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— Értekezlet a vasárnapi munkaszünet 
érdekében. A Szegedi Magántisztviselők Egye 

siilete Wimmer Fülöp elnöklésével népes vi-

taesiélyt rendezett tegnap. Résztvettek a vi 

taestélyen a többek között a Szegedi Keres-

kedő Ifjak Egyesületének, valamint a Szegedi 

Feministák Egyesületének tagjai is. Hoffer 

Jenő előadó részletesen ismertette az ipari 

munkának vasárnapi és ünnepnapi szüneteié 

séről szóló uj törvényjavaslatot, majd az 

érdekelt testületeket érintő pontokat kom 

mentálja. Többek hozzászólása után, Hoffer 

Jénő indítványára a következő határozati ja-

vaslatot fogadta el az értekezlet: 

1. A törvénytervezet nem felel meg 
magántisztviselők jogos kívánságainak, azt 
magunkra nézve sérelmesnek, eddig élve-
zett jogaink megcsonkítására irányulónak 
tartjuk és ezért a tervezet ellen állást fog-
lalunk. 

2. írjon fel a szegedi Magántisztvise 
lök Egyesülete a Magántisztviselők Orszá-
gos Szövetségéhez, hogy a Szövetség a 
társasszövetségek bevonásával a törvény-
tervezet sérelmes intézkedéseinek megvál-
toztatása iránt haladék nélkül széleskörű 
mozgalmat indítson. 

3. Keresse meg a Szegedi Magántiszt-
viselők Egyesülete a Szegedi Kereskedel-
mi és Iparkamarát, hogy a kamara a tel-
jes vasárnapi munkaszünetnek az egész 
országra való minden fenntartás nélküli 
kiterjesztése érdekében irjon fel a keres-
kedelemügyi miniszterhez. 

4. Kérje föl az értekezlet Wimmer Fü-
löp elnök urat és Bokor Adolf ügyvezető 
bizottsági tag urat, hogy az egyesület ál-
láspontját a Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
kamarában képviseljék. 

— Az uj cigaretta. Április 6-án uj ci-
garettát boosát ki a dohány jövedék igazga-
tósága. Az uj cigaretta, a Mirjam Ikarcsu, 
.aranyvégű, kétféle alakban szopókával és a 
nélkül kerül forgalomba ós öt fillér darabja. 
Egyelőre csak a budapesti, fiumei, pozsonyi 
ós zágrábi dohányáruraktárak kerületében 
bocsátják ki a Mirja.rn.ct, de később az el-
adás nagyságához mérten mindenütt kapha-
tó lesz. Érdekes, hogy a Mirjam az első öl-
esé bb cigaretta nálunk, melynek arany vége 
van, mert eddig csak ,a drágább belföldi 
Coronas, Sphynx, Amneris cigaretták voltak 
aranyvégüek. Különösen, föltűnő az uj ciga-
retták csomagolásának ízléses volta. A szi-
var kák százas és tizes dodozban kerülnek for-
galomba. A tizes csomagolást főként célsze-
rűsége fogja közkedveltté tenni, mórt a kis 
karton doboz oly vékony, hogy a mellény-
zsebben is kényelmesem elfér, a százas Csoma-
golás pedig Ízléses voltával tűnik ki, a,meny-
nyiben a doboz tetejét a legújabb techniká-
val domború nyomással készült művészi rajz 
disziti. 

A Szegedi Kereskedő Ifjak Egyesülete 
a vasárnapi munkaszünetről szóló törvény-
tervezet megvitatása, s ezzel kapcsolatban a 
teljes vasárnapi munkaszünet érdekében 7-
én, kedden este 9 órakor az egyesüllet helyi-
ségében Aradi-utca 2. szám nagygyűlést tart 
melyen az ügy iránt érdeklődőket szívesen 
látja az egyesület. 

