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kórházba. Vasárnap délután Gerl János, aki 
junius tizedikén betegedett meg, ma éjjel pe-
dig Baccics Erika halt meg a himlő követ-
keztében. összesen tehát két ember halt meg, 
tiz beteg betegen fekszik. A betegek álla-
pota azonban aggodalomra nem ad okot. Ha 
a járvány tovább terjedne, a járványkórhá-
zat egy Dö'kker-féle barakkal fogják meg-
nagyobbítani. A tiszti főorvosi hivatal már 
engedelmet kért a belügyminisztériumtól, 
hogy a városban a kényszerítő védőoltást fo-
ganatosítani, de a minisztériumtól eddig még 
nem érkezett meg a válasz. A főorvos elő-
terjesztésére a tanács elhatározta, hogy a 
fiumei iskolákat a járvány miatt bezáratja s 
igy valószínűleg az állami iskolákban is szü-
netelni fog az előadás. 

A járvány miatt a városi egészségügyi 
bizottság is ülést tartott, amelyen a főorvos 
jelentést tett összes eddig tett intézkedéseiről. 
A főorvos indítványára a bizottság kimondot-
ta, hogy megkeresi a városi tanácsot, indít-
son szigora vizsgálatot annak megállapítá-
sára, hogy a feketehimlőnek a Magyaroi-
szág gőzös utján való behurcolása miatt kit 
terhel a felelősség. 

— Uj miisor a Vigszinpadon. Sarkadi 
Vilmos igazgató s a művezetés uj műsorról 
gondoskodott, melyben nagy kedve telt a 
nézőközönségnek. Bizonyítja az osztatlan ér-
deklődést, hogy a hétfői napon is egészen 
megtelt a kellemes nézőtér és a páholyok. 
Minden egyes számnák tapsoltak és ujráztattak. 

— Az orosházi dráma. Gyuláról jelen-
tik: A gyulai esküdtbíróság szenzációs bün-
tetőügyben ítélkezett szombaton. Bikádi M i -
hály takarékpénztári könyvelő volt a vádion, 
aki ez év februárjában agyonlőtte sógorát, 
Jankó Gergelyt, az orosházi népbank tiszt-
viselőjét és kétszer anyósára lőtt. Bikádi Mi-
hály, az orosházai takarékpénztár könyve-
lője a mult év elején vette nőül Jankó Mi-
hály orosházi gazdálkodó Juliska nevű leá-
nyát és apósa házába költözött. A közös ház-
tartásban azonban nemsokára kitört a vi-
szály a vő és az anyós, valamint a sógor, 
Jankó Gergely között. A helyzet annyira ki-
élesedett, hogy Bikádi február elején kény-
telen volt elköltözni és mivel felesége nem 
akart vele menni, különváltan éltek. Bikádi 
rendőri segitséget kért, hogy ingóságait elvi-
tethesse, de a hatóság a karhatalmi segitsé-
get megtagadta. Február tizenegyedikén este 
Bikádi maga ment el anyósa házába, de otv 
ismét kitört a civakodás, a két sógor össze-
veszett egymással, miközben Jankó Gergely 
Bikádi felé köpött és tettleg inzultálta. Bikádi 
erre szinte önkívületi állapotban, előrántotta 
revolverét és célzás nélkül rálőtt támadójára, 
akit a golyó a jobb halántékán talált és nyom-
ban megölt. A lövés zajára berohant az anyós 
és vejére támadt, de Bikádi az anyósára is 
lőtt kétszer. A golyók az anyós jobb kar já t 
fúrták keresztül és könnyen megsebesítették. 
A szombati főtárgyaláson Bikádi Imre szún-
dékös emberöléssel és emberölés kísérletével 
vádolva állott az esküdtbíróság előtt. Az es-
küdtek este meghozott verdiktjükben a vád-
lottat erős fölindulásban elkövetett embét-
ölésben mondották ki bűnösnek, de azt is ki-

mondották, hogy fegyverét jogos önvédelem-
ből használta. A verdikt alapján a törvény-
szék a vádlottat fölmentette és nyomban sza-
badlábra helyezte. 

— Rendőri krónika. Sániha József 60 
esztendős alsóvárosi gazdálkodó vasárnap 
virradóra, Déli báb-utca 59. szám alatti laká-
sának: .eresze alatt fölakasztotta magiát egy 
paprikaszári tó rúdra. A helyszínén megjelent 
rendőrtiszt megállapította kétségtelenül az 
öngyilkosságot. Boncolás mellőzésével teme-
t ik (holnap délután. — Takács iMária 53 éves 
magánizónőt, vasárnap reggel a Margit-utca 
24. szám alatti lakásán, ,az ágyban holtan ta-
lálták. .Halálának az okát, az orvosrendőri 
•boncolás fogja megálilapitani. 

Szabóipari és cipészipari tanfolyamok. 
A szegedi ál lami felső ipariskolán junius 
30-án (hétfőni) szabóipari és cipészipari szak-
tanfolyamot tartanak, előbbi he t i 12 órai ok-
tatás mellett hat heti időtartammal, utóbbi 
pedig ugyaincak Itoetii 12 órai oktatással, négy 
heti időtartammal. A tanfolyamokra beirat-
kozni lehet az iskola igazgatóságánál (Mars-
tér 7.) naponta délelőtt 11—.1 óráig, valamint 
a tanfolyamok megnyitásának .napján, tehát 
junius 30-án este 6—7 óráig. A tanfolyam In-
gyenes; a tanórákat a jelentkezőkkel együtt 
á l lapí t ják meg. A tanfolyamokra felvétetnek 
oly szabó- illetve cipésziparosak és ipari (al-
kalmazottak, kik legalább 18 évesek, magya-
rul olvasni és inni tudnak és a. számtani alap-
műveleteket ismerik. A jelentkezés alkalmá-
val a személyazonosságot igazoló okmány 
(iparigazolváiny, adókönyv, munkakönyv stb.) 
is felmutatandó. 

