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bora Szerbia és Bulgária között etkerülhető 
lesz. Hadseregünk mindenesetre készen áll 
minden eshetőségre, amig a végleges meg-
állapodások aláírva nincsenek. 

Harcias görögök. 
Konstantinápoly, junius 3. Egy görög, 

lapnak jelentik Athénből: Konstantin király 
a bolgár határok közelében, (fölállított' csa-
patok megtekintése ut'án kijelentette a mi-
niszterelnöknek, hogy az eddigi összeütkö-
zéseknek még nem volt háborús karakterük. 
A király megjegyezte, hogy megtette a szük-
séges 'intézkedéseket, hogy a bolgárok első 
támadása után azonnal az egész vonalon elő-
re nyomuljon és a bolgárokat a Mestán át 
vissztt\>esse. Venizelosz mult szombaton több 
újságírót fogadott, akiknek azt mondta, 
hogy nem titkolhatja a 'helyzet komolyságát. 
•Görögország esetleg a hadüzenet nélkül va-
ló háború előtt áll. 

Csatározások. 
Szaloniki, junius 3. Az atfoéifi távirati 

iroda megállapítja, hogy bizonyos küfföltli 
lapoknak a 'hire, mintha a Panghaion mellett 
történt legutóbbi összeütközésnél a görögök 
kezdték volna a támadást, teljesen valótlan. 
Ellenkezőleg, ezt az összeütközést a bolgá-
roknak a görög hadserég áltál megszállott 
vidékekre való benyomulása idézte elő. Ez a 
benyomulás pedig a megelőző megállapodás 
elleniére történt, a katonai parancsnok uta-
sítására. A görög csapatok, amelyek ötszörös 
bolgár haderővel állottak szemben, csak vé-
dekeztek a betörés ellen. Az összeütközések 
folyamán a görögök részéről három tiszt és 
ötvenhét katona elesett, három tiszt- és száz-
liatvanöt közlegény megsebesült, husz ka-
tona eltűnt. 

KészQ! v a ' a n l . . . 
Durazzó, junius 3. Egy szerb vezérkari 

tiszt egyenruhában Tirnába érkezett és föl-
kereste Esszád basát. A basa környézete akt 
mondja, hogy'égy'szé 'fb Szökevényről van 
szó, de a tiszt maga ázt állítja, hogy kormá-
nyának missziójában jár el. A tiszttel nagyon 
figyelmesen bántak. — Tiranában és Alesz-
szióban háromezer török katona áll Mahmud 
Kiámil basa parancsnoksága alatt. Ennek a 
csapatnak tizenhat géppuskája, tizennyolc 
hegyi ágyuja, tizenkét gyorsan tüzelő ágyu-
ja és tizennyolc tábori ágyuja van. 

A világbéke és a japán kormány. 
Shiuda japán nagyköveti ^hivatalosan tudo-
mására hozta Byran államtitkárnak, hogy a 
japán kormány az Egyesült-Államok által 
Javasolt vi'lágbéketervezetet elfogadja. 

Salamon Gyula emléke. 
— Gyászistentisztelet a belvárosi tem-

plomban. — 
(Saját tudósítónk tál.) A város metssze 

idegenben elhuny t hü fia, Salamon Gyula dr. 
lelkiiüdvóért kedden .délelőtt gyászistentiszte-
let volt .a. belvárosi templomban. A főhajó elő-
terében állott a délszaki virágokkal ,gyönyö-
rűen ékesített katafalk, a feketével bevont 
padsorokban pedig a. város hatósága ós .nagy-
számú közönség .foglalt helyet. A gyásznii-
sét Jászai Géza estperes, címzetes püspök ce-
lebrálta nagy .papi segédlettel. 

