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pedig gyermekjátszó helyek jelölen dők ki; a 
feltöltések által rendezett építkezésekkel még 
el nem foglalt területeken. 

VII. Igen fontos és sürgős szükséglet 
még a forgalmi ügyek előbbre vitele is. — 
Viz- és szárazföldi utak kiterjesztése. — A 
viziforgalom előmozdítására a már emiitett 
állami feladatot képező Maros folyó és ma-
rostoroki szabályozás, valamint rakpartren-
dezés és téli kikötő létesitésón kivül szüksé-
ges volna a közeli Tiszaparti községek kofa-
hajó közlekedésének rendezése, melyre alkal-
mas volna, egy ezen célból segélyezéssel be-
állítandó gőz- vagy motoros hajó. 

(Folytatása következik.) 

H Í R E K 
OOOO 

SZEGEDI KALENDÁRIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 
szerint: Változékony, szeles 
és hűvös idő várható, sok 
helyütt csapadékkal. — 
Sürgönyprognózis: Válto-
zékony, szeles, hűvös, sok 
helyütt csapadék. — Déli 
hőmérséklet: 8.6 Celsius. 

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

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a mám. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 
hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt 
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegenéknek a 
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo-
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-islcola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

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

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
„Az ezredes", vígjáték. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este 11-ig: Göre Gábor, Durbints só-
Por és Kátsa cigány budapesti kalandozásai. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 
„A sárga lüiem", Biró Lajos színmüve 4 fel-
vonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: A szerelem gyermeke, dráma 
* felvonásban. 

— • 

Royal nagy kávéházban 
Minden vasé-nap 

NAGY TOMBOLA 
ériékes ngereménytérgyakkal. • 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZ! V A C S O R A ! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség:„Royal Zöldike." 

Tulajdonosok: M a t e j k a é s Fl iegel . 
* 

Népgyűlés az uj kórházért 
(Saját tudósítónktól.) Jellemző a szege-

di viszonyokra, hogy már népgyűlést kény-
telen Szeged lakossága tartani az uj közkór-
ház fölépítésének ügyében. Most a szociál-
demokrata párt lép föl a köZkorház fölépíté-
séinek érdekében: népgyűlést Ihiv össze va-
sárnapra, mely kizárólag ezzel a dologgal 
foglalkozik. A szociáldemokrata párt (kiált-
ványának, amely a népgyűlést összehívja, a 
szövege következő: 

Munkások! Elvtársak! Ebben a városban 
még sohasem törődtek azzal, hogy egészsége-
sek legyünk és egészségesek maradjunk. Pe-
dig nekünk az egészségünk az egyetlen va-
gyonunk, a legdrágább kincsünk .és ebben az 
egészségtelen, tüdővészes városban, nyomo-
rult lakásainkban és poros, sáros utcáinkban 
elég alkalmunk van arra, hogy megbeteged-
jünk, munkánkból kidűljünk. /És milyen az 
a kórház, ahová egészségünk helyreállításá-
ért, életünk megmentéséért fordulhatunk? 

Szeged város kórháza az ország legrozo-
gább, legegészségtelenebb intézménye, ahol 
nem gyógyítják, hanem árulják a betegséget, 
amelynek falai a tetőzetig nedvesek és ösz-
szeomlással fenyegetnek. lEz a kórház való-
sággal szégyene Szeged városának, egy örö-
kös botrány fészek, amelyet harminc évvel 
ezelőtt már le kellett volna rombolni. Ehe-
lyett a város bölcs vezetői évtizedről-évti-
zedre toldozzák, foldozzák s már a negyedik 
templom építését kezdik meg az árviz óta, 
de az u j kórház fölépitését még most .is ha-
logatják. 

Munkások! H a nincs szavunk a városhá-
zán, tiltakozzunk legalább az utcán, csúfos 
e'árultatásunk miatt. A közegészségügy el-
hanyagolása a mi egészségünk és életünk ve-
szedelmét, a kórház nyomorúsága a mi szen-
vedésünket és nyomorúságunkat. jelenti. 
Emeljük föl tiltakozó és vádoló szavunkat a 
polgársággal együtt, amely szintén érzi már 
az állapotok türhetetlenségét. 

Jöj jünk össze minél számosabban már-
cius 22-én, vasárnap délelőtt a Klauzál-téren. 
Senkinek sem szabad hiányoznia erről ,a nép 
gyűlésről! Jőjjen el mindenki, hogy szavunk 
hatásos, tiltakozásunk eredményes legyen. A 
szegedi szociáldemokrata párt. 

— Tisza és Héderváry válasza a sze-
gedi munkapártnak. A szegedi nemzeti mun-
kapárt a március 15-iki ünnepsége alkalmá-
ból táviratilag üdvözölte Tisza István gróf 
miniszterelnököt s Khuen-Héderváry Károly 
grófot, az országos nemzeti munkapárt el-
nökét. Az üdvözlésekre ma a következő táv-
irati válaszok érkezteik: 

Jászai Géza prépost urnák, Szeged. 
Fogadja és tolmácsolja kérem pártjuk 

többi igen tisztelt tagjai előtt is a szívé-
lyes üdvözlésért hálás köszönetemet. 

Tisza István. 
A másik távirat, amely a pártelnöktől 

jött, a következőképen szól: 

Jászai Géza urnák, Szeged. 
Március tizenötödikének megünneplé-

sére egybegyűlt szegedi nemzeti munka-
párt nevében küldött szívélyes üdvözletü-
ket hálásan köszönöm és szívből viszon-
zom. > 

Khuen-Héderváry Károly gróf, 
pártelnök. 

