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Hír szerint Giers orosz nagyköveit a portá-
nak .néhány olyan módozatot is figyelmíébe 
ajánlott, melyek alkalmasak volnának a bé-
kekötés megkönnyítésére. 

Békét kötöttek a szövetségesek 
Törökországgal! 

Lapzártakor kapjuk azt a nagyjelen-
tőségű hírt, hogy a balkáni szövetségesek 
békét kötöttek Törökországgal. Erre vo-
natkozólag a milanói Seculo i r ja : Diplomá-
ciai forrásból jelenthetjük, hogy Törökor-
szág és a balkáni szövetségesek közt a bé-
ke befejezett dolog. A vitás kérdéseiket el-
intézték, csupán Szkutari és az Aegei-ten-
ger szigeteinek hovatartozása nem került 
eldöntésre, de e kérdést kölcsönös hozzá-
járulás folytán a nagyhatalmakra bizzák. 

A szegedi rendőrség 
készülődése a tömegsztrájkra 
— A gyárakból bevonták a katonaságot. — 

(Saját tudósítónktól.) A fővárosi estila-
pok közölték a hirt, hogy a szociáldemokra-
ta pártvezetőság valószínűleg elhalasztja a 
tömegsztrájkoit. Ugy kolportátták a hírt, 
hogy kerülni akarják a vérengzést, — amely 
a készülődésekből ítélve, föltétlenül bekövet-
keznék — és valamilyen formában megegye-
zésre jutnak a kormánnyal. Ezzel szemben 
tény az, hogy a fővárosiban a rendőrség, 
csendőrség és a katonaság permanenciában 
van, eddig még egyáltalán nem kaptak uta-
sítást a leszerelésre. Aminthogy a sztrájk el-
halasztásának vagy végleges elejtésének a 
hírét sem közölték még hivatalos formá-
ban. 

A „Délmagyarország" munkatársa meg-
interjúvolta Somogyi Szilveszter dr. főkapi-
tányt, hogy a sztrájk elmaradásának a hí-
rével szemben milyen magatartást tanúsít a 
rendőrség. A főkapitány igy nyilatkozott: 

— Egész bizonyosat még nem tudunk. 
Hivatalos formában még nem kaptunk érte-
sítést. Nekünk óvatosnak keli lennünk, a ké-
szültséget egyelőre föntartjuk. Éjjel-nappal 
őrjáratok cirkálnak a városban, az örszobák-
ban is készen áll a rendőrlegénység. A lovas-
rendőrséget is berendeltem, a 'központon 
azonban maradt kettő-kettő. 

— A gázgyárban, a villamos vasút tele-
pén, a viz mii telepen, a vágóhídon, a Bach-
maloimban, a Wimmer-gyárban és az ujsze-
gedi kendergyárban két-két szakasz katona-
ság volt készenlétben. A katonaságot azon-
ban hétfőn este félihét órakor visszavontuk, 
csak a gázgyárban és a vizmütelepen ma-
radtak ott a katonák. Ezek ugyanis éjjel-
nappal üzemben vannak és fokozatos föl-
ügyletet követelnék. Három-négy rendőr vani 
minden gyárban. Wímimer maga kérte, hogy 
vonjuk vissza a gyárból a (katonaságot, mert 
abszolút fölösleges a katonai felügyelet. 

— A katonaság visszavonása nincs ösz-
szefüggésben a sztrájk elhalasztásáról szóló 
hírekkel, amelyekről, ismétlem, nincs hivata-
losan tudomásom. Csak meg akarjuk kímélni 
a katonaságot, miért fárasszuk őket, ha nincs 
reájuk szükség. 

