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A. megválasztott tisztikar nevében Jóny 
Lászlóné mondott köszönetet a megnyilvá-
nult házalómért és Ígéretet tett, hogy lelke-
sen fog küzdeni a feminizmus érdekeiért. 

Pusztitó tél. 
(Kegyetlen hideg idő Európaszerte. — 
Német fürdők pusztulása. — Veszede-
lem Belgiumban. — Százötven halott 

Oroszországban.) 

(Saját tudósitónktól.) Európaszerte ke-
gyetlen a tél. A folytonos hózivatar és a meg-
ismétlődő esőzés mia'tt Tirolban és Voral-
bergben nagy késéssel közlekednek a vona-
tok. Svájcban is nagy zavart ókozott a hó-
vihar a vasúti forgalomban. Svájccal és a 
Felső Inn-völgyével megszűnt az egész köz-
lekedés. 

Insbruckból jellentik: Csütörtök éjjel es-
ni kezdett az eső és csak tegnap délelőtt vál-
tozott át sürii havazássá, mély még mindig 
tart. Igen számos lavina zuhant le, mély za-
varja a forgalmat. A bregenzi csermely An-
delsbircbnál kiáradt. A Laibach is kilépet a 

"medréből. 
Az Iiinsbruék-Mitt-elwald vonalon állan-

dó Íróesés következtében az egész forgalom 
három napon át szünetel. 

Münchenből jelentik: Kokel és Tutzing 
között az első reggeli vonat Ort állomásnál 
elakadt az éjszaka folyamán leeseit nagy hó-
ban és minden igyekezettel sem lehetett még 
most sem szabaddá tenni. A Münchenből Ko-
kéi felé olinditott különvonat szintén elakadt 
a hóban, de hosszas fáradozással sikerük ki-
szabadítani és Bikol állomásig eljuttatni. 
Most több gépet küldtek az Ort mellett el-
akadt vonat segítségére. A garmisi sport-
vonat is sokat késett a hófúvás miatt. Gar-
mis és Mittelwald, valamint Garmlis és Reut-
te között is sokat késtek a vonatok. 

A Lokalanzeiger jelentése szerint az a 
kár, amelyet a vihar a keleti tenger partján 
okozott, óriási. Kranzifürdőt a vihartól föl-
korbácsolt hullámok majdnem teljesen el-
pusztították. Danzigból jelentik, hogy Zoppdt 
fürdő nagyrésze szinten tönkrement. A kár 
több millió márka. Az eddigi megállapítások 
szerint húsz ember vizbcfult. A veszedelem' 
helyére különvonatokat indítottak segitőcsa-
pa1 tokkal1. 

Kolbergből jelentik: A kikötő egy részét 
a. tenger elmosta. Rügemvaldcmiinde mellett 
a tenger nagy pusztításokat okozott, mely-
nek részletei ismeretlenek, mert a telefon-
vezetékek is elszakadtak. A Köszlin mellett 
lévő Deepböl két lakos nyakig vizben menve, 
eljutott Damkerortba, hol a lakosság egy üz-
letben összezsúfolva töltötte az éjszakát. A 
Jarmundersee folyton emelkedik. A katonai 
segítség eddig nem használt. 

Brüsszelből jelentik: Az árviz óriás ka-
tasztrófát okozott, ötszáz ház víz alatt van, 
igen sok lúd leszakadt, A kórházat lle kellett 
rombolni, inert félő volt, hogy összedől. A 
betegeket magánházakban helyezték el. Az 
egyik kolostorból az apácák éjnek idején 
menekültek az árviz elől. Sok helyen a vas-
úti közlekedés is megakadt az árviz miatt, 
A veszedelem a rtagy havazás miatt óráról-
órára növekedik. 

