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A népvándorlás, amely estéről-estére meg-

indul a Mars-térre, leghűbb krit ikája a 

Charles-Girkusznak. 

— Ma i számunk . A „Déimagyarország" 
nyomdájában sajnálatos esemény vezette be 
ezt a hetet. Régi, jól fizetett munkásaink, a 
kiknek részünkről mindig a iegliberálisabb bá-
násmódban volt részük, sztrájkba álltak a szer-
vezet parancsára. Nem tehettünk másként, a 
felónk dobott keztyüt el kellett fogadnunk, 
mert minden liberálizmusunk mellett sem ad-
hattuk föl azt az álláspontunkat, bogy nekünk 
is legyen jogunk disponálni abban a vállalat-
ban, amelynek föntartásáva! járó kockázatot, 
gondokat, éj-napot igénybe vevő munkát kizá-
rólag mi viseljük. Jól tudjuk, hogy a munkások 
rohamos és szerintünk ok nélkül való sztrájkba-
parancsolásával a kést akarta nyakunkra tenni 
a szervezet, dehát célt tévesztett. Nobilis gon-
dolkodású főnökök : Endrényi Lajos, Traub B. 
és Társa, (Lukács Lukács) és Várnay Dezső 
készséges ós szives segítségünkre jöttek és iry 
üzemünket úgyszólván folytatólagosan munká-
ban tarthatjuk. — Némi kis szünet állott be 
mégis, ez ós az egyszerre való nagy változás 
oka annak, hogy lapunkat ma és esetleg még 
néhány napig nem a szokásos terjedelemben 
kapja a közönség, amiért jóakaratú elnézését 
kérjük. 

— Bepu t ác i ó a polgármesternői . A felső-
városi gazdák ma küldöttségileg arra kérték 
Lázár György dr. polgármestert, hogy Szeged 
város tanácsa keresse meg az államvasuti 
üzletvezetősóget, hogy a Csongrád- és algyői 
vasúti keresztezésnél vasúti átjárót csináltasson. 

— A Szegedi Gazdaság i és I p a r b a n k 
közgyűlése. A Szegedi Gazdasági és Iparbank 
döntő fordulat elé érkezett. A bank julius 29-én 
rendkivüli közgyűlést tart, amelyen az intézet 
fölszámolása vagy az egy millió korona alaptőke 
leszállítása ós ujabb fölemelése tárgyában hatá-
roznak. Az igazgatóság tökeemelést javasol. 

— Életunt egyetemi tanár . Dr. Rorauer 
Gyula zágrábi egyetemi tanár, volt tartomány-
gyűlési képviselő, az unionista párt tagja teg-
nap pillanatnyi elmezavarában öngyilkos kísér-
letet követett el. Borotvával átvágta nyakütő-
erét és meglehetősen sok vért vesztett, ami-
kor tettét észrevették. Egy zágrábi szanatóri-
umba szállították. Dr. Rorauer tavaly rektora 
volt a zágrábi egyetemnek, intimusa dr. Toma-
sics volt bánnak és alapitója a nemzeti hala-
dás pártjának. 

— Merénylet a ha jmáskér i lőportorony 
ellen. Szombaton éjszaka a hajmáskéri tüzér-
ségi gyakorlótér mellett, a Csingarasszó völgy-
ben elhelyezett lőportorony katonai őrszeme 
gyanús neszt hallott a lőporraktár felől. Arra-
felé sietett és a kapunál egy alacsony termetű 
férfit pillantott meg, aki be akart hatolni a 
toronyba. — Az őrszem mintegy 30 lépésnyiről 
Halt wer da !-t kiáltott, mire az ismeretlen 
futásnak eredt. Az őrszem nem lőhetett, mert 
szemben állott a toronynyal és csak akkor 
használta fegyverét, mikor a merénylő már 
messze volt. A lövésre kisietett az őrség másik 
két tagja is, üldözőbe vették a titokzatos ide-
gent, de már nem érték utói. Reggel értesítet-
ték a cseadőrséget', amely helyszini szemlét 
tartott ós megállapította, hogy a lőportorony 
kapujának lakatját a merénylő leütötte, az' 
ajtót feltörte ós behatolt a toronyba, a hol 
egy fél bordó lőpor volt. — Még nem tudják,: 
hogy szombaton este ez a hordó tele volt-e s 
nem az idegen szakitotta-e fel. Nincs kizárva, 
hogy az illető orvvadász, aki csupán lőporhoz 
akart jutni. Ma délelőtt ment ki a hivatalos 
bizottság Hajmáskérről a Csingarasszóba, hogy 
megállapítsa a tényállást s főleg az őrszem 
kissé homályos szerepét tisztázza. 

— Fej leszt ik a tűzol tóságot . A tanács mai 
ülésén 1780 koronát utalt ki különféle uj tüz-
érségi szerek vásárlására, mint uj szivattyúra 
és csákókra. 

— Társa lgószoba a vágóh ídon . Szeged 
város tanácsa mai ülésén foglalkozott a mészá-
rosok kórelmével, hogy a vágóhídon részükre 
külön szobát rendezzenek be, ahol üzleti ügye-
ket egymás közt megtárgyalhassanak. 

