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plakátokat ragasztott föl a kaszárnyák falá-
ra. A katonákat letartóztatták. A kaszárnyák-
ban igen sok antimilitarista kiáltványt osz-
tottak szét a katonák között. Bresztben tegT 
nap antimilitarista érzelmű polgárok tüntet-
tek a három éves katonai szolgálati idő el-
len s amikor egy katonai csapat az utcán el-
vonult, a tüntetés olyan lármás lett, hogy a 
katonákat azonnal visszavezényelték a ka^ 
szárnyába. 

— Milliós csőd. A nagyváradi pénz-
piacon nagy feltűnést keltett nemrégiben Ber-
ger Gyula biharmegyei nagybirtokos anyagi 
összeroppanása. A felszámolási tárgyaláso-
kon most kiderült, hogy Berger hitelezői tü-
relmetlenségének vált áldozatává. A hitele-
zők mintegy 2,600.000 korona követelést je-
lentettek be; a követelés 'nagyrésze jelzálo-
gos kölcsön és ezek közül az első helyen be-
kebelezettek teljes kielégítést is nyernek. 
Ezen az összegen felül Berger még vagy 
százezer koronával tartozott kisebb hitele-
zőknek. A fizetésképtelenség hirére ezek az 
emberek valósággál megrohanták a zavarok-
kal küzdő embert. Berger egyezséget ajánlott 
és minden vagyonát hitelezői rendelkezésére 
bocsátotta. Ha ezt elfogadják, a jelzálogolás 
biztosított hitelezők teljes követelésüket, a 
többiek pedig negyven-ötven százalékot ér-
hettek volna e'1. De a méltányos ajánlat rideg 
elutasitásra talált. Megkérték a csődöt Ber-
ger ellen és most a csődkvóta szerint a hi-
telezők nem kapnak többet öt-hat'százalék-
nál. 

— Parasztok és tüzérkatonák harca. 
Krakóból jelentik: A Nova Reforma jelenti 
Przemiisilből, bogy ©gy közeliiévé községben 
tegnap véne® összeütközés vollt tüzérkatonák 
és parasztok között, A parasztok beszorították 
a katonákat egy .boltbelyiiségbe, s amikor 
ezek később a boltot elhagyták, a parasztok 
az utcán kővel és bottal megtámadták a tü-
zéreket -és ötöt közüilök súlyosan megesebesi-
tetteik. Mvndrkikerics tüzéirkópliár olyan sú-
lyosan sérült meg, bogy néhány perc mutlva 
a verekedés helyéin meghalt. A zavargásnak a 
csendőrök vetettek véget, ak,ik harminc pa-
rasztot letartóztattak. 

— Rabló gyermekek. Debrecenből je-
lentik: Ember János tizemöltéves suhanc a 
legvásottabb alakja volt a Ikiüllteleki város-
részeknek. A javíthat! ám fiu tiz-tizenkétéves 
társaiból mblóbam'dát szervezett, amely szá-
mfts 'betörést és lopást követett él. A fiatal bű-
nösök különösen az Ittas emberekre pályáz-
tak, akiket leütöttek és kifosztottak, A banda-
vezér anyja, Ember József né megtudta a 'dol-
got, s miután a fiát hiába figyelmeztette, föl-
jelentést f ett a rendőrségen, amely a banda-
vezért hat társával együtt letantóztata. A 
züllött fiuk éllen megindították az eljárást, 

— A béna ember rémtette. Miskolcról 
jélentik: Véres családi dráma történt itt va-
sárnap délután a Szent István-ut i!5. számú 
házban. Ordós Jiános ötven,háromesztendős 
magatehetetlen nyomorék kétszer rálőtt a fe-
leségére, aki most a halállal vivődik. Az asz-
szony nem szívesen tűrte a munkátalan em-
bert és állandó oivódásban élt >a férjével.. Va-
sárnap délután vendége érkezett Grdósnak, 
Deme János, ákivel gyákran szokott 'elkár-
tyázni. Kártyázás közben Ordésiné belekötött 
a férjébe és csúnya szavakkal szidalmazta. 
A szomszéd inem tudta végighallgatni a pör-
patvart, fölkelt és távozott. Az asszony, aki 
csa|k ezt várta, megverte a magatehetetlen 
embert és ordítozva futott ki a konyhába, 

— Még ma kivégezlek! — kiáltotta a resz-
kető ember felé. 

