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uz osztályok. A kis nebulók kiröppentek vizs-
után ós elszéledtek ki jobbra, kji bálra. A 

szabadba, a levegőre. De vannak szegény, 
beteg gyermekek, aikáiknek nincs módjukban 
menekülni a penészes, bűzös otthonból, odú-
ból, ahol tizem is alszanak egy szobában. A 
Szeged: Jótékony Egyesüle it jó voltából ezek 
is most szabad levegőre jutnak. Igy aztán szo-
katlan esemény történt az iskolában. A kated-
rán a szigorú tanitó bácsi helyett a jóságos, 

; barátságos doktor bácsi ült és vizsgálta a 
gyerekeket, válogatta a gyengék közt a leg-
gyengébbeket, akikre .a szünidei gyermekte-
lepen napsugaras napok Márnák. A népisko-
lákból iskolaszolgák vezetésével vonultak föl 
a gyermekek, aklik közül összesen negyvenet 
válogathatott ki a doktor, többnek ibely nincs. 
A gyermekeket hétfőm ki is vitték ia tanyára. 

— A Vörös Kereszt Egyesfilet választ 
mányi ülése. Az Országos Vörös Keresz 
Egylet szegedi választmánya, holnap délután 
5 órakor ülést tart a városháza tanácstermé-
ben. A választmány folyó ügyeket (intéz el. 

— Szünidei ingyenes gyorsirási tanfolyam 
A Szegedi Gyorsíróik Egyesülete' julius és 
augusztus hónapokban délután 5—7 óráig 
naponta ingyenes levelező- ós vita gyorsirási 
tanfolyamokat nyit a szegedi tanintézetek 
tanulói részére. Az ingyenes tanfolyamok 
tartásának cél ja a gyorsírás gyakorlati elsa-
játítását elérni. A jövő év március , bávában 
lesz a Markovit-s-rendszerii gyorsírás fenn-
állásának 50 éves jubileuma, amely alkalom-
mal országos gyorsirási versenyirás lesz, ame-
lyen a szegedi gyorsírók nagyszámban 'óhaj-
tanaik résztveuni. Az ingyenes tanfolyamokat 
az állami felső kereskedelmi iskola földszinti 
termeiben Katona Dávid dr egyesületi fő-
titkár vezeti. — Itt említjük meg, bogy 
Szünidei Gyorsíró éjimen a szegedi Gyorsírók 
Egyesülete egy betenkiut megjelenő gyors-
irási lapot ad kj a -nyári szünidőben Katona 
Dávid dr. szerkesztésében. Előfizetési ára az 
•egész szünidőre 1 korona. 
. — Házasság. Rottenberg Pál dr ügyvéd 
vasárnap vezette oltárhoz Brecher Margtot, 
Brecher Albert leányát — Vig Lajos zentai 
főgimnáziumi tanár vasárnap kötött házassá-
got Grün Rózsikáva], Griin József szegedi ki-
rályi táblabíró leányával. 

— Képkiál l í tás Szegeden. Zajtalanul, a 

legszükségesebb reklámeszközök mellőzésével 
nyilt -meg vasárnap a Tisza Lajos-körut 58. 
szám alatt egy kis képkiállítás, melyet a ki-
állítók: E. Karinthy Ada, Erdei Viktor, Gu-
lácsy Lajos festőművészek intim kiállításnak 
neveznek. Ez az elnevezés ugy a kiállítási he-
lyiségül szolgáló két szoba dekorálatlan egy-
szerűségénél, mint a kiállítás anyagánál fogva 
teljes hűen jellemzi a kis kollekciót. Három, 
egymást megértő, kisebb méretű rajzai és vász-
nai vannak összegyűjtve e kiállításon. Erdei 
Viktor és Gulácsy Lajos nevei országosan is-
mert nevek. Sajátos és önálló karakterű mii-
yész mindkettő, de törekvéseiket párhuzamos 
irányúvá teszi szemléletüknek szimbolizáló el-
vonások felé való hajlandósága és művészetük 
közös lirai eleme. Amit a most kiállított 54 da-
rab rajzban és olajfestményben nyújtanak, az , 
sokoldalúan jellemzett teljes képét adja érté-; 
ke«s művész egyéniségüknek. A kiállítás julius 
5-ig marad nyitva. 

