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N R P ! H Í R E K 

An / i k s z - k á r t y á . 

(Saját tudósítónktól.) Az asztalon sok 
szines anziksz-kártya hever. Sok üdvözlet, 
innen is, onnan is, csupa messzi tájról. Nyári 
időben messzi tájakon barangolnak a tehető-
sebb emberek, akiket a sors különös szimpá-
tiáiból minden földi jóval megáldott. 

. . . És sorra érkeznek a kedves és meg-
tisztelő irásök, a „viszontlátásig üdvözlöm"-
ök, a takaros kis képeslapok. Ma az abbáziai 
strandról kiváu valaki „jó mulatást", holnap 
talán Ostendébén jut valakinek az eszébe ne-
vem, amit nyájas hajlongással hoz iszives tu-
domásomra a postás. 

Az anziikszHlapök szezonja májusban kez-
dődött és leitart még vagy másfél hónapig. 
Európa majd minden nevezetes városából 
röpül a szines, kemény lap a. szélrózsa min-
den irányába és hébe-korba az én asztalomra 

is jut belőle, összerakosgatom és megőrzöm 
mind, néha szép sorjába, előszedegete őket, 
mint régi szerelmes leveleket ia bánatos asz-
szony. Elnézegetem ia sok nagyszerű várost s 
a pompás fürdőpavillont, a tengerjáró gőzö 
sön i3 megakad a szemem, ahogy a rag ' gó 
napsütésben áttör a habos hullámokon. 
• • • Ugy nézegetem őlket, mint bánatos asz-
szony a régi szerelmes leveleket. Nem is 
olyan régen, hanem .az iskolapadban, milyen 
halálos sóvárgással, mennyi rajongással ós 
milyen csodát váró fantáziával lapozgattam 
a térképet: Európa, Ázsia, Afrika, Amerika 
és A usztrália.. . Páriis, Berllin London, New-
York, Aztán Osztende, Nizza, Monte-Carló . . . 
majd itt leszek. Utazni erre is, arra is, fölke-
resni a világhíres helyeket. Mi van ennél 
nagyobb élvezet! Globetrotternék képzeltem 
magiam, amikor a földrajz tanára kihívott 
a térkép elé, hogy beszéljék a világvonalak-
ról. 

Most, egymásután érkeznek .a képeslapok 
a világ szép tálairól. És én nézegetem őket 
az elsötétített hónapos .szobában. Mintha ha-
lálos szerencsétlenség érte volna minden ál-
mom. Benn ülök ia. szobában -ós olvasnom 
kélll az Írásokat, amiket .a messzi tájakról 
küldtek. Ahová én vágytam mámoros rajon-
gáílsal, gyerekes fanatizmussal. Elembe tör a 
gondodat: a. gőzhajó nyugodt tempóban úszik 
a tengeren, .a fedélzeten szerelmes párok 
ácsorognák és örülnek . . . Fürdés Abbáziá-
l a n . . . Kellemes kódiorgás áPr isbm vagy 
lenn Nápolyban . . . Mennyi álom, ami mind 
ott születik iaz anziksz-lapokon. Leteszem a 
kedves Írásokat ós mintha keresném a ten-
gert, .a gőzhajót, de nem találok mást, osa'k 
egy laryor vizet, amit behozott a szobaleány. 

* T. S 

A margittai /választás. A Márkus László 
halálával megüresedett mangittai kerület-
ben megindultak a választási mozgalmak. Ti-
sza István, a képviselőház e'nöke tegnap le 
vedet intézett Bibarváiimegye központi vá-
lasztmányához, amelyben felhívja, hagy az 
uj ' képviselőválasztáshoz .szükséges intézke 
déseiket tegye meg. A központi választmány 
ma délelőtt tiz órakor ülést tartott, melyen 
a választás napját augusztus 19-ére tűzte ki. 
Az ellenzék jelöltje tudvalevőleg Szatmári 
Mór Á munkapárt Madarassy Gábor pénz-
ügyi államtitkárt lépteti föl. 