A gyászoló családot Gaál Endre dr. vá-
rosi tanácsos ós Kiss Ferenc ifőerdőtanácsas 
képviselték, továbbá .az elhunytnak öccse és 
legközelebbi hozzátartozója, Salamon Lajos, 
aki a városi gimnáziumnak tanulója, A vá-
rosi hatóság Lázár György d.r. polgármes-
ter vezetésével jelent meg. Ott voltaik: Bokor 
Pál helyettes polgármester, Somogyi Szil-
veszter dr. főkapitány, Pálfy József dr. ár-
vaszéki elnök, Turóozy Mihály dr. tiszti fő 
ügyész, Tóth Mihály dr. tanácsos, Szalay Jó-
zsef dr. helyettes főkapitány, Síimkó Elemér 
dr. alügyész, Follráth Gyula és Fodor Jenő 
alkapitányok, Szigethy Vilmos levéltáros a 
városi tisztikar részéről, továbbá Weiner 
Miksa, Bokor Adolf, Re nn.er Mor dr., Holtzer 
Aladár, Ujj József dr., Gá.l János, Csikós 
Nagy József, Polgár Péter dr., Török Béla 
dr., Xvánkovifs Imre, Malkó Ferenc, Kor-
páissy Elemér, Domokos László dr., Márki 
Imre dr., Szakáts József dr., Schwoy Kál-
mán vezérkari testületheli százados. Izsépy 
Aladár és Hanklker János hoinvédszázadosok, 
Mikosevifs Kamit. dr. közjegyző, Kovács 
Ödön dr., Lévay Ferenc dr., Sümegi Kálmán, 
Lázár László, Szeless József dr., 'Schweiger 
Miksa, Széli Ákos, Eisner 'Manó dr., .Fekete 
Béla dr., Bába Lajos. 

A mise alatt a városháza öreg harangja 
félóráig zúgott és a torony tetején ott len-
gett a fekete lobogó. A város díszes babér-
koszorút .helyezett a templomban felállított 
ravatalra, melyet élővirágokkal de dúsan el-í' 
borítottak. A rekviem után a város babér-
koszorúját ládába csomagolták és elküldtek, a 
ksirlóii sírra/, ugyancsak elkülditlók továbbá 
egy kis ládában azt a .néhány marók földet, 
mely Salamon Gyula édesanyjának sírjáról 
való. Hazai föld fog .hullani .az elhunyt ko-
porsójára, melyet hazaszállítani nemzetközi 
egyezmény alapján nem lehet. 

Megemlítjük itt, hogy Salamon Gyula 
elhunytáról és eltemettetéséről egészen a mai 
napig sem .érkezett még 'részletes tudósítás. 
Az egyetlen hír az a kétszavas 'telegramm 
volt, melyet Bieher István kairói dohány-
ekszportőr, a Szegedről elszármazott .afrikai 
magyar küldött Gaál Endre dr. címére. Ez 
a mult hét csütörtökjén érkezett, a levéltu-
dósitásnak pedig 8—10 napnyi útja van. Az 
elhunyt barátai és rokonai nagy érdeklődés-

„EDISON" Mozi-Szinház 
Feketesas- és Csekonics-utca sarkán. 

mmmnmmmmmmmmmmmmm a 
Szenzációs sláger-műsor! m 

Pénteken, szombaton és vasárnap mutatja be az 

bajnoki mérkőzését és az állami főgimnázium 400 növendékének 

Ezeken kivüi a teljes 2 órás sláger-mtisor! Jegyek csütörtöktől kezdve az Edison-
Mozi pénztáránál előre válthatók. 
Bővebbet a falragaszok. Telefon 759. 

sel várják .a gyászeset kimerítő .leírását, A 
'kairói temtetŐ sirja fölé Szeged város fog em-
léket állattatni. 
taiunaiiimuaiiiniiimNmniMmmniH 

Ankéieznek a tanácsosok 
a vizinség megszüntetéséről. 

