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nak látszik, de leány. A külseje Igen jóviá-
lis, pápaszemet -hord és barátságosain tekint-
getett -körül a pápaszem felett. 

A kávéház centrumában foglalt helyet, 
•ahol legtöbben valtak és a legvidámabb han-
gulat uralkodott, 0 egymaga ült asztalánál, 
előtte feküdt a „Lomdon News", a „The 
Giraphic"; a napi lapok közül a „M-atln", a 
„Le -Figaro", a „Berliner Tagehlatt" és még 
egy es-amó ujság-kalasszus. -Mellette egy 
szék állott; a széken egy üveg pezsgő hűlt 
jeges vödörben. A hölgy .a legszimpatiku-
sabb flegmával olvasta a vil-ágdapokat; köz-
be-közbe odajött -asztalához egy pincér, ud-
variasan kivette a Litfckét ,a vödörből és 
színültig töltötte a fi-nom, csiszolt polhara-t. 
A -hölgy felhajtotta egyszerű közvetlenség-
gel a -poháir pezsgőt és olvasott tovább. Fél-
ti zenkiet tőkor elfogyott az egész üveg pezsgő; 
a hölgy íizeteTf* felkelt -és elment. 

A kávéház tulajdonosa kommentálta: 
„ez kérem leány! Egy szegedi posta főtiszt 
nővére. Minden héten bejön két-háromszor 
este; megiszik egy üveg Littkét, elolvassa a 
lapokat, fizet é,s elmegy. Erdekies, független 
egy nő." 

Nem lehet tudni, hogy ezt a történetet, 
k-i hogy fogadja, de meggyőződhetik minden-
ki róla, hogy igy történik. 

h. i. 

Lukács tárgy alása horvát politikusokkal 
A horvát politikának érdekessége, hogy Lu-
kács László magyar miniszterelnök magához 
hivatta a volt horvát bánt: Tomasicsöt, va-
lamint Pejacsevicsot is, akikkel hosszabb ide-
ig tárgyalt. Lukács a horvát haladópárt több 
tagjával fog tárgyalni. 

A várpalotai birtokvásárlás a parla-
mentben. Félhivatalosan jelentik, hogy a vár-
palotai birtok-vétel dolgában Hazai Samu bá-
ró honvédelmi és Serényi Béla -gróf földmi-
velésügyi miniszter a képviselőház legköze-
l-ebhi érdemleges ülésén behatóan foglalko-
zik Károlyi Mihály grófnak Nyírbátorban 
mondott beszédével. Károlyi ugyanis -meg-
támadta a -két minisztert, mert tűrték a hir-
tokvásárt. A két miniszter hír szerint be fog-
ja mutatni az ügy aktáit a parlamentben. 

H Í R E K . 

Szegedi kalendárium. 

Vadász Lipót visszalépett. A nyirbátor 
választási -küzdelemnek érdekes fordulata 
van: Vadász Lipót dr., igazságügyi álamtit-
kár visszalépett a jelöltségtől. A munkapárt 
helyette Kállay Miklós dr. nyirbátori szolga-
bírót, KáMay Tamás dr. képviselő testvér 
öcscsét léptette föl. Vadász államtitkár va-
sárnap délután -a kerületbe utazott és ő ma-
ga jelentette tje visszalépését. Tudtval-evő, 
hogy a nyirbátori mandátum Vadász -lemon-
dása folytán üresedett meg. Mint politikai ál-
lamtitkárnak uj választás alá kellett vetnie 
magát, újra lelkesedéssel jelölték, de az ál-
lamtitkár nem kívánta Nyírbátort tovább kép-
viselni, mert — mint bejelentette — a kerü-
letben annyira fölforgatták a rendet a veze-
tők, Hogy csak szolgálatot vél teljesíteni, ha 
visszalép a jelölés elől. A Justh-párt jelöltje 
lirabovszky Guidó dr. A választás junius 
2-án lesz. 

Kedd 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-

. rológiai intézet hivatalos 
0B9 jelentése szerint: További 
f hőemelkedéssel, száraz idő 

£ várható. A hőmérséklet 
Szegeden délben 19.8 C fok 
volt. 

A VÁROSHÁZIN: délelőtt 10—l-ig fo-
gad a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHAZBAN: A beteg látogo 
tási idő délután 1-3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
a Cigányprímás, operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „A bohóc szerelme", irha Ered Jörg 
sen, Buermann Edittel a főszerepben. 

rrASS MOZI: Délután hat órától kezdve 
„Félvilági vér", 3 felvonásos dráma, irta Ro-
vetta. 

EDISON-MOZGÓ: Délután 6 órától 
kezdve ,Mariét", társaduimi dráma 3 felvo-
násban. „A kitagadott fiuk", dráma. 

KORZÓ-Mozi: Este hattól féltizenegyig 
két, 3—3 felvonásos Nordisk-sláger, Psylun-
derrel a főszerepben. 