— ©teii egy sírban. A bihari hajdúk p i c 

fészkében Qkánybau egy esztendeje megtelt a 
temető. Az őseikhez megtért szegény magya-
rokat nem volt hova hantolni. A község földje 
szikes és a hatóság megállapította, hogy temet-
kezésre nem alkalmas. Ma az a helyzet, hogy 
az okányi temetőben öt-hat halottat földelnek 
egy sirba. Egy-egy család tagjait közös sirba 
temetik. Áz eső pedig, a mely végigpaskolta 
a bihari rónát szépecskén kimossa sirjaikból 
az okányi halottakat. Mivelhogy alig egy-két 
lábnyi mélyen fekszik az elhunyt jó emberek 
földi teteme a szikes agyagben. 

• 

Affér a tanácskozáson. Bécsből jelentik 
A prágai német-oseh tanácskozások folya-
mán Thun Ferenc herceg csehországi hely-
tartó és Schreiner volt tárca nélküli cseh 
miniszter közt lovagias affér keletkezett. 
Thun megsértette ellenfelét, aki erre .segéde-
ket küldött .a helytartóhoz. Már-már u.gy 
volt, hogy csupán fegyveres elintézés lehet-
séges, mikor felsőbb helyről beavatkoztak 
és békésen intézték el az ügyet. A niémet-
cseh egyezkedési tárgyalások azonban az af-
fér miatt megszakadtak, .ami akkor nagy 
feltűnést, keltett, de csak most tudódott ki, 
hogy imi volt az oka. 

— Uj drogéria Szegeden. A belügyminisz-
ter ma leiratban értesítette a várost, hogy 
Lukács Károly budapesti lakónak engedélyt 
adott egy Szegeden létesitendő uj drogéria 
felállítására. 

— Polgármesternő lesz a duzzogó prima-
donnából. Két nappal ezelőtt Zsigmondi Anna, 
a nagyváradi színház primadonnája a saját 
bucsufellópését lemondta s emiatt óriási botrány 
tört ki a Szigligeti-szinház előadásán. Erdélyi 
Miklós igazgató tegnap rendkivüli színházi 
törvényszéket hívott össze, hogy a háromtagú 
vészbíróság bírálja el a súlyos esetet. A tör-
vényszék Zsigmondi Annát a kötelességmulasz-
tás ós szerződésszegés vádja alól egyhangúlag 
felmentette és a vádlott belátására bizta, hogy 
az igazgatót az okozott kárért kárpótolja. Az 
Ítéletnek nincs indokolása, de bizonyos, hogy 
a fölmentés annak az orvosi bizonyítványnak 
az alapján történt, amelyeket a szép vádlott a 
biroknak bemutatott. A bizonyítvány szerint a 
művésznő' gégehurutban szenvedett aznap. A 
primadonna legközelebb Rimler Károly nagy-
váradi polgármesterrel lép az oltár elé. 

— Házasság. Ozv. Kökónyesdi Pap Ödönné 
leányát, Etelkát, augusztus 11-én vezeti oltár-
hoz Csanyteleken, Horváth Tibor, gróf Károlyi 
László uradalmi intézője, Derekegyházáról. 

— A partfürdő r.-t. ülése. A szegedi part-
fürdö r.-t. igazgató választmánya augusztus 7-
én d. u. 57/2 órakor Újszegeden, a fürdő tele-
pén ülést tart. 

— Elhalt festőmiivész. Gyöngyössy Rezső, 
az aradi festőművészek nesztora hosszas szen-
vedés után az aradmegyei közkórházban meg-
halt. Gyöngyössy Rezső állami segély utján 
képeztette ki magát és a bécsi festészeti aka-
démián szerzett diplomát. Hosszabb ideig mű-
ködött Lotz Károly festőművész termében, 
ahonnan nősülóse után Szegedre, majd pedig 
Aradra költözött, ahol évtizedeken át, különö-
sen a templomfestészet terén szerzett érdeme-
ket. Az utóbbi évtizedben bucsut vett az ecset-
től ós Nikolits Döme, aradi ügyvéd szellőjében 
mintszöllökezelő tartózkodott. Gyöngyössy Rezső 
a bohém élet valóságos typusa volt. 

