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fiatalembert látott ácsorogni, akit fölszólitot-
taik Igazolásra. A fiatalember elmondta, hogy 
Hosszú István a neve, jelenleg nincs foglal-
kozása. Szegeden akart állást keresni. Meg-
motozták és megtalálták nála a pályaőr két 
aranygyűrűjét. Bekísérték a városházára, a 
Ihol az -ügyeletes rendőrtiszt kihallgatta.' 
Hosszai beismerte a bűmét. A fciihallagtás so-
rán kiderült, liogy Hosszú lezüllött díjnok. 
A debreceni törvényszéken volt napidíjas, on-
nan ia vasútihoz került állomásíolVigyázó gya-
kornoknak. Hivatali szabálytalanságok miatt 
elmozdították az állásából és azóta fokozato-
san haladt a lajtőn. A huszonkilenc éves fia-
talember teljesen elzüllött. — Ma délelőtt ön-
gyilkosság történt Újszegeden. Baroczi An-
itáimé a KálLay-ut 66. számra házban levő la-
kásának padlásán föjlakasztóttla) magát és 
amire észrevették, már meghalt. A fiatal asz-
szomymak ugyanis négy héttel ezelőtt meg-
halt a háromihónapos igyermebe ós a kisfiú 
halála annyira elkeserítette, hogy több izben 
emlegette az öngyilkosságot. Létlerer Dezső 
dr. kerületi orvos és Borbála Jenő dlr. rend-
őrségi osztályjegyző külső sérülés nyomát 
nem találták a holttesten, kétségtelenül meg-
állapították az öngyilkosságot. 
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ben és vidékre, berak- szállító 

KÖZIGAZGATÁS 

tározást száraz raktár 
helyiségben eszközöl 

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

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZIT. 

* Szerződtetések. Mezei Béla, a debre-
ceni színház igazgatója szerződtette Nagy 
Sándor drámai színészt, Oláh Gyula barito-
nistát, Bányai Irén naivát, Payer Margitot 
és Jávor Gizit, az Orszáigois sainészegyesület 
most végzett növendékét. Debrecenbe Szeged-
ről tót színész ikerül: Oláh Gyiula és Nagy 
Aranka kolnraturénekesmő. 

* Megverték Saljapint, a hires énekest 
Pétervárról jelentik: Saljapint, a világhírű 
orosz énekest, alklnak pompás hangja az egész 
világon ifeltünést kelt, jól ismert, fömihój ázá-
sáról ós brutális természetéről. Megtörtént 
egyszer, hogy nagyobb pénzösszeget vesztett 
a kaszinóban. Ez annyira bosizantotta, hogy 
a színházban, amidőn a zenekar már ^ egy 
opera bevezetését játszotta, .igaagatójának 
azt mondta, hogy rögtön fizesse ki az elvesz-
tett összeget, különben nem lép föl. Az igaz-
gató el akarván kerülni a botrányt, nem 
telhetett egyebet, mint ihogy kifizette Saljapin 
veszteségét. Saljapin most Londonban ven-
dégszerepel és ott keményen lakóit hirtelen 
haragjáért. A kar egy tagja becsmérlő nyi-
latkozatot tett a nagy énekesről, áld erről tu-
domást szerzett. Másnap a fölvonás közben 
odament a kórlstához és arculütötte. A kar-
személyzet, amely úgyis mán- régen torkig 
volt Saljapin viselkedésével, erre rárohant 
az énekesre, akit az egész világ a tenyerén 
hord ós ugy elverték, hogy kék és zöld foltok-
hal volt tele. Azonkívül a művésznek bocsá-
natot is kellett tórnii az arculüitött káristátál. 
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N E M E N Y I N E 
FOGMÜVESTERME 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
fogmunkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidéklek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve.»Bármilyen 
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(—) Telket ajánlanak a városnak 
Kertész Márk szegedi téglagyáros ma bead-
ványt nyújtott be a tanácshoz, amelyben a* 
Cserepes-soron lévő 4183 négyszögöl kiter-
jedésű telkét ajánlja megvételre a városnak. 
Négyszögölenként tizenöt koronát kér érte 
és hangsúlyozza, ihogy a telek kitűnően meg-
felelne a köztisztasági telep céljaira annál is 
inkább, mert tudomása szerint a főorvos 
egészségügyi okokból kifogásolta a Vértó 
helyét, ahova a telepet épiteni akarják. Mi-
után azonban a mérnökség a főorvos aggo-
dalmait eloszlatta s a köztisztasági telep 'épí-
tését a jövő héten már meg is kezdik, Ker-
tész ajánlatára, mint tárgytalanra, a tanács 
nem reflektál. 