Miért van vízhiány Szegeden? 
— Megvizsgálják a kutakat. — 

(Saját tudósítónktól.) A műszaki bizott-
ság ma délután tartott ülésén komoly aggo-
dalmakat támasztott az a kérdés, vájjon a 
vízórák kötelező beállításával gyökeresen 
segií-e a város a vizmizériákon. Eddig ugyan-
is azt hitték, hogy azért van vízhiány, mert 
a lakosság pazarolja a vizet. Fz azonban nem 
áll. A vízhiánynak egészen más okai vannak, 
amint most már a mérnökség is gyanítja, saj-
nos azonban, elég későn. A kérdés egy ma 
történt esettel kapcsolatban lett sürgősen ak-
tuálissá. Ma reggel ugyanis a városi bérház-
ban és a városházán nem volt víz. Hiába csa-
varták, préselték a csapokat, nem jött egy 
csöpp sem. Taschler Endre szóvá tette az 
esetet a tanácsülésen, a tanácsnak azonban 
sejtelme sem volt róla, hogy mi lehet az oka 
a viz megrekedésének. A műszaki bizott-
ság ülésén szintén szóba került az eset s a 
főmérnök igen megdöbbentő dolgokat emlí-
tett -.a csapok eldugulásának okairól. Lehet 
— mondotta, — hogy vagy az ártézi-viz 
apad évről-évre Szegeden, vagy pedig a ku-
tak fosszak. Ebben az esetben m-ég segíteni 
lehetne a bajon. Igen egyszerűen. Ki kell tisz-
títani a szürőmedencéket, mert nincs kizárva, 
hogy megteltek homokkal és ez -akadályozza 
az áftéziviz kifolyását. Ha azonban nincs hi-
ba a kutak körül, akkor csakugyan baj van. 
Akkor bizonyos, hogy az ártézi viz apad el 
lassú fokozatossággal Szeged alatt. És ezen 
a bajon bizony nem segíthetnek a vízórákkal 
sem 'és nem marad más hátra, mint vissza 
térni a Tisza vizéhez. A polgármester mű-

szaki bizottság ülésén nyomban fölhívta a 
főmérnököt, hogy a kutakat lehetőleg holnap 
vagy holnapután vizsgáltassa meg, nehogy 
hiába fektessen a város százezreket a víz-
órákba. 

A jelek arra vallanak, hogy ez a körül-
mény a közgyűlést is visszariasztja majd at-
tól, hogy a vízórák kérdésében végleges ha-
tározatot hozzon. Valószínű, hogy be fogja 
várni a mérnökség jelentését, mit tapasztalt 
a kutak kör-ül. 

— A pénzügyminiszter javaslatai. Há-
rom törvényjavaslatot nyújtott be a Ház mai 
ülésén Teleszky János pénzügyminiszter. Az 
egyik az állami költségvetési év megváltozta-
tásáról szól. E szerint 1914. julius elsejétől 
fogva a költségvetési év julius 1-től a követ-
kező év junius 30-ig tart. Ennélfogva a mi-
niszterek december közepéig tartoznak elké-
szíteni költségelőirányzatukat, a számvevő-
szék pedig március elsejéig köteles észrevé-
teleit közölni az elmúlt költségvetési évre. A 
másik javaslat a közösügyi kiadásokból Ma-
gyarországra eső, de még nem engedélyezett 
összegek törvénybeiktatásáról szól: jó né-
hány százmillió. A harmadik javaslat a szesz-
kontingensről szól. E szerint fogyasztási adó 
alá -eső uj ipari szeszfőzde üzembe helyezése 
nem engedhető meg s olyannak fölállítására 
iparhatósági telepengedély sem adható. 

— Mit kapnak a tartalékosok család-
agjai ? Néhány nappal ezelőtt megírta a 
Délmagyarország, hogy a kivételes szolgá-
latra behívott tartalékosok és póttartalékosok 
családtagjai számára a kormány kiutalvá-
nyozta azt a rendkívüli segélyt, melyhez ha-
sonlót Bosznia anneksziója alkalmával is 
kaptak már a kenyérkeresőjüktől megfosz-
tott családok. Persze érdekes megtudni, hogy 
egy-egy családra mennyi esik a rendkí-
vüli segélynek korlátok közé szoritott meny-
nyis-égéből? Szegedre ma érkezett el a hon-
védelmi minisztérium részletes fölosztási ter-
ve s ebből kitüni-k, hogy mintegy kétszáz-
hetven család részesül átlag 70—80 koronás 
segélyezésben. A segélyre szorulók több cso-
portba vannak osztályozva; az első osztá-
lyúak 80 koronát, a másodosztálynak 70 ko-
ronát kapnak és igy tovább, ötven és negy-
ven koronás tétel alig akad a városban, mig 
más községekben a 30—40 koronás tételek 
dominálnak. A szegedi polgárságnak kiosz-
tandó segély összege meghaladja a húszezer 
koronát, kz egyes családokat a városi adó-
hivatal értesíti s ugy-ancsak ez a hivatal bé-
lyegtelen nyugta-blankettát is kézbesít a fe-
leidnek; a kifizetést pedig a királyi adóhivatal 
teljesiti. A rendelet megérkezése nagy örö-
met keltett a polgárságban, mely igazán a 
legnagyobb szükségben kapja a kormány se-
gítségét, 

— A püspök és a munkanélküliség. 
Glattfelder Gyula dr., Csanádmegye püspö-
ke, már régebben elhatározta, hogy Szeged 
iránt való szeretetének olyk-ép ad kifejezést, 
hogy a szegedi tanítóképző részére egy tan-
intézetet és egy internátust létesít, még pedig 
Újszegeden 450.000 korona költséggel. Most 
a napokban, amikor Szegeden tartózkodott, 
arról értesítette a polgármestert, hogy a 
félmilliós építkezést már ősszel megkezdeti, 
mivel segiteni akar a munkanélküliek nehéz 
helyzetén. 

sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket e l s ő kézből 
szerz ik be. Erre alkalmat nyújt a most alakult 

„Egyesült pasztalosok JJutorraktára," 
(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben.) 
ahol k i záró lag helybel i , e l s ő r e n d ű a s z t a l o s m e s t e r e k ké -
sz í tménye i , mindenféle kivitelben, riszletfizetósrs is kaphatók, 