— Ax osztrák miniszterelnök felgyógyult 
Bécsből jelentik: Stürgkh. gróf osztrák minisz-
terelnök* kit szembaja miatt a mult hónapban 
operáltak, szombaton, hosszabb magánkihallga-
táson jelent meg a király előtt. Stürgkh meg-; 
köszönte a királynak a mult csütörtökön nála 
tett látogatását. LTgy mondják, bogy miután a 
miniszterelnök egészsége helyreállott,' ismét át-
yeszi a kormány vezetését és nem igaz az a 
hir, mintha őszszel véglegesen beadná a lemon-
dását. 

— Nyugat. A Nyugat, Ignotus, Ady Endre 
és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő 
szépirodalmi folyóirat 1912. évi julius 1-ii 13tík 
száma a következő, (igen érdekes .tartalommal' 
jellent meg: Ignotus: A . Nyugat olvasóihoz. 
Ady Endre: Margita- élni akar. (Vers.) Mó-

ricz Zsigmond: Epizód, (Novella!) Halász 
Imre. Eliimarok és Andrássy. (Politikai ta-
nulmány.) I. A .magyar és német kérdés. 
Bernstock Károly rajza. Balázs Béla: Az 
Utolsó Nap. (Dráma-részlet.) Kaffka Margit: 
Hajnali Rituuusok. (Vers.) Scliöpfeliu Ala-
dár: Petőfi revíziója. Ferenczy Sándor dr: 
Schopenhauernek Goethéhez (irt egy levele, 
pszichoanalitice nézve. Babits Mihály: örök-
ségem, (Vera) Laczkó Géza: Pcrriuet Par-
pttüLLe. (Novella.) Kosztolányi Dezső: Pipa-
csos alföldi ut, forró nyári délután. (Vers.) 
Ignotus: Jegyzetek a politika mögül.. Radó 
Sámuel: Ogulin-Kniin. Figyelő: Babits Mi-
hály: Kun József. Fenyő Milksa: Adorján 
Andor: Sorsok és pályák. Kuncz Aladár: 
Morálválság. Molnár' Antal: Uj könyv Beet-
hovenről. Lengyel Menyhért: Toto. Balázs 
Béla: Párisi levél. Berény Róbert: A velencei 
magyar ház. -Feleky Géza: Egy falkép /a 
huszadik század elejéről. Csócsy Imre: Mánia 
— Boldog házasság. Peder Nansen könyvei. 
Disputa: Halász Imre. Szerkesztőség és ki-
adóhivatal Budapest, IX., Lónyay-utoa 18. 
Szerkesztőségi órák délután 4—6-ig. Egyes 
szám Szegeden Bartos Lipót könyvkereske-
désében kapható. 

— A szegcdi faipari szakiskola fel-
ügyelő bizottsága. A kereskedelemügyi mi-
niszter a szegedi állami felső ipariskolával 
kapcsolatos faipari szakiskola felügyelő-bizott-
ságába Lázár György dr polgármester elnök-
lete alatt bégavári Bach Bernát gőzmalonttu-
lyjdonost, Pálfy Dániel gépgyárost, Scossa De-
zső tanfelügyelöt, Tóth Antal népiskolai fel-
ügyelőt, Winimer Fülöp gyárigazgatót és Len-
gyel Lajos butorgyárost nevezte-ki. A minisz-
ter egyidejűleg megkereste. Szeged szabad ki-
rályi város tanácsát, úgyszintén a kereskedel-
mi és iparkamarát és az ipartestületet, hogy 
a saját részükről választandó felügyelő-bizott-
sági tagok kiküldése iránt intézkedjünk. 