— Kísért a Mona Lisa. Párisból jelentik : 
A Le Journal ma reggeli száma azt a szen-
zációs hirt közli, hogy a Louvre világhírű 
remeke, Lionardo da Vinci Mona Lisája amely 
a mult év augusztusában tünt el, titokzatos 
módon megkerült. Egyelőre nem lehet tudni, 
igaz-e a hir, vagyis inkább nem biztos, vájjon 
a valódi La Gioconda-e az a festmény, a 
melyet egy fiatal ember tegnapelőtt elvitt a 
párisi angol nagykövetségre és a jutalom iránt 
érdeklődött. Az idegen ifjú azt mondta a 
hivatalnokoknak, hogy Londonból jött, angol 
alattvaló. Lohdonban egy ismeretlen ur meg-
bízta őt azzal, hogy egy begöngyölt ós mad-
zaggal gondosan átkötött vásznat vigyen el a 
párisi angol nagykövetségre s ott kérdezze 
meg, hol és mennyi jutalmat kap az, a ki 
Lionardo da Vinci ellopott festményét vissza-
hozza. A nagykövetség hivatalnokai mind oda 
sereglettek. Eleinte azt hitték, hogy a fiatal-
ember örült, de mikor kibontották a vásznat, 
nem tudtak hova lenni ámulatukban. Lionardo 
da Vinci képe volt, az ellopott Mona Lisa. 
Legalább ők határozottan felismerni vélték a 
vásznon a műremeket. Azt mondták, hogy 
jöjjön másnap, már mint pénteken, s akkoráig 
meglesz a jutalom. Nyomban értesítették a 
Louvre igazgatóját, a szépművészeti minisztert 
ós a rendőrséget. Elsőnek Lópine rendőrfőnök 
sietett az angol nagykövetségre. Tegnap aztán 
ismét megjelent a titokzatos ifjú a jutalomért. 
Már várták a detektívek és letartóztatták. 
Most szhkértők vizsgálják a képet, vájjon az 
eredeti-e, vagy jól sikerült másolat? 

— Szökött katona. Sziráki István a sze-
gedi 46. gyalogezred közkatonája a napokan 
megszökött az ezredétől. A szökött katonát 
keresi a rendőrség. 

— Eltűnt milllomoa. Budapestről jelentik i 
A Lipótváros kedvence, Heidelberg Alfréd, is-
mert nevén : Heidelberg Frédi milliomos, hat 
hónap óta nyomtalanul eltflnt Budapestről. 
Heidelberg, aki még aránylag fiatalember, nyole 
év előtt nősült, igen romantikas körülmények 
közt, teljesen vagyontalan leányt vett el fele-
ségül. Ez a nősülés akkoriban nagy port vert 
fel a Lipótváros berkeiben. Színházakban, mu-
latóhelyeken nagyon ősmert alak maradt Frédi 
továbbra ie. Gyakran lehetett egyedül látni ; 
monoklit hordott, de azért nem tartozott a 
tármás aranyifjak közé, sőt igen csendes és 
szerény ur volt, dacára, hogy monoklit hordott 
és dacára, hogy milliomos volt. Heidelberg 
Frédi február óta nyomtalanul eltűnt Buda-
pestről, Mária-utca 32—34. számú saját házá-
ból, ahol gyönyörű lakásban élt a feleségével. 
Egészen jogos az a feltevés, hogy Heidelberg 
Alfréd valami szerencsétlenségnek lett az áldo-
zata. Nemcsak hogy fiatal feleségét nem érte-
síti a hollétéről, de egy barátjának, "ismerősé-
nek, ügyvédjének sem ir egy sort sem ; egyál-
talában nem ad életjelt magáról. Állítólag ka-
land rejtőzik Heidelberg Alfréd eltűnése mö-
gött, bár ez nem valószínű, mert hat hónap 
óta, ha akárhol is rejtőzik, látta volna valaki, 
vagy adott volna magáról valamilyen életjelt. 
Nem marad más hátra, mint az a teltevés, 
hogy Heidelberg Alfréddal valami baj tőrtént. 

