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pattikat küldik a küzdelembe s hogy ez gólok-
ban kifejezésre mit és mennyit jelent, ezt a 
vasáiiapi mérkőzés fogja eldönteni. A magyar 
csapat derekas munkát kell, hogy kifejtsen, ha 
három-négy gólkiilönbségü vereséget sikerül 
szenvedniük. Sokan a magyar csapat pechjé-
nek tartották, liogy mindjárt az angolokkal 
hozta őket a sors össze. Mi épen az ellenkező-
jét állítjuk és pedig egy egyszerit oknál fogva. 
A football világbajnokságot feltétlenül az an-
golok legyőzése után lehet csak megnyerni. 
Már mostan a sors a pihent magyarokat az 
első találkozáskor hozta össze az angolokkal, 
tehát vagy legyőzik őket s akkor a dánok el-
len való küzdelem is bizonyos, vagy pedig el-
veszítjük a mérkőzést, akkor legalább kipihent 
csapattal vehetünk részt a vigaszdíjban. Eb-
ben tudvalévően azok a csapatok vesznek 
részt, amelyek a világbajnokságért küzdöttek, 
de a négy helyezett csapat kivételével, amely 
a versenyből ki van zárva. A vigaázverseny 
rendkívül értékes dijáért folyó küzdelemnek 
— ha vasárnap az angolok győznek — a ma-
gyar csapat a favoritja. 

jjr— Uj antovál lalat Szegeden. Buklin Fri" 
gyes, a szegedi rendőrség detektivkarának 
egyik legügyesebb és legagilüsabb tagja,, aki-
nek isoik sikeres nyomozásban volt nagy ér-
deme, kilépett a rendőrség szolgálatából és 
autóvállailatoit alapított Szegeden. Buklin Fri-
gyes vállalkozását bizonyára támogatni fog-
ja a szegedi közönség, amelylyel szemben 
Hivatalos eljárása közben is mindenkor ud-
varias, előzékeny volt a különben is rokon-
szenves detektív. Az uj antóvállalat díszes 
és kényelmes gépkocsija a Tisza-szálló előtt 
áll és a 10—09. számú telefonon rendelhető 
meg. A viteldíjak méltányosak, olcsók és 
ezért is bizonyosan állandóan foglalt lesz a 
detektliv autója. 

— Szökött katona. A szegedi honvédlak-
tanyából megszökött Pördi István közkatona. 
Szerdán éjjel a lovasrendőr járőr elfogta a 
(Makkos-erdőben. A szökött katona ia iMiakkos-
erdőben bujkált már napok óta. Egy cseléd-
leámy vitte-neki a búvóhelyére naponkint az 
ételt. A bujdosó Hadfit a rendőrség átadta a 
katonai parancsnokságnak. 

— Egyetlen bedörzsölés a „BOROLIN"-nal 
a hajhullást megszűnteti. 16 

Férfiak és nők életharca. 
— Az angol szuffragettek ellen. — 

(Saját tudósítónktól.) Londonban már általá-
ban nagy az elkeseredés, főképen a férfivilág-
ban a nőeipaneipáció túltengése ellen. A férfiak 
elsősorban azért vallják kárát, mert a nők ol-
csóbban vállalkoznak az q munkájukra, külö-
nösen a kereskedelem és ipar terén s az ipar 
egyes ágazataiban már csaknem teljesen ki-
húzták a talajt a lábuk alól. Természetes, hogy 
az összes nagy áruházakban és kereskedések-
ben az olcsóbban dolgozó és a férfiaknál más 
tekintetben is szerényebb igényű hölgyeknek 
adnak elsőbbséget. Ennek az eljárásnak aztán 
az a következménye, hogy a férfiak egyre nehe-
zebben birják a maguk céljait elérni, igényeit 
érvényesíteni s az eddig általuk betöltött állá-
sokba bejutni. 

A kisegítő utat egy fiatal londoni család-
apa találta meg és pedig igen okos módon. 
Maga köré gyűjtötte a vele egy véleményen 
levő és a iiqi mozgalom miatt szintén megká-
rosodott elvtársait s aztán tekintélyes szálúban 
Össze állva alapítottak egy egyesületet. Ennek 
az egyesületnek a fő célja, hogy minden állás-
ban levő hölgyet minél előbb főkötő alá jut-
tasson. A cél eléréséi-e érdekes, eszközei vannak 
az egyesületnek. Első sorban társas összejöve-
teleket; táncmulatságokat, hangversenyeket és 
bálokat rendez, melyekre csupán hajadon höl-
gyeket s a kereskgdglem és ipar terén működő 
legényembereket Mv meg. A többit aztán Ámor 
istenkének kell elvégezni. 

Az összejöveteleken az egyesület valamelyik 
lelkes vezér embere tanulságos előadásokat fog 

tartani a házasság kulturális jelentőségéről, 
boldogító mivoltáról és nagy etikai értékéről. 

Ámde mindez csak kezdete a dolognak, mert 
az egyesület reálisabb formában is igen szá-
mottevő kedvezményeket nyújt azoknak a höl-
gyeknek, akiknek kedve van a rideg hivatalos 
szobából a családi tűzhely meleg világába át-
vonulni. Az az üzleti irodában dolgozó leány, 
aki férjhez megy, ingyen kap egy csinos, ké-
nyelmesen berendezett kis lakást az első mézes 
esztendőre. Ezenkívül könnyen törleszthető hi-
telre adják neki az egész kelengyéjét és beren-
dezését, sőt kap a mi pénzünk szerint négyszáz 
korona gombostű-pénzt is. Mindezt éveken át 
igen apró havi részletekben lehet visszafizetni. 