Pétervárról jelentik: Az orkánszerü vi-
har a város egy részében igen nagy kárt 
okozott. Oroszország sok más helyéről is ér-
kezik jelentés arról, hogy a hóvihar és nagy 
eső nagy pusztítást vitt véghez. A vasüti for-
galom teljesen megakadt. A kormányzók je-
lentése szerint eddig százötven ember pusz-
tult el. Több községet és telepét a hó teljesen 
eltemetett. 

Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 

H I R E K 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

j j Jk I szerint: Hideg és tulnyo-
Z I móan száraz idő várható. 

A ^ ^ I Sürgönyprognózis: IHdeg, 
elvétve csapadék. — Déli 
hőmérséklet: 6.8 C colt. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal 
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad 11—2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a mán. 
üzletvezetőségnél és a munkásblztosUó-pén?-
tárnál szünetel a munka. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra, Állandó ügyeletes szolgálat. Retegek 
látogatása délután 2 órától 2 áráig. 

KÉPKIÁLLÍTÁS a régi csongrádi pa-
lotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután 6 
óráig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc árakor 
A farkas, szinmü. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este 11 óráig: Nebántsmrág, operett. 
Három részben. 

VASS-MOZl: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: Ég a cirkusz, artista dráma 3 
felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 
A kék egér. 

EDISON MOZGÓ: Az előadások tarta-
nak délután 5 órától este 11 óráig: 
A királynő, dráma 12 felvonásban. 

hoz jufott és vasárnap délelőtt 11 órakor 
nyitották meg' díszes ünnepségek keretében 
az első szegedi ródlipályát. A pályái a felső 
ipariskola önképzőkörének tagjai készítették 
Herusch Artúr tanár tervei szerint. A 2800 
négyzetméternyi területet földsánccal vatték 
köriül és villanyvilágítással látták el. Tordai 
Jmréné nyitotta, meg az ünnepélyt szép be-
széd keretében és az ifjúság sportszeretetét 
szimbolizáló, úgynevezett „sjporlapát"-ra. 
feltűzött, egy szalagot, amelyen az állt, hogy 
„A munka nemesit". Utána Veszprémi Vil-
mosné ilr.-né, Szigyártó Alíbertné, Bródy 
Mihályné, Rátkay Endrépé, Baffay Lászlóné 
és Clementis Lászlóné tett szalagot a diszla-
pátra. Majd Herusch Artúr méltatta a diá-
kok buzgóságát és áldozatkészségét, amellyel 
a sport szolgálatába szegődtek és munkájuk 
eredményét a város közönségének is a ren-
delkezésére bocsátják. A városi tanács ezt 
azzal honorálta, hogy hidivámmentességet 
engedélyezett a fiuknak. 

Herusoli l»eszéde után Erdélyi Kálmán 
zenekara rázendített a Himnuszra és aztán 
kezdetét vette a sportolás. A nagy számban 
megjelent előkelő hölgyközönség csakhamar 
korcsolyát és szánt kerített és míg a tükör-
sima jégen vigan bogniztak, addig a 
méteres ródli pályán nagy hurrá kiáltások 
között végigsiklott az első szán. Az élet tehát 
ismét megkezdődött a strand-fürdőnél, annyi 
n különbség csak nyár óta, hogy most .iph-
ban fel vannak öltözve az emberek. 

Megnyílt a ródli-pálya Szegeden. 
(Sajói tudósitónktól.) Vasárnap délelőtt 

mozgalmas élet volt kint Újszegeden, a 
strand-fürdő helyén. Ott, ahol nyáron Ádám-
kosztümös urak, (a függefalevél helyett uszó 
nadrággal felszerelve) és dekoltált trikót vi-
selő hölgyek szoktak lubickolni vigan, most 
ugyancsak megváltozott a perspektíva. 
Szeptember vége felé elnémult minden zag a 
Bertalan-emlék körül, a Tisza lejtős partján 
és a szeles őszi-időben szomorúan verdesték 
az elhagyott partot a. bodros hullámok. Azt 
hihette, aki arra járt, hogy kihalt már min-
den vigság a világból és soha nem lesz töb-
bet olyan élet ottan, mint volt. És még a 
nyarat sem kellett bevárni, már ismét csata-
kiáltásokat, nevetést, kacagást, dróttalan táv 
iratozást és más efóle kedves dolgokat lehet 
észlelni a strand-fürdő hóval borított, szelid 
lejtőjű. 