A táviratok szövegét Jászai Géza elő-
ször is Rósa Izsó dr.-ral, a szegedi nemzeti 
munkapárt elnökével közölte, aki betegsége 
miatt nem vehetett részt a pártlakomán. 

— A katonatisztek és az Országos 
Kaszinó. Az Országos Kaszinó és a hadtest-
parancsnokság ügyében most már csak egy 
fordulat következhetik el: megeshetik ugyan 
is, hogy Zlinszky István és Beniczky ödön 
kilépnek az Országos Kaszinóból. Mivel pe-

dig a hadtesstparancsnokságnak csak a® ellen 
volt kifogása, hogy a katonatisztek az Orszá-
gos Kaszinóban olyan urakkal kénytelenek 
találkozni, akik egy katonatiszttől megta-
gadták az elégtételt, Zlinszky és Beniczky 
esetleges kilépése rögtön megszüntetné az 
egész ügyet és .a katonatisztek .nyomban visz-
szalépnének, vagy pedig ki sem lépnének a 
kaszinóból, akik eddig ki nem léptek. Arról 
ugyanis, hogy Zlinszky ós Beniczky kilépje-
nek, egyre komolyabban és egyre .gyakrab-
ban esik szó. Általános a fölfogás a kaszinó-
ban, hogy az Országos Kaszinó a választ-
mány ismeretes határozatával leszögezte a 
maga testületi álláspontját, most már a két 
párbajsegéden a sor, hogy a további kelle-
metlen konzekvenciáktól megóvják magukat 
és a kaszinót. Tegnap különösen sok szó 
esett erről a kaszinóban. A beszélgetés folya-
mán többen vállalkoztak arra, bogy baráti 
rábeszéléssel igyekeznek majd ennek az ál-
láspontnak a helyességéről a két párbajsegé-
det meggyőzni. A katonatisztek kilépése 
egyébként folyik. Tegnap este már egyetlen-
egy katonatiszt sem kereste föl a kaszinót és 
ha az eddig beérkezett katonatiszti kilépése-
ket a titkárság hivatalosan, még nem vette 
tudomásul, annak a/z az oka, hogy a kato-
natisztek a had testp ar amcsmoík i rendelkezés 
szerint megokolás nélkül kilépő nyilatkoza-
taikat ajánlottan Wekerle Sándor cimére kö-
telesek megküldeni, Wekerle pedig elutazott 
Budapestről Klopodiára, 

— Püspökök tanácskozása. A magyar-
országi latin és görög szertartású római ka-
tolikus püspöki karnak több tagja jött ma 
össze Csernoch János dr. hercegprímás bu-
dai lakásán, hogy a középponti papnevelő-
intézet dísztermében szerdán megtartandó 
tavaszi püspöki konferencia anyagát előké-
szítsék. Az eJőértekezleten a hercegprímás 
elnökölt és ugyan ő fog elnökölni a püspöki 
.konferencián is. 

— Uj vadásztársaság Szegeden. Tóth 
József állami felsőkereskedelmi iskolai igaz-
gató elnöklésével tegnap este tartotta meg 
alakuló közgyűlését Szegeden .a KasS Viga-
dó sakktermében az újonnan szervezett sző-
regi vadásztársaság, amely a báró Gerliczy 
és gróf Battbyány-féle uradalmakkal szom-
szédos 9000 holdas szőregi határt bérelte ki a 
vad ász-sport céljaira. Az u j vadásztársaság-
nak Szegedről tagjai lettek a következő uri 
emberek: Alexander Lajos állami főállator-
vos, Bossányi István pósta és távirda fel-
ügyelő, Czibere István csendőr őrnagy, Dec-
leva Dénes királyi ügyész, Fajka Lajos dr. 
ügyvéd, Gömöry Andor járáshiró, Honhciser 
Sándor dr. ítélőtáblai tanácsjegyző, Kiss Je-
nő járásbiró, Kováts József tanár, Madár Im-
re takarékpénztári igazgató, Meák Gyula 
gyógyszerész, Mihályffy István dr. ügyész-
ségi jegyző, Muth Béla tanár, Fischer István 
csendőr százados, Nyilassy Károly tanár. 
Simíts Ferenc dr. tanár, Tóth József igazga-
tó, Tóth Gyula dr. törvényszéki biró, if jabb 
Uray Zoltán honvédfőhadnagy. A társaság-
nak tagja lesz még néhány vármegyei nota-
bilitás Torontálból. A hat évre alakult va-
dásztársaság elnökévé a közgyűlés egyhan-
gúlag Tóth József igazgatót, elnök-helyettes-
sé Czibere István csendőr őrnagyot, igazga-
tóvá Gömöry Andor járásbirót, igazgató-
helyettes ügyésszé Fajka Lajos dr.-t, pénztá-
rosává Bálint ödönt választotta meg. Mint 
értesülünk, a társaság előreláthatólag a jö-
vő év folyamán bérbeadásra kerülő szegedi 
vadászterületek egynémelyikére is aspirál, a 
mi valószínűleg növelni fogja a város közön-
ségének bérjövedelmét az ezidőszerint elég 
potom áron bér beadott vadászterületek után. 

— Az orosz zsidók tllen. Pétervdrról 
jelentik: Tegnap megnyílt a nemesi kon-
gresszus, amelynek napirendjén a zsidók pol-
gárjogairól szóló ui törvényjavaslat megvj-