- Irtó hadjárat a vízpazarlás ellen. — 
(Saját tudósítónktól.) A város tanácsa ma 

délelőtt tartott ülésén közel másfél órán ke-
resztül azzal a .kérdéssel foglalkozott, hogy 
miiként és milyen intézkedéseket tegyen a víz-
pazarlást és milyen intézkedéseket tegyen a 
vízhasználat szigorúbb ellenőrzésié céljából. 
Mindez ,annak a közgyűlési határozatnak a 
következménye, amely szerint a törvényható-
sági bizottság elvetette a vizára-javaslatot és 

| kimondotta, hogy egyrészt sürgős intézkedése 
kot .kell tenni a vizinség megszüntetésére, más 
AívZit. közterek és utcáik öntözésére csuk a Ti-
sza-vizét szabad, fölhasználni. Hogy ezt ke-
resztül vihessék, elhatározta a. közgyűlés, 
hegy direkt erre a célra tiszai vízmű-telepet 
létesít 

A tanács legelső intézkedése a:z volt, hogy 
meghízta Tóth Mihály főmérnököt, hogy 
T.Viigá;MasDa -mrg • az artézi 'kutakat és .ha hi-
báikat födözicok Iföl, javíttassa ki. A főmér-
uűk az utapltárncik két nap alatt eleget tett 
s roiYUjárt jelentőst tett az eredményről. E 
.szerint .a vizszolgáltatás csökkenésének .egyik 
l"c.oka veit, hegy az ártézi kutak csakugyan 
— piozkoK-k voltak. A szűrők -megteltek ho-
mokkal s azokat ki, kellett tisztítani. Megmér-
ték, hcigy .a tisztítás előtt mennyi volt a ku-
tak crszies szolgáltató képessége: Ő6Ö0 köb-
méter viz. A tisztítás után ez a mennyiség 
7300 köbméterre emelkedett, tehát elérte -a 
naponkénti vízszolgáltatás normális fókát, 
)Egj"éb okai is voltaik még a folytonos vizhiá-
'jy-tknak. —- A tanács szeriint az -egyik ck 
elsősorban .az, -hogy a háztulajdonosok és la-
kók a. 'kertek öntözésére ártézi vizet (hasz-

» i 
náltalk és piedig olyan módon, hogy éjjel ki-
nyitották a vízcsapokat és reggelig nyitva 
hagyták. Ezeknek az áillapotclkmak igyekszik 
•gyökeresem elejét vein ni ,a tanács ma délelőtti 
ülésén, tett .intózkedéseivel. 

Bokor Piál helyettes polgármester ismer-
tette a vízhiány fömtlemlitett okait: (Hosszú 
vita fejlődött -k-i a fölött, hogy az ártézi kiutak 
szaporításával, vagy pedig radikálisabb el-
lenőrzéssel segítsenek a bajokon. Bokor Pál 
javaslata az volt, hogy a vízfogyasztást kell, 
korlátozni bizonyos mértókig, fokozni kell az 
ellenőrzést s evégből szaporítani kell late el-
lenőrző közegek számát. Somogyi Szilveszter 
dr. főkapitány véleménye az volt, h-ogy a 
mióta nagy építkezések vannak s -fölszaparad-
taik ,a lláromemele.tes házak, azóta kevesebb 
a v:i», minit azelőtt Mólt, A i vízóráikkal — 
mondotta -a főkiapitány — csakugyan nem le-
hetett volna gyökeresen segitiemi a 'vízhiá-
nyon. i ! í n 

— De mit csináljunk majd — kérdezte 
Lázár György dr. polgármester, — ha a mi-
niszter ránk parancsolja a vízórákat V. 

— Hogy-hogy? — kérdezték meglepőd-
ve a tanács tagjai. 

— .Hát ugy, hogy a miniszter kimondja, 
hogy közegészségügyi szemponlból feltétle-
nül szükiságesineik tartja a vízóráik beállítá-
sát — mondotta a polgármester. 

Azt .ajánlotta ezután a főkapitány, hagy 
fuixvsson a város még egy ártézi kutat, akkor 
nagyobb tesz a vízszolgáltatás. 

Lázár György dr.: Ezt is© lehet. Ha a viz-
szolgáltatás 5000 köbméterre csökkent volna, 
akkor a miniszter nem szólhatna ellene. De 
miután kiderült a kiutáló tisztítása utáin, hogy 
7600 köbméter viz áll naponként a 'közönség 
'rendelkezésére, tehát n,em ifu/rhatuink u j ku-
tat 