A szegény férj azt hitte, hogy az 'asszony 
késért, baltáért, vagy más öldöklő szerszám-
ért. szalad a konyhába, fölkapaszkodott ,a szo-
bában lévő gyalupadra, a szerszámtartóból 
levette a megtöltött revolvert és vigyázó ál-
lásba helyezkedett. Amikor az .asszony az aj-
tóban megjelent: egyenesen reálőtt, 

A golyó talált, az asszonynak a torkát 
lőtte keresztül. A dördülésre 'összeszaladtak a 
szomszédok s az .asszonyt a kórházba vitték. 
A l>éna embert letartóztatták. Kihallgatása-
kor azt mondotta, hogy önvédelemből lőtt' az 
asszonyra, félt, bogy meggyilkolja. A feleség-
maga .is, akiinek most aggasztó az állapota, 

bevallotta, hogy megöléssel fenyegette a fér-
jét, bár nem akarta megölni, csak kissé meg-
boszantainá. 
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Bútorszállításokat hely- { J f J g á T B C t t O 

ben és vidékre, berak-
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1. sz. 
Telefon 34. 

tározást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

„A Délmagyarország" 
julius 1-éveluj előfizetést nyit. 

Programunk lapunk hasábjairól nap-nap 
után leolvasható. A haladásnak és a konszo-
lidációnak vagyunk hivei minden téren, bát-
rak és szókimondók Ítéleteinkben, korszerűek 
az események gyors regisztrálásában. 

Munkásságunk alaptörvénye a közön-
ség érdekeinek szolgálása. Szegedi Sport cí-
men vasárnaponként négyoldalos mellékletet 
adunk előfizetőinknek,'hogy az igények nyo-
mában haladva és azokat fokozva is a spor-
tok örvendetesen megsokasodott közönségé-
nek mindenkinél nagyobb szolgálatára lehes-
sünk. 

A Bélmagyar ország rohamosan fokozó-
dó elterjedtsége garancia arra, hogy hasáb-
jait a kereskedők eredményekben bizakodva 
kereshetik föl hirdetéseikkel. 

A Délmagyarország a vidék legjobban 
megszerkesztett, legolvasottabb és legelter-
jedtebb politikai napilapja. Mindenkinek já-
ratnia kell, aki a helyi és az országos hűe -
ket a kora reggeli órákban hü és érdeméhez 
méltó tudósításban, független és következe-
tes kritika kiséretében óhajt ja olvasni. 

A Délmagyar ország előfizetési árai a 
következők: 

Helyben: Vidéken: 
Egy évre 24 korona 28.— korona 
Félévre 12 korona 14— korona 
Negyedévre 6 korona 7.— korona 
Egy hónapra 2 korona 2.40 korona 

K ülföldi bélyegek, rit-
kaságok dús válasz-
tékban kaphatók 

L 
Kárász-utca 9. szám. 

V c r s c n y á r n b í z 
Református-palota, gőzfürdővel szemben. 
Női szövetek, Spongyavászon, Gre-
nadin, Madéra. Rőfösárűk, Keztyük, 
Harisnyák o lcsésága bámulatos 

Delén és kreton pongyolák K 4.— 
Delén és vászonbluzok . K 1.90 
Diszes női ingek . . . K 1.90 
Clott női szoknyák . . . K 1.90 

Szabott áraHi Alkalmi vételek 1 
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KÖZIGAZGATÁS 
Közgyűlés előtt. 