Kiterjed az egyesület figyelme és gondosko-
dása a jövőre is. Ha az első gyerek leány, az 
anya jutalma 50 korona, ha fiu, 80 korona'. Ha 
egy anyának hat gyermeke lesz, még többféle 
külön jutalomban is részesül. A gyermekáldás-
tól az egyesület alapitói a házassági kötelék 
megerősödését várják, másrészt tudják, hogy p 
gyermek szinte lehetetlenné teszi a pöpek a 
másféle hivatáshoz való visszatérést. A gyer-
meket aztán az egyesület által kiszabott elvek 
szerint kell nevelni s mindjárt tagjává lesz az 
egyesületnek. 

A szükséges költséget a legkülönbözőbb mó-
dozatok segítségével szerzik meg. Igy egy nagy 
sorsjátékot rendeznek és pedig az angol kor-
mány támogatásával, amelyet már kieszközöl-
tek és pedig még anyagilag is nagy mértékbep. 
Az angol kampány azért vette pártfogásába az 
egyesületet, mert a nép szaporodásának növe-
kedését várja ippködésétől. 

Az egyesület mindössze négy héttel ezelőtt 
kezdte meg működését és máris nagy sikerei 
vannak: egyik eljegyzés a másikat követi. Ha 

most egy fiatal hivatalnokot az a veszedelem 
fenyeget, hogy egy kisasszony kitúrja az állá-
sából, a megoldás nagyon egyszerű: megkéri a 
kezét, vagy akad az egyesületben egy kollé-
gája, aki esetleg helyette váltakozik erre. 

A tapasztatás azt mutatja, hogy a leány csak 
igen ritka esetben mond nern-et, mert a házi-
asszonyi méltóság mégis csak jobban tetszik 
neki, mint a pénztári szekrény, vagy könyve-
lés, vagy az Írógép, a. levelezés s más efféle. 

Érdpkes, hogy a nagykereskedő és ipari vál-
lalatok tulajdonosai és vezetői szinte közömbö-
sen fogadták ezt az áldásos mozgalmat. Akad-
tak már olyanok is, akik azon törik a fejüket, 
hogy miképen vethetnének gátat a saját női al-
kalmazottaik körében egyre hevesebben föl-
lobbanó vágyódásnak. A hölgyek munkájával 
ugyanis sokkal jobban meg voltak elégedve, 
mint a férfiakéval. Az ellenmozgalom azonban 
hiábavaló s az angol fővárosban az eddigiek 
után általános az a vélemény, hogy az ipar és 
a kereskedelem terén idővel csaknem teljesen 

vissza kell majd térniök a férfi, munkae.nejéhez. 

Bérautó-vállalat. 
Auto-állomás a Tisza-szálló előtt.Caraae tele,on 1009 

Vasúti állomásra vagy vissza 1 személy 2 ko-

rona, 3 személyig 3 korona, 5 személyig 4 
korona. V'rosi séta 4 személyig 7 korona 

óránkint. Vidékre távolság szerint móltányos 

megegyezés. Buklin Frigyes, tulajdonos. 

A'VASS' 
SZÍNHÁZBAN 

Szombaton és vasárnap 

A világhírű Pathé-gyár 
műsora. 

Remekül színezett dráma. 

Igen megható dráma. 

Moxi 
rajong a szoMsígéri. 

Igen humoros müfilm. 

Valamint a teljesen uj műsor. 

Előadások szombaton ós vasárnap délután 

3 órától este 11-ig. 

KÖZIGAZGATÁS 
Szeged az iparfejlesztésért. 
— Folytatták a közgyűlést. — 

{Saját tudósítónktól.) Nagy érdeklődés 
előzte meg a juniusi közgyűlés második nap-
jának tárgyalását is. Jóllehet,- alaposan ben-
ne vagyunk a kánikulában, ia közgyüilósii te-
rem mégis megtelt városatyákkal, akik nem 
voltak ugyan annyian, minit tegnap, de azért 
sokkal .nagyobb számban jelenték meg, mint 
azt junius utolsó hetében elvárni lehet. En-
nek a nagy érdeklődésnek az volt iaz oka, 
hogy az ujszegedi viillatelkek eladásának a 
kérdése került sorra és a bizottsági tagok 
azt óhajtották, liogy ebben, a város fejlődé-
sére olyan nagy jelentőséggel biró kérdésben 
a 'közgyűlés többsége magáévá tegye a tanács 
álláspontját. Bármennyire igyekezték is, csü-
törtökön nem lehetett végezni ezzel a tárgy-
gyal, mert nagyon sok volt a szólásra jelent-
kező és ezért ia polgármester a vitafolytatását 
hétfőre halasztotta. 

Arról a vitáról, amely a villatelkek eladásá-
nak a kérdésében folyt le, más helyen emlé-
kezünk meg. A vita előtt fontos határozato-
kat Ihozott a közgyűlés, névszerinti szavazás-
sal .egyhangúlag átengedte Pálfy Dániel gyá-
rosnak és Kecskeméti Antal nagyiparosnak 
azokat a városi telkeket, amelyeket ezek 
ipartelepülés fejlesztésére kértek. Ez .a két 
kérdést most ikerült tárgyalás alá, a csütör-
tökön hozott közgyűlési határozat tehát ér-
vényes. 

A közgyűlés lefolyásáról alábbi tudóritá-

sunk számol be: 
Lázár György dr polgármester elnökölt a 

közgyűlésen, .amelynek jegyzőkönyvét Tasch-

ler Endre főjegyző éh Raok Lipót aljegyző 

vezették. 

Az ülés tmegnyitása után felolvasták a 

mult ülés jegyzőkönyvét, amelyet hozzászólás 

nélkül hitelesítettek, majd áttértek a napi-

renden levő ügyek folytatólagos tárgyalá-

sára. 