Mondom, a rendőrség egyelőre még 
teljes készenlétben marad. Roméljük a leg-
jobbat, de a legrosszabbra is el 'kelt készül-
nünk. 
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Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelentése sze-
rint: Többnyire ködös idő 
várható későbbi hőemelke-
kedéssei. Sürgönyprognó-
zis: Semmi vagy kevés 
csapadék. Déli hőmérsék-

let: 3:2 C fok volt. 
A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-

gad a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN délelőtt 9 órakor 
esküdtszéki tárgyalás. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„CJ/arlie nénje", bohózat. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután ihat órától 
kezdve „Egy szegény i f j ú története." Három 
felvonásban. 

VASS MOZI: Délután hat órától kezdve 
a ,„Sátán (Az ember tragédiája). (5 felvonás> 
7 képben.) 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hat órától 
este fél 11-ig „A barátnők", „A beszélő fa". 
Dráma 2 felvonásban. 

Duka Marcell halála. 
(Saját tudósítónktól.) Kellemes és szim-

patikus alakja végleg elmaradt a szegedi 
korzóról, a szegedi közéletből. És e világból 
is, mert Duka Marcell meghalt. 

Mindenki ismerte a kiváló öreg urat. A 
királyi kataszteri helyszinélési 'felügyelőség-
nek volt a fölügyelője s a király miniszteri 
tanácsosi méltósággál tüntette ki. Majd nyu-
galomba vonult. A múlt évben sokat beteges-
kedett, de az őszi napsütésben újra megjelent 
a korzón, jókedvet árasztott öreg barátaira, 
ismerőseire. Mindenki kedvelte. 

Duka Marcell hetvenkét évet élt. Majd-
nem harminc esztendőt töltött el Szegeden, 
tevékeny munkásságot fejtvén ki. Huszonöt 
évig állott a helyszinélési felügyelőség élén. 
Hosszú időn keresztül Szeged város társa-
dalmi életének .irányitói közé tartozott. Szé-
leskörű tudása révén nagy tisztelet környé-
kezte, lebilincselően ragyogó modora pedig 
általános népszerűséget biztosított számára. 

Dulka Marcell halála mély részvétet vál-
tott ki jóbarátaina'k, tisztelőinek és ismerő-
seinek igazi emberi értékeket gyászolló tö-
megéből. Az elhunyt temetése szerdán dél-
után fél 4 órakor lesz a Bástya-utcai gyász-
házból. 

— Inzultálták Némethy államtitkárt! 
Budapestről jelentik: A nemzeiti munka-
párt ma este tar tot t értekezlete előtt dur-
va inzultust követett el két munkás Né-
methy Károly államtitkár, a választójogi 
javaslat előadója ellen. A munkapárt he-
lyiségében félkilenc órakor két munkás je-
lent meg s ar ra kérték a teremszolgát, 
hogy hivja ki Némethy államtitkárt, aki-
nek'fontos levelet akarnak átadni. A szolga 
bement s néhány perc múlva kijött Né-
methy, -akinek az egyik munkás tényleg 
egy levelet adott át s amig Némethy ezt 
átvette, ezalatt a másik mentholos borral 
szemenköpte. Az államtitkár, akinek a sze-
meit a menthol-szesz erősen marta , fájdal-
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mában fölkiáltott, majd segítségért kiabált. 
A képviselők kitódultak a teremből, nyom-
ban ott termettek az épületben tartózko-
dó detektívek is és a két munkást, akik me-
nekülésre nem is gondolhattak, elfogták. 
Bevitték őket a rendőrségre és' kihallgat-
ták. Az egyiket Székely Istvánnak hivják, 
szobafestő, a másikat Som Dezsőnek s töl-
ténygyári munkás. Azt mondották kihall-
gatásuk alkalmával, hogy azért követték 
el tettüket, mert megakarták mutatni, hogy 
a munkásság végre tudja hajtani, amit 
akar. Mind a két munkást letartóztatták s 
holnap átkísérik őket az ügyészség foghá-
zába. Némethy Károly fájdalmai félórá-
val később az eset után lecsillapodtak s 
most már semmi baja sincs. 