— Jakabffy Iván öccse öngyilkos lett' 
Jakbffy Ivánnak, az elzüllött csanádmegyei 
dzsentrinök, kit nemrég ité-lt el egy évi bör-
tönre csalásért a szegedi törvényszék, öcscse, 
Jakabffy Iván aradi magántisztviselő ma 
délelőtt lakása hálószobájában főbe,lőtte ma-
gát. Jaikabffy családja teljesen elszegényedett 
és érdekes, liogy a család tagjai közül utóbbi 
években hatan lettek öngyiilkosok. Tibor 
bátyjához levelet intézett, melyben elmondja, 
hogy könnyelműsége viszi az öngyilkosságba 
és utolsó kívánsága az, hogy papot hívjanak 
melléje és Kupán a családi sírboltba temes-
sék el. 

— Katonazene a Stefánián. Kedden dél-
után 6 órától félnyolc óráig a 46. gyalogezred 
zenekara a Stefánia-sétányon hangversenyez. 

— Milovanovits meghalt. Milovanovits 

Szerbia miniszterelnöke hétfőn hajnali öt óra-
kor meghalt Belgrádban. Az elhunyt neveze- ' 
tes szerepet játszott a modern Szerbia utolsó 
évtizedeiben. Európai műveltségű férfiú volt, 
amellett mégis balkáni stilusu. Szolgálta az 
Obrenovicsokat, a pajzán Milánt és a szeren-
csétlen Sasát: aztán megbuktatta a monarchia-
barát dinasztiát, hogy ugyanolyan hűséggel 
szolgálja Karagyorgyevies Pétert, A magya-
roknak ellensége volt a megboldogult. Az an-
nekszió alatt jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
gyújtogatta ellenünk nemzetét, hogy aztán ő 
szerelhesse le a belgrádi r'eyáns mozgalmat. 

— Sztrájk busz fillérért. Szabadkáról jelen-
tik: Ma réggéí nyolcvan munkás sztrájkba lé-
pett. A munkások már régebb idő óta kérték 
a főnökséget, liogy napibérüket két korona 
negyven fillérről, két korona hatvan fillérre 
emeljék fel, de a munkások kérelmét elutasí-
tották. A munások ezért ma sztrájkba léptek. 

— Repülés Szegeden. Tóth József, a fiatal 
magyar aviatikus vasárnap este fölszállt a 
szegedé lóversenytéren. A szeles idő nem ked-
vezett a repülésnek. Az aviatikus első fölszál-
lása szépen sikerült. Két kört irt le, mintegy 
ötven méterűg emelkedő magasságban. Tóth 
még két. föl szállást tervezett, amelyek közül 
azonban a rossz motor és a gyönge benzin 
miatt egyik sem sikerült. A repülésnek csak 

gyéren akadt közönsége, aminők főképen u 
rendezés el őkészületiensége volt az oka. A 
•rendezőség kapkodása és gondatlansága kü-
lönben a pályán is sok kellemetlenséget oko-
zott a közönségnek. 

-r Vasúti szerencsétlenség bét halottal 
Boroszlóból jelentik: Smidefeldpél egy éjsza-
kai személyvonat összeütközött egy különvo-
nattal, amely kirándulókat szállított Boroszló 
felé. Az összeütközés folytán két vaggon telje-
sen összetört és a személyvonat kisiklott. Hét 
utas meghall és tizenegy megsebesült. Hogy a 

szerencsétlenséget mi idézte-elő, eddig nem si-
került a vizsgálatnak megállapítani. 

— Uj gyógyszertár. lTj gyógyszertár-en-
gedélyt kért Bokor Adolf, aki a Boldogasszony-
sugá, rúton akar uj patikát bei'endezni. Az 
egészségügyi bizottság- a patikajog kiadását ja-
vasolja, 

— A kis kaszirnő. Vasárnap délután ön-
gyilkosság történt Szegeden. Veres Irén, tizen-
nyolc éves kaszirnő zsirszódát ivott. Veres 
Irén Nagyváradról került Szegedre az özvegy 
édesanyjával, aki egyik szegedi szállóban 
szobaasszony. A kis kaszirnő megunta az éle-
tét és ezért akart a halálba menekülni. Súlyos 
belső sérülést szenvedett. A közkórházban 
ápolják. 