(—) Temesvár nem kap elmegyógyr 
intézetet. A belügyminisztériumtól Temesvá 
városához leirat érkezett tegnap, amely csa-
lódást kelt. A város törvényhatósági bizott-
sága ugyanis még az 1911. évben a belügy-
miniszterhez fölterjesztést intézett, melyben 
egy országos elmegyógyitó iútézetnek Te-
mesvárott való fölállítását (kérte. A fölter-
jesztésre a minisztériumból válasz nem érke-
zett, mire a törvényihatósági bizottság taná-
csi előterjesztésre a juniusban tartott köz-
gyűlésből kifolyólag <a kérelmet megismétel-
te. Ecsetelte föliratában, ihogy a Délvidéken 
egyetlen egy elmegyógyitóintézet nincsen s 
ez a hiányosság nagyon sok hajnak az oko-
zója. A város fölterjesztésében megírta, ihogy 
a szükséges földterületek átengedésével járó 
áldozatot is készséggel viselné, ha fölállíta-
nák az elmegyógyitóintézetet. Tegnap végül 
az ügyre vonatkozólag a belügyminisztertől 
leirat érkezett, amely a többi közt ezt mond-
ja: , 

— Miután ez idő szerint a törvény alap-
ján fölállítandó és Kecskeméten tervbe vett 
és fölépítendő nagyobb állami elmegyógyin-
tézet folyamatban lévő létesítése, valamint a 
Biudapest-lipótmezei elmegyógyintézetnek a 
székesfőváros rohamos fejilődlése folytán elke-
rülhetetlenné vált kibővitése az anyagi erő-
tót, melyek ilyen célra rendeÜkseoésne álla-
nak, teljesen: lekötik, az állam jelenlegi pénz-
ügyi viszonyai között a Temesviárott fölállí-
tandó elmegyógyintézet ügyét sajnálatomra 
ez idő szerint nem sorozhatom a napirendre 
tűzhető kérdésiek közé. Budapest, 1913. évi 
julius 24-én. Sándor s. ik. 

ú j s z e g e d e n 
Közép kikötősor 3. 
a villanyostól 3 percnyire 

urasági villa 
kiadó vagy eladó. 

Kész áruk 

O l c s ó s á g a ! ! 
Pongyolák K 3-80 
Blúzok K 1-50 
Clott női alsók K 1 9 0 
Női diszes ingek K 1*90 
Clott női reform kötény . . . K 2*20 
Női szövetek, Rőfősárúk, Keztyük, 
Harisnyák o lcsósága bámulatos 

V e r s e n y í r n h á z 
Református-palota, gőzfürdővel szemben. 

Alkalmi vételek! 5 zab o t t áralj! 

S P O R T . 
A magyar vivócsapat diadala. 

Grand, julius 25. 

{Saját tudósítónktól.) A magyar (fcardvi-
vócsapat ismét nagy és fényes diadalt ara-
tott. Heves küzdelmek után ' felsőbbségesen 
megverte a heligákat, olaszokat, hollandokat 
.ós dánokat, amely 'győzelmeivel Magyaror-
szágnak szerezte meg a viváverseny .legérté-
kesebb diját, a flandriai oroszlánt (Prix du 
iliion de Elandre.) 