— Népünnepély a tűzoltók javára. Nagy 
élénkség lesz augusztus 11-én, vasárnap este a 
Gedóban. A szegedi tűzoltók javára itt tartják 
meg szokásos nyári mulatságukat: délután 
népünnepélyt, este pedig szórakoztató estélyt 
tart. Mindkét mulatságnak oly tartalmas mű-
sora van, hogy azt nem is ketl külön a közön-
ségnek a figyelmébe ajánlani. A szokásos nép-
önnepélyi szórakozáson kivfil tűzoltói mentő-
gyakorlatok, dalárda verseny, kabaré és ingysn 
fényképezés, este pedig fényes tűzijáték és 
tüztámadás lesz. 

— Egy ariasszony automobil baleset*. 
Nagyváradról jelentik: Jungreiss Ignác nagy-
kereskedő felesége ^bérkocsin hajtatott ki a 
Püspök-fürdőbe. A bérkocsi összoütkűzött egy 
automobillal s az árokba fordult. Az idős nrl 
nő oly szerencsétlenül repült ki, hogy mind-
két lábát törte. Mellette ülő négyéves unoká-
jának semmi baja nem esett. 

— Rosszul végződütt k irándulás . Tegnap 
délután Hamburger Mér budapesti soffőr autó-
kirándulásra vitte két barátját, Tóth László és 
Mikolás Ferenc soffőröket és Tóth barátnőjét 
Horváth Róza pincérnőt. Sorra járták a ligstf 
vendéglőket, mindenütt ittak, ugy hogy Mikolás 
becsípett. Részeg állapotban szerelmi ajánlatott 
tett a pincérnőnek, a ki azonban visszautaal-
totta. Mikolás dühében előrántotta bicskáját 
és beleszúrta Horváth Rózába. A megsebesült 
leányt a Bethesda-kórházba vitték, Mlkolást 
pedig a rendőrség letartóztatta. 

— Meggyilkolt apáca. Bukarestből jelentik: 
A dulceai kerületben levő celici apácakolostor-
ban rémes gyilkosság történt az éjasaka. 
Reggelre kelve cellájában holtan találták Eli-
azara nővért. A gyilkos felvágta áldozatának 
hasát es a holttestet szörnyen megcson-
kította. 

— Sztrá jkra készülnek a szegedi usu-
talos-munkások. A szegedi asztalosmnnkások 
sztrájkra készülnek. Követeléseik: tiz száza-
lékos béremelés, kilenc órai munkaidő és 
bizalmi férfiak utján való mnnkásközvetltés. 
A munkaadók ezeket a követeléseket nem 
akarják teljesíteni. Az asztalosmnnkások ugyan-
is a mult évben kaptak tetemes béremelést. 
Különösen ellenszenves a munkaadóknak as a 
kívánság, hogy munkásokat ezentúl csupán 
a munkások bizalmiférfiai utján fogadhassanak 
föl. A tárgyalások folynak az asztalosmnnká-
sok követelési ügyében. A munkások azzal 
fenyegetőznek, hogy ha kívánságaikat nem 
teljesitik, sztrájkba lépnek. 

— Botrány a kaposvár i rendőrségen-
A nagyváradi rendőrbotrányhoz hasonló bot-
rányos eset történt csütörtökön délelőtt a 
kaposvári rendőrségen. S. Péterné 22 éves 
csinos kaposvári özvegy asszonyt, a kinek 
rendes polgári foglalkozása van, beidézték a 
rendőrségre egy okvetetlenkedő alaptalan föl-
jelentésre. A följelentőt agyanis módföl ött 
boszantotta az, hogy leghevesebb szerelmi 
ajánlataira is kosarat éa rideg elutasítást ka-
pott az özvegytől. Az asszony a rendőrség 
idézésén föltüntetett kora reggeli Időben nem 
jelent meg a rendőrségen, erre karhatalommal 
vezettették elő. Az ügyletes rendőrtisztviselő 
az özvegyet most annak minden erélyes t á t * 