— A halászok katasztrófája. Newyork-

ból jelentik: A New-Foundiland gőzös ka-

tasztrófájáról csak kevés uj !hir érkezik. A 

Bell-Aventura gőzös kapitánya dróttalan táv-

iratban jelenti, hogy hajóján van a New-

Foundland legénységéből kilencvenöt ember 

és negyvennyolc holttest. A Stefano gőző-

sön két menekült van és öt holttest. A Nexv-

Foundland hetjvenhét emberét végkép elve-

szettnek kell tekintem. A Bell-Aventura kapi-

tánya azt is táviratozza, hogy száz tengeri 

mérföldnyire van St.-Johns kikötőjétől, de a 

viszonyok miatt nem hiszi, hogy három nap-

nál előbb elérje a kikötőt. 
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1 korona a mai naptól kívdve a valódi Tungsram-
Wolfram fémszálas izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50 
gyertyafényerősségben FONYÓ SOMA világítási 
vállalatánál, KÖLCSEY-UTCA Wagner-palota. 
1ST Utánzatoktól óvakod junk ! 
Minden egyes izzókörtén cégem rajta van. 
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ButorszállitAsokat hely-

ben és vidékre, berak-

térozást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

üngár Benő 
szállító 

Szeged, Jókai-utca 1. sz 

Telefon 34. 

LACHER JÓZSEF 
bőröndös és finom bőrdlszművek készítője 

Hápász-Uiia 12. SZEGED, iskoMa 14. 
Prófétával szemben.—Brauswetter órással szemben. 

Szegeden és a délvidéken hiányt-
pótló, teljesen modern berende-

zésű bóröndüzlet és műhely. 
Raktáron saját készítésű, valamint 
külföldi utazócikkek és bőrdisz-

műárd-kűlönlegességek. Javítások és rendelések 
elfogadtatnak. 

Telefon: 12-59. • Telefon: 12—59. 

folyósítását megkezdettük, 

1 évtől 35 évig terjedő elő-

nyös törlesztéses kölcsön ket 

folyósitunk. -- Megbízásokat 

kizárólag földbirtokokra 

fogadunk el. 

Szegedi Általános Bank 
Rudolf-tér 5. szám. .. 

Royal nagy kávéházban 
Minden vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyeremény iárgyakka l . • 

Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 

Saját termésű ki tűnő hegyiborok. 

Különlegesség: „Roya l Zö ld ike . " 

Tulajdonosok: Maiejkaés Fliegel. 

w j rson 

— Árad a Tisza és a Bodrog, Bodrog-
kisfalud, Tokaj, i,Sátoraljaújhely és Balsa .kö-

zött ,a Tisza és Bodrog által közrefogott tíz-
ezer hold kaszáló ós Jegelő .most már a har-
madik évben valóságos tenger képét nyújtója. 
Ez a terület 1912. szeptember óta a mai na-
p ig ta l án három hónapic) se volt ármentes 

és az idén már kora tavasszal akkora volt az 
áradás, mint az elmúlt években. Hivatalos 
jelentés szerint március 27-én a Tisza viz-
állása Tokajnál hatszázhetven centiméter 
és áradó, a Bodrogé Ladmaznál 607 centimé-
ter és erősen áradó. Növeli a lakosság rémü-
letét, hogy mig azelőtt a tavaszi áradás négy 
öt napig, Jeföljebb egy hétig tartott, addig az 
idén már február végén beállott. A nyári 
áradások, ha nagy ritkán voltak, egy-két 
nap alatt elmultak, mig 1912-ben az őszi ára-
dás három hónapig, tavaly pedig a nyári és 
őszi áradás öt hónapig tartotit. Az a terület, a 
mely ezelőtt Tokaj, Bodrogfceiresztur, Bod-
rogkisfalud, Szegi, Olaisizliszka, Kenézlő, Zal-
kod és Timár községeknek az állattenyész-
téshez a jó kaszálót és az első osztályú lege-
lőt adta, már harmadik esztendeje iszapos 
árhullámok alatt veszendőbe menő földda-
rab. Az érdekeltség nagyrészben hegyaljai 
lakosság ós szőlőtulajdonosok, akiket a szőlő-
hegyi csapások — hiszen 1904. óta mindösz-
sze három jó szüret volt — úgyis nagyon 
megkárosítottak. 

— Katareu Alexandriában volt. A deb-
receni pokolgépes merénylet ügyében indított 
nyomozás során három héttel ezelőtt a bu-
dapesti államrendőrséget arról értesítették, 
hogy a gyanúsítottak Albániába meneküllek. 
E jelentésre a rendőrség sürgősen kiküldötte 
Nagy Károly dr. detektivfőnököt Albániába. 
A detektiyfőinök megállapította, hogy a po-
kolgépes merénylők nem jáélak sem Duraz-
zóban, sem Valonában. Ