-
ten azután szomorú valósággá lett a gyanú-
ja. Elment az egyik mozgószinházba s ott 
összejött Wachtl Lajösnéval, aki szintén a 
Gara i-féle orvosi műszerész cégnél van alkal-
mazásban. Beszélgetés közben azt mondja 
Wachtl né: 

— No, a férje már megint együtt vau a 
Népoperában Quitt Elzával. Együtt szoktak 
kirándulni mindig s a férje nem a barátai-
val sétál, nitint álmgy magáinak mondja! 

A szegény asszonyt, egészen kihozta sodrá-
ból WachtInénák ez a híradósa s í&tníiít ő 
mondja, mikor Waehtlné azt ajánlotta néki, 
hegy í.ft tnáv csak ia vitriol segít, .már nem 
birt magával. De ebben a rettenetes lelkiálla-
IMntában sem mert a. merényletre vállalkozni. 
Két napi tépelődés titán a Waehtlné folytonos 
biztatására téguap régül rászánta magát a 
bőszít ra. WachiélnÓvat együtt mentek vitriolt 
vásárolni, de, miután nem kaptak, liát sósa-
vat kerítettek. Este aztán az Erzsébet-tér 19. 

számú háza előtt igy fölkészülve]' lesbe állt 
Sneidörné, mialatt Wachtl Lajosné a tér 
egyik pádjáu várakozott reá. Mikor aztán 
jött Quitt Elza, az elkeseredett asszony végig-
öntötte, azután haaafntott. A szerencsétlen 
,asszönyt egyelőre őrizetbe vették a rendőrsé-
gen. Wachtl Lajosáét szintén a főkapitány-
ságra. idézik, hogy meghallgassák, igazat val-
lött-e Sneider La j osné, vagy pedig csak a ma-
ga mentségére találta ki ia fölbiijtásról szóló 
mesét. 

— A szegedi rendőrség krónikája. 

A sörcsarnok betörője. Néhány héttel ezelőtt 
betörő járt a Bohn-féle • sörcsarnokban. A be-
törő az udvari ablakon bemászott a helyiségbe 
és ott feltörte a zenélő-automata perzselyét, 
Munka közben megindította a villamos ára-
mot ás az automata harsány operaáriába kez-
dett, A megrémült betörő gyorsan az utcára 

.menekült, ahol egy rendőr üldözőbe Vette. A 
gyorslábú betörő elmenekült, A rendőrség nyo-
mozása megállapította, liogy a betörést Becski 
József notórius gonosztevő követte él, aki tetté-
nek elkövetése után Adára szökött. Az adai 
csendőrség letartóztatta a póruljárt betörőt és 
átkísérte a szegedi rendőrség fogházába. — Ha 
nyitva van az ablak. Nyári időben nyitott a il-
láknál pihenik ki az emberek a nappal fára-
dalmait. Ezt az állapotot igen kedvezőnek ta-
lálják a tolvajok és rendszerint ki is használ-
ják.. Az elmúlt éjjel is egy ügyes tolvaj Hauk 
Antal Pulc altáibornagy-utcai lakásába beha-
tolt a nyitott ablakon át és az asztalfiókból há-
rom aranygyűrűt és négy koronát ellopott. A 
rendőrség keresi a tolvajt. — Részeg kötni Ves. 
Árva János kőmives hétfőn éjjel lerészegedett 
és a Tábor-utcában nagy ribilliót okozott, j 
Mindenkit inzultált, aki elébe került. Két rend-
őr sem tudta, megfékezni a részeg kőmivest, de 
nem boldogultak az atléta termetű emberrel. 
Végre mentőkocsin beszállították a városhá-
zára, aliol a szuterénben egész éjjel oridtozott. 
Kihágás miatt megindították ellene az eljá-
rást. 

— Mindennapi imádságba foglalják a „Boro-
lín" nevet azok, akik testi fájdalmaktól mene-
kültek meg használata által. 12 
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KÖZIGAZGATÁS 
A juniusi közgyűlés. 

— A tanács javaslatai. — 
(Saját tudósitónktól.) A város .tanácsa, ked-

den délelőtt foglalkozott a juniusi közgyűlés 
tárgyaival. Sokáig tartott a tanácsülés, ami-
ből arra lehet következtetni, bogy a közgyű-
lés sem lesz rövid lefolyású, ha nagyon vi-
tatkozó kedvükben lesznek a vfírosatyák. Po-
litikával kezdődik a közgyűlés, anii csöppet 
sem bizonyít a mellett, bogy nem lesz vitat-
kozás. 