— Pesti Tükör. Ma, március 3-án jelent 
meg az ország legújabb és nagyjövőjű új-
ságja, a Pesti Tükör. Kíváncsisággal várták 
az u j lap -megindulását s urna rövid időn be-
lül százezer példányt elkapkodtak a főváros-
ban, ugy, hogy később négy-ötszörös ár-át 
ígértek egy-egy számért. A Pesti Tüikör fő-
szerkesztője Biró Lajos, felelős szerkesztője 
Bethlen Oszkár dr., helyettes szerkesztője 
Róna Lajios. Ujöágiró gárdája szintén a leg-
kitűnőbb. Biró Lajos nemcsak mint iró, de 
mint hírlapi ró is talán a legelső ma, Bethlen 
Oszkár dr. a Pesti Naplónak vo'lt a helyet-
tes szerkesztője és politikai rovatvezetője. 
Róna Lajost pedig .ne|m kell bemutatni Sze-
ged és a Délmagyarország közönségének, 
minden írása a szenzáció erejével hat s mint 
szerkesztő is a legelsők között van. A Pesti 
Tükör miniden nap este hatkor jelenik meg 
és a délután történt .eseményeket is hozza. 

- Feministák Szegeden. A feministák 
március második felében, isimét agitációs elő-
adást rendeznek Szegeden. Előadóik Glück-
lich Vilma és Balázs Béla lesznek. 

— Elnöknői búcsúztatás. Búcsúzó sze-
retettel váltak el a jótékony protestáns- nő-
egyesület tagjai vasárnap délután félhárom 
órakor a Szeged-állomáson távozó elnöknő-
jüktől. Virágot nyújtottak át neki és igaz sze-
retettel köszöntek el tőle. 

— A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. 
A Dugonics Társasáig vasárnap délután föl-
olvasó ülést tartott. Erre az alkalomra zsú-
folásig megtelt közönséggel a városháza disz-
,tenme. Elsőnék Móra Ferenc ült a fölolvasó 
.asztalhoz. Néhány finoman stilizált, potékius 
hangulatu verset olvasott föl, amikben ben-
ne ragyogott költészetének káprázatos su--
gara. Kőhegyi Lajos dr. a modern kultúrá-
ról értekezett. Az élvezetes fölolvasást tet-
széssel fogadták. Sz. Szigethy Vilmos derűs 
hangulatu, művészi erővel fölépített novel-
lát olvasott föl. A publikum, hálás tapsok-
lkai jutalmazta a népszerű iró szereplését. 
Balázs Béla, a Társasáig illusztris vendége 
tökéletes művészi forimáju, megkapó szépségű 
versekkel ragadta magával a hallgatóságot. 
Ennek a Szegedről 'elszármazott, országos 
hirii költőnek valami megindító mielanoholia, 
széjjeloanló lágyság fakad a verseiből. A 
végtelenbe bámuló saemimel játszik szivének 
a gitárján és elmélázva nézzük, amint a lelke 
bánatosain rezeg a finom búron. Tomboló tet-
szés kisérte a fölolvasását. 

— Nyugat. A Nyugat, Ignotus, Ady 
Endre és Fenyő Miksa szerkesztésében meg-
jelenő szépirodalmi folyóirat március 1-i, 
5-ik száma a következő érdekes tartalommal 
jelent rnieg: Ignotus: Magyarság és iroda-
lom. Móricz Zsigmond: Sátán (Szinldarab 
egy felvonásban). Ady Endre: Levelek Ma-
dame Preteritehöz. Babits Mihály: Versek. 
Laczkó Géza: Német maszlag, török áfium 
(Regény V.) F. Kernádh Ilona: Piszi (No-
vella). Ady Endre: Én fánadtam el (Vers). 
Kaboe Ede: Róz&ika .gyermekei (Novella). 
Lengyel Géza: Kis házak közöitt (Regény) V.. 
Bárdos Artúr: Fika-esztétika. Somló Lili: 