— Jótékoisycélu kabaré Újszegeden. Va-
sárnap délután öt óraikor Bérezi Jenő, ia Sze-
gedi Orfeum kitűnő igazgatója jótékony célú 
kabarét rendezett társulatával Újszegeden, a 
Vigadó előtti kertbe.lyiségben. Bérezi, ki már 
az utcai kabaré rendezésével |is megmutatta, 
hogy mennyire támogatja a jótékony intézmé-
nyeket és mily barátja a .társadalmi huma-
nizmusnak, a vasárnapi kabaré teljes jöve-
delmét a szünidei gyermektelep javára ado-
mányozta. A kabaré kezdésével egyidejűleg, 
a társulat összes tagjaii perselylyel járták kö-
rül a főfasor meg a Vigadó előtti térség kö-
zönségét és igazán dicséretes buzgalommal 
törekedtek arra, hogy minél több fillért gyűjt-
senek össze, az. árva és beteg gyermekeknek. 
A kabaré, mely este 7 óráig tartott, szép er-
kölcsi és anyagi eredménynyel végződött. 

— Velence—Lidó nj pompájában. Egész 

sora a kellemes meglepetéseknek vár azokra, 
akik ez évben a Lidót fel fogják keresni. Pá-
ratlan strandján gyönyörű élet folyik és a 
Pro Veneziá társaság gondoskodott róla, liogy 
az ünnepségek egymást érjék. Olyan szórako-
zások, minőket csak Velence nyújthat. A Li-
dón már is igen előkelő közönség és igen je-
lentékeny magyar uri társaság élvezi ennek a 
páratlan szép helynek a gyönyöreit. A tervbe 
vett ünnepségeket részletesei^ felsorolja a Iá-
déról szóló mai lapunkban közölt hirdetés. 

— Hirdetmény. A magyar királyi pénz-
ügyminisztériumnak folyó évi május hó 21-én 
58.562. szám alatt kelt rendelete értelmében a 
kereskedelemügyi magyar királyi miniszter ur 
a magyar királyi államvasutak vonalain teljes 
kocsi rakományokban szállítandó bérmentetle-
niil feladásra kerülő sókiildeményekre az elő-
ző években is már engedélyezett ideiglenes jel-
legű szállítási díjkedvezményeket a folyó évi 
junius hó 1-től a folyó évi augusztus hó 15-éig 

terjedő liatálylyal újból engedélyezte, vagyis 
a most jelzett küldeményekre ezen időre ideig-
lenes kedvezményképen a) kocsinként s fuvar-
levelenként legalább 10.000 kilogrammért való 
dijfizetés mellett az V. b) kivételes díjszabás-
nak tiz százalékkal rövidített díjtételeit, b) Ko-
csinként és fuvarlevelenként legalább 15.000 ki-
logrammért való dijfizetés mellett pedig az a) 
alatti mérsékelt díjtételek alapján eredménye-
ző fuvardíjból kocsi' kihasználási jutalék fejé-
ben kocsinként három korona engedményt en-
gedélyezett és erről a magyar királyi állam-
vasutak igazgatóságát folyó évi május hó 16.-án 
kelt 35.694—1912. számú rendeletével megfele-
lően értesítette. A sóküldeményeknek bérmen-
tetlén vagyis a fuvardíj átutalása mellett le-
endő feladása ugy értelmezendő, hogy a ked-
vezményes fuvardíj a küldemény rendeltetési 
állomásán az átvevő által fizetendő. Mely ked-
vezményre, vajamint arra a körülményre is, 
hogy a Magyar Bank és Kereskedelmi rész-