Napirendre térést javasol a ; tanács — 
amint azt megírtuk — Kelemen Béla dr is-
mert javaslata fölött. Tekintettel arra, liogy 
ez az egyedül helyes álláspont és ezt a köz-
gyűlés többségét képező .munkapárt is támo-
gatja, ez kerül ki mindéin bizonynyal impo-
náló többséggel győztesen. 

Ezen kivül más több indítvány szerepel a 
közgyűlés napirendjén. Igy Szivessy Lehel 
azt indítványozza, hogy engedje, meg a köz-
gyűlés, liogy amennyiben hivatali mulasztás 
általa nem történik, egyes városi tisztviselők 
is 'tanáthassanak az uj városi felső kereske-
delmi iskolán. A tanács azt javasolja, liogy 
mindén koíikiét esetben a polgármester bírál-
ja el. összefér-e a tanári állás a hivatallal. 

Regdon Károly dr és társainak lapunkban 
is ismertetett azt az indítványát, hogy a 
Stefánia-sétány kibővített részén gyermek-
játszóteret létesítsenek, a. tanács elfogadásra 
ajánlja. 

Interpelláció' báróin van. Ezek között leg-
fontosabb Rózsa Béla és Szmollény Nándor-
nak a városi kereskedelmi iskola igazgató-
választás ügyében beadott interpellációja. Az 
interpelláció azt mondja, bogy ,a kereske-
delmi iskola igazgatójának megválasztása, kí-
nos megbotránkozást keltett. Az uj igazgató 
uigyanis sokkal fiatalabb, semhogy a kellő ta-
pasztalattal és tekintélylyel rendelkezhetnék. 
Az interpellációra a tanács azt válaszolja, 
hogy az igazgató-tanács .kizárólagos hatás-
körébe tartozük az igazgató és a tanárok vá-
lasztása s abba a tanácsnak nincs beleszólása. 
Természetesen az interpelláció fölött élénk 
vita. lesz majd .a közgyűlésen, amely valószí-
nűleg reparálni fogja a kétségtelenül hibás, 
választást, 

Petemelly Lajos a Felsőtiszapart kövezeté-
nek elhanyagolt állapota miatt interpellál. 
Botrányosnak mondja, iaz ottani közegészségi 
állapotot is. A tanács azt ifeleli, liogy kija-
víttatja a rossz kövezetet. 

A tisztviselők szabadsága: ügyében inter-
pellál Kormányos Benő dr. Azt kérdezi, hogy 
miért nem szabályozzák a tisztviselők nyári 
szabadságolását. A tanács azt válaszolja, 
liogy a szervezeti szabályrendelet, módosításá-
nál erre is rákerül ia sor. 

A tanács javaslatai között legfontosabb a. 
vixiórák ügyében beadott előterjesztés. Azt 
javasolja a tanács, hogy ia második magas-
nyomású vízvezetéket addig kiépíteni nem 
lehet, amig az általános csatornázás el nem 
készült. Ezzel kapcsolatban azt a fontos javas-
latot terjeszti elő a tanács, liogy a vízórák 
kötelező beállitásat mondja ki a közgyűlés s 
bizza meg a tanácsot a.z erre szükséges előké-
születek megtételével. A vízórák beállítását 
ia tanács szerint a minden nyáron fenyegető 
vízhiány teszi szükségessé. 

Tudvalevően a katolikus tanítóképzőt új-
szegedre helyezi át Glattfelder Gyula püspök 
s az iskola mostani épületét eladja, A püspök 
3000 négyszögöl telket kér az intézet és « 
mellette építendő internátus számára, ézéiíki-
viil két hold 'területet ia, növehtlékek gyakor-
lati gazdasági szakoktatásának céljaiba. Kéri 
,a püspök az eddigi évi segélynek 400Ö koro-
nára való fölemelését, ezenkívül azt, hogy a 
3000 négyszögölnyi telkét 45,000 kofoiia becs-
árban bármikor megvásárolhassa. A tiahacs 
javasolja az ujszégedi ffelkéknék v a kert 
,egyéb kedvezményeknek megadását. 