A belga vivó versenyek rendezése nagy-
szerűen sikerül. A mint nekünk a kardvívás, 
ugy ia belgáiknak a párbajtőr az igazi, nem-
zeti sportja. Óriás eirőfiesziiléssel ós ujabban 
mind nagyobb sikerrel küzdenek a franciák 
eddigi sízupremácdaja elllan. Ujabban a kardra 
iis .rávetették magukat. A francia kardvívás 
.aláhanyatlott, nyugaton egészen szabad a tér 
és ezért most azt >a belgáik akarjak elfoglalni. 

Az idén nemzetközi kiállítás van Gand-
ba,n. A „virágok és művészetek városában" 
egyik nagyszabású ünnep ,a másikat éri. Ezek 
között a főszerepet természetesen a sport ját-
sza. Vivás, atlétika, evezés, lósportok nagy 
versenyei vonzak ide az idegenek ezreit. 

A viváverseny nagyságra és színvonalra 
vetekszik az olympdai versenyekkel. A stock-
holmi részvételhez képest esak Ausztria és 
Németország hiányzik, de viszont itt van az 
olyinpiiászon hiányzott Franciaország. 

Száznegyven kard-, százhúsz párhaj tör-
és busz hölgyvivó jelentkezett. E számok mu-
tatják legjobban a verseny jelentőságét. 

A magyar csapat tagj'ai: iMészáros Er-
vin (kapitány!), Tóth Péter, Werkner Lajos 
ós Szántay Jenő. Hármas csapatról,lévén szó, 
Szántay csak a dánok ellen áll be, mert az 
ő erejét a kongresszuson résztvevő Tóth he-
lyett Osztendére kell tartogatnunk. 

Mind a négy vivó kitűnően vívott. Az 
egész vivóvilág bámulattal nézte nagyszerű 
művészetüket. Az első összecsapások után a 
töbhi nemzet már esak arra fogadkozott, 
Ihogy melyik tud majd kevesebb vereséggel 
szabadulni. Minden győzelemnél nagyobb 'di-
csőség .hazánknak, hogy az egész világ egy-
hangúan, sőt a legőszintébb csodálattal isme-
ri el a magyar vivás abszolút felsőbbségét. 
Hozzánk jönnek tanácsot kérni, vivnii és bí-
ráskodni tanulni. A bollanldüsok egyenesen 
ragaszkodtak alboz, Ihogy a szabályok ellené-
re is ia holland-magyar küzdelemben Magyar-
ország képviselője legyen a zsűri elnöke, ma-
gyart kérnek a bíróságba minden fbntosabb 
küzdelmüknél. 

Gyors egymásutánban peregnek a verse-
nyek. Minduntalan fölhangzik a legyőzött 
csapat Hipp-hipp-hurrá-jia a győztes csapat-
ra. A magyarok háromszoros éljent kiáltanak 
ami nagy föltűnést kelt, de a közönség dörgő 
tapsa felel rája. 

A belgák csapata (MióheL, Hennát, Si-
monson) ellen 'Mészáros, Tóth és Werkner áll 
kL Eleinte ingadozik a verseny. A szokatlan 
tailaj lés a még szokatlanabb tuss-számitás 
folytán az első tót mérkőzést elveszítjük, de 
azután Werkner bárom, Tóth tót és Mészá-
ros három győzelmével ihaUhárom 'arányban 
biztosan győzünk. 

Az olasz csapatot (Braodhü, Bar lette és 
Zoratti) Mészáros bárom, Werknier és Tóth 
két-két győzelmével könnyen és biztosan ver-
jük hét-kettő arányban. 

A hollandok igen erős csapatat állítottak 
iki: Dooranann, de Jong és Bangnudis szemé-
lyében. 'Ellenük Mészáros és Werkner három-
három .győzelmet csinál, Tóth pillanatnyi 
rosszullét folytán három vereséget szenved, 
igy haLháromm győzünk. 

Bár az eredmény inem azt mutatja, igen 
nehéz küzdelmünk volt a dánokkal, különö-
sen mert v.ivóink, i j^ére kélvén halálosan el-
íá.radtak t) ,Yégré is (Levi-
soíhii, BéHhelaú, "" Oslir)'' WéjtMér' ; WáÁm, 