— Kelemen Bé la arcképe. Kelemen Béla 
volt főispán arcképét a közgyűlés Nyilassy 
Sándor festőművésszel megfestette. Nyilassy 
elkészült legújabb müvével, Kelemen Béla arc-
kópét a főispáni szobában fogják elhelyezni, 
egy küldöttség pedig ugyanekkor a volt főis-
pánnak átnyújtja a közgyűlés búcsúlevelét. A 
diploma valóságos remeke a heraldikának. A 
föltűnést keltő művészi munkát fíárdoss Béla 
városi tanácsjegyző készítette. 

— Ti losban a l ibák . A szegedi rendőrség 
nem győz elég eljárást folytatni kihágás cimén 
azok ellen a gazdák ellen, akiknek szárnyasait 
napról-napra közlegelőn találják. Különösen a 
cserepessori lakók libáit találják a tilosban 
legelni és pedig a vásártéren, a lóversenytéren 
ahol tetemes kárt okoznak. A rendőrség kérte 
a tanácsot szigorúbb szabályrendelet kidolgo-
zására, mert a most érvényes intézkedésekkel 
a kihágást nem igen lehet lehetetlenné tenni. 

— A szegedi vasutas-palota. A kibővített 
vasúti leszámitoló-hivatal augnsztus elsején 
kezdi meg átköltözködését Budapestről uj szék-
helyére, Szegedre. A bevétel-ellenőrzési osztályt 
már átszállították. Huszonöt vasúti kocsit töl-
töttek meg az osztály iratai, amelyeknek a be-
raktározásával egész sereg hivatalnok foglala-
toskodott. Ebben az osztályban százharminc-
nyolc hivatalnok dolgozik, legnagyobb részük 
családos ember, akik julius utolsó napjaiban 
mind Szegedre költöznek. A vasutas-palota 
már készen áll és hivatalos átadása augusztus 
elsején lesz. 

NY1LTTER. 
E rovatban kőzlőttekért nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

SZÍNHÁZMŰVÉSZET 
0 Az u j szobrok. Csak most állították föl 

Szegeden a Széchenyi-téren Rákóczi lovas-

szobrát és Széchenyi István gróf márványból 

faragott szobrát. A tanács annak idején már 

1000 koronát kiutalt a szobor fölállitási költ-

ségeire. Ez az összeg azonban kevésnek bizo-

nyult, mert már elfogyott és további költsé-

gekre a tanacs ma ujabb 280 koronát szava-

zott meg. 

Egy szegedi műkedve lő búcsúja. A ré-

kusi ifjúsági egyesület, amely a legnagyobb 

sikerekkel dicsekedhetik a műkedvelői elő-

adások terén, vasárnap este búcsúztatta leg-

tehetségesebb tagját, Salvó Hugót. Salvót 

tédvalevőleg tagjai sorába fölvette az országos 

szinészegyesület s kiváló kvalitásait látva, szep-

tembertől kezdve szerződtette az eperjesi 

szinház igazgatója. 

KÖZIGAZGATÁS 
A közt isztaság min t üzlet. Szeged mai 

tanácsülésén jelentették, hogy a közigazgatási 
hivatal különféle „köztisztitott" dolgokért 123 
koronát bevételezett. 

A Gizella-tér rendezése. A Gizella-téri 
lakók sürgetik e tér rendezését, és pedig első-
sorban a burkolat készitésót. A tanács mai 
ülésén foglalkozott a kérdéssel, és előadták, 
hogy a Gizella-tér rendezésének ügye azért, 
késik, mert egyrészt a kövezési programm még 
nincs jóváhagyva, másrészt a Gizella-téri ház-
tulajdonosokra kirótt kövezési adó is csak 
részben folyt be. A tanács határazata alapján 
szorgalmazni fogják ezeknek az összegeknek 
behajtását. 

Nivó a K á l v á r i a nton. A Kálvária uti 
lakók nagyszámú deputációja járt ma Lázár 
György dr. polgármesternél, akit arra kértek, 
hogy a külső Kálvária ut rendezésénél a nivót 
50 százalékkal mélyebben vegyék, mint ahogy 
az „eszményi iiivón" lenne. 

Déva az a lkoho l ellen. Déva város ta-
nácsa ma a julius 12-ón megtartott népgyűlés 
határozatából ma átirt Szeged tanácsához. Az 
átirat az alkohol ellenes mozgalom érdekében 
arra kéri a város hatóságát, hogy intézkedjék, 
miszerint a korcsmákat ós pálinkaméréseket 
szombat este 6 órától — hétfő reggeli 6 
óráig zárva tartsák. 

— A fogada lm i templom. Lázár György 
dr. polgármester ma levelet irt Schulek Frigyes 
egyetemi tanárnak, a fogadalmi templom ter-
vezőjének, hogy a föld és betonmunkára vonat-
kozó pályázati feltételeket küldje el, mert a 
pályázatokat rövidesen kiírják. Tudnivaló, hogy 
a minisztérium már jóváhagyta a fogadalmi 
építésére vonatkozó közgyűlési határozatot és 
igy az építkezés időszerűvé vált. 
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Elsőrendű 
ni unkája el-
ismer! és a 
londoni nem-
zetközi kiálli-
iáson arany-
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