— Uj megállóhely. A budapesti nyugoti 
p. u. orsovai vonalon közlekedő 710. sz. sze-
mélyvonat Erzsébetemlék feltételes megálló-
helyen jun. 20-tól bezdődleg reggel 5 óraikor 
1 percnél rövidebb időre rendesen meg fog 
állani. 

®rán-szálloda, 
Budapest, V., Váczi-körút 82/a. 

a Nyugati pályaudvarral szemben. Legmodernebbül 
berendezve. Szolid családi ház, figyelmes kiszolgálás. 
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Szépségápolás!! 
P i a r s t H ó s s i 
faygienikus modern kozmetikai intézetében. 

Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfol-
pattanás, bőratka (mitteser) stb. Zsírosarcbőrt, 
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbe-
hozása. Villanyvibrációs és kézzel való arc-
massage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérlet-
rendszerü arcápolás. Dr. Jutassy József, 
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosá-
nak szépségápoló és szépséghibákat eltüntető 
ártalmatlannak bizonyult szereinek eiárusi-
sitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és haj-
gyógyitó, szörvesztő készletek. Arckrémek, 
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték, 

hajszesz stb. 
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Közgyűlés előtt 
a köztisztasági telep ügye. 

— A tanács javaslata. — 

(Saját tudósítónktól.) A holnap délután 
folytatandó rendkívüli közgyűlésen póttárgy-
ként szerepel a köztisztasági telep is. A ma 
délelőtt tartott tanácsülésen Bokor Pál he-
lyettes-polgármester tett javaslatot ebben az 
ügyben. Az építési költségre szükséges 
320,000 korona fedezetéül két városi alap 
igénybevételét ajánlja. Ha ebez a közgyűlés, 
azután a belügyminiszter hozzájárul, akkor 
semmi akadály sem áll az előtt, hogy a köz-
tisztasági telep építését megkezdjék, illető-
leg az épitkezési munkálatokra néhány héten 
belül kiírják a pályázatot. Aggodalmak van-
nak aziránt, vájjon a belügyminiszter hoz-
zájárul-e ahoz, hogy a város az árvaházi 
alapból vegyen kölcsön 90,000 koronát a köz-
tisztasági telep céljaira. Bokor Pál a követ-
kező javaslatot terjesztette a tanács elé: , 

„Tekintettel arra, hogy a városi köztisz-
tasági, szemétkihardási és locsolási munká-
latoknak kizárólagos kezelése életbe lépett, 
az /eddigi eredmény ,is azt {[gazolja, hogy 
ezeknek a munkálatoknak állandó ellátása a 
város közegészségügy iés köztisztasági ér-
deke, tekintettel arra, hogy a munkát meg-
felelően csakis akkor lehet elvégezni és az al-
kalmazott személyzetet, műszereket és egyéb 
eszközöket csakis ugy lehet biztosítani, ha 
az állandó köztisztasági telepet mielőbb el-
készítik és tekintettel végül arra, hogy a te-
lep és a hozzátartozó munkásiházák teljes föl-
építése a mérnöki előirányzat szerint ösz-
szesen 320,000 koronába kerül, amely összeg 
a város által kezeit alapokból igénybe veen-
dő kölcsönnel fedezhető lesz. 

Mindezeknél íogva ,a tanács1 javasolja, 
mondja ki a közgyűlés, hogy a köztisztasági 
telep kiépitését sürgős szükségnek tar t ja és 
annak a mérnöki hivatal által beterjesztett 
költségvetés szerinti fölépítését elrendeli, a 
szükséges 320,000 korona beruházási költsé-
get megszavazza, amely összeg 'húsz év alatt 
visszafizetendő s 4 százalék kamatozás mel-
lett a letéti óvadék cirnén elhelyezett 243,226 
korona és az árvaházi alapban elhelyezett 
92,406 koronát kitevő alapból lesz ideiglene-
sen kölcsönként fölveendő s 1914. évi január 
elsejétől kezdődőleg husz egyenlő részletben 
visszafizetendő s az egyes fizetési részletek 
közköltségvetésileg biztositandók." 

A tanács magáévá tette Bokor Pál ja-
vaslatát, amelyet holnap p közgyűlés elé ter-
jeszt. 

(—) Megint pénzt kér a kórház. A 
szegény kórház. A városi kórház igazgató-
sága tízezer korona kölcsönt kér a várostól, 
mivel minden pénzforrása kimerült. A kór-
ház közel százezer koronával tartozik már * 
városnak. 

(—) A tanyai vasút ügye. A tanyai 
vasút azok közé a városi tervek közé tartozik, 

Telefon 1203. sz. 

Legolcsóbb kárpitos-áruk beszerzési forrása. 

Dus választék kész diván, ottomán, matracok, gar-

nitúrák, gyermekágyak stb. Javitások jótállással 

szakszerűen eszközöltetnék. Tiszteléttel 

b a l o g . 
• • kárpitos-üzlet :: 
Kossuth Lajos-sugárut 6. Szám. 