— Interpelláció, indítványok, választások, 
egyéb ügyek. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged város tör-
vényhatósági bizottsága holnap, szerdán dél-
után tart ja junius havi rendes közgyűlését. 
Érdekesnek .és izgalmasnak Ígérkezik ez a 
közgyűlés, amelynek a programján több fon-
tos város ügyön kivül tisztviselő-választás és 
egy kis politika is szerepel. A juniusi köz-
gyűlésen kerül betöltésre az alügyészi állás, 
az iskolaszéki irattáros, egy irnok s egy ke-
rületi orvos állása. A pályázók neveit már 
leközöltük. Különösen az alügyészi állás be-
töltése körül várható izgalmas választás. A 
juniusi közgyűlés előreláthatólag több napig 
fog tartani, a választások is kimerítenek leg-
alább egy napot. A tanács sok fontos ügyet 
már nem is tudott beszorítani a közgyűlés 
programjába, ezek majd rendkivüli közgyű-
lésre maradnak, amelynek dátumát julius 
tizedikében állapította meg a polgármester. A 
holnapi közgyűlés elé kerülő érdekesebb 
ügyek a következők: 

Ditrói Nándor dir. a vízvezeték ügyében-
interpellál s azt kérdezi ,a polgármestertől, 
hogy a tanács a vízhiányon micsoda radiká-
lis intézkedéssel káván segíteni. A tanács vá-
lasza az, hogy a jelenlegi vízhiányon ideigle-
nes intézkedéssel máir segített, amikor a víz-
vezetéket' fóléjszalkára ielaáraitta. Azóta a víz-
szolgáltatás a magasabb lakásokban is kielé-
gítő. Radikális Intézkedésnek a tanács 'egye-
dül a vízórák beállitásat tartja. A közgyűlés 
a vízóráik kérdését levette a .napirendről. Ha 
ezt a határozatot a belügyminiszter is jóvá-
hagyja, akkor a tanács vagy uj ártézikutalk 
fúrásával, vagy a- Tisza vizének fölhasználá-
sával foigja a vízhiányt véglegesen megszün-
tetni. 

Dobay Gyula dr. a íelsőiparlskolla környé-
kének rendezésé érdekében adott be indít-
ványt. A tanács olyan javaslattal viszi :az in-
dítványt a közgyűlés elé, hogy előbb megkér-
dezi a mérnökséget, hogy a csatornázási nívó 
•1 eszáliliith ató-e, mert csak ebben.' az esetben 
lehet szó a folsőiiparislkioila környékének ren-
dezéséről. 

Pillich Kálmán Indítványozta a tápéi 
komp ikl ja vitását, A mérnökség elkészítette a 
költségvetést, amely szerint a kijavítás 10.000 
koronába ikerül. A tanács kéri ehhez a iköz-
igyülés hozzájárulását. 

K iss Gyula a külterületi házakat sorszám -
mai kívánja ellátni indítványában. A tanyá-
ikon eddig a házszámoizás meglehetősen rend-
szertelenül történt, ami nagy .akadály volt a 
kézbesítésinek. A tanács azt válaszolja, hogy a 
sorszámozás terveinek elkészítésére fölhívja 
a mérnökséget. • 

Pawkovics Rezsőmé megvétel céljából föl-
ajánlotta a városnak Bajza-uteaí házát, a 
melyre a Bajza-utca rendezése miatt van 
szükség. A telek ©gy része ugyanis beleesik 
az uj zeneiskola tőikébe, a másik részét pedig 
utcanyitásra használják föl. Pavikovicsmé 
12,000 koronát kért- az Ingatlanért, amelyből 
hosszas alkudozás után 3000 koronát engedett. 
A tanácsnak az a javaslata, hogy a ház vételi-
hez járuljon hozzá a közgyűlés. 

A városi felsőkereskedelmi iskola bebúto-
rozása ,21.000 koronába ikerül. A tanács a be-
bútorozásra árlejtést hirdetett jiumius 4-iki le-
járattal. Kéri a közgyűlés' hozzájárulását. 

A kórházi ólélmiszerszáililitó a várossal 
kötött szerződésének rögtöni fölbontását kér-
te. A tanács javasolja a kérelem teljesítését 
s egyben meghatalmazást kér, hogy az élal-
miszerszállitásra uj pályázatot hirdethessen. 

A igyengeelméjü gyermekek • oktatására 
három osztályt akar Szegeden fölállítani a 
.Gyermektanulmányi társaság, amely e célra 
a Szem tgyüngy-iskola három termének áten-
gedését kéri a várostól. A tanerőkét ,az áflam 
fizetné. A tanács javasolja, hogy a ikért helyi-
ségéket engedje át a közgyűlés. 

A szegedi munlkásbiztosditó pénztár a 
munkások számára építendő ingyen,es" part-