A tél beálltával a felsőipariskola 
tanári ' karának és a tanulóinak jutott 
eszébe az az ötlet, hogy ródli- és jégpályát 
kell létesíteni Szegeden. Ebben a városban 
annyira elhanyagolt ugy is a téli sport, 
hogy itt volt már az ideje valamit csinálni 
ebl>en az ügyben. A város ilyesmivel nem 
sokat, törődik; a korcsolyázó-egyesületi jég-
pálya nagyon nehezen akart megnyílna és 
ugy volt, hogy meg sem fog nyílná; nagyon 
is indokolt volt tehát első sorban is az if-
júság és a nagy közönség részéi-e egy meg-
felelő helyről gondoskodni, ahol az egészsé-
ges téli sportokat űzni lehessen. 

A felső ipariskola ötlete megvalósulás-

- Pestmegye és a román paktum. 
Pest vármegye ma közgyűlést tartott Ráday 
Gedeon gróf elnöklésével. A közgyűlés tár-
gya Pálóczy-Horváth István és társainak a 
javaslata volt, <mel,ybe-n az ellenzéki törvény-
hatósági bizottsági tagok tiltakoztak az ellen, 
hogy a kormány a nemzetiségeknek bármi-
nemű engedményeket tegyen. A határozati 
javaslatot Dessexvffy Emil gróf indokolta 
meg, mire Teleky József gróf szólalt íöí, aki 
azt fejtegette, hogy a határozati javaslat 
rendkívül éles. Ezután még több ellenzéki és 
munkapárti fölszólalás következett, -de ezek 
mind az éljenzések és abeugok tömegébe tú-
ladtak bele. Mihalovics munkapárti bizottsá-
gi tag beszéde közben a lárma olyan erőre 
kapott, hogy a főispán az ülést tiz percre 
fölfüggesztette. A íölszólalások után Pá-
lóczy-Horváth István a zárszó jogával élt és 
kérte a határozati javaslat elfogadását. Dél-
ben tizenkét óra után kezdték meg a szava-
zást, amely szerint 28 szótöbbséggel kimon-
dották, hogy nem helyeslik a kormánynak a 
román paktum ügyében való tárgyalását. 

— A nagybeteg Kossuth. Budapestről 
jelentik: Kossuth Ferenc vasárnap reggel óta 
beteg. Reggel kilenc órakor fölkelt és szo-
kásához hiven meg akart borotválkozni. 
Alighogy belefogott a borotválkozásba, hir-
telen eszméletlenül összeesett. Titkára és 
szolgája rögtön értesítették Müller Kálmán 
bárót és Herzel Manó bárót, egyetemi taná-
rokat. Az orvosok azonnal konzíliumra gyü-
tek össze és megállapították, hogy Kossuth 
baja szivgyöngeség. Állapota a leggondo-
sabb ápolást igényli. Mire az orvosok Kos-
suthoz értek, Kossuth már eszméletre tért. 
Kossuth délután aludt. A délután folyamán 
a beteget ismét fölkereste Herzel Manó báró 
dr., aki megállapította, hogy Kossiutih na-
gyon rosszul van. Légzési zavarok bántják, 

• fuladási rohamai vannak és a szivgyöngeség 
nagyfokú. A legnagyobb nyugalmat irta elő 
a tanár és megtiltotta, hogy beszéljen. Ma 
délelőtt tizenegy órakor Kossuth Ferenc be-
tegágyánál konzíliumot tartott Herzel báró, 
Müller báró, Ritók tanár és Buday Leó, Kos-
suth kezelőorvosa, A konzilium után Kossuth 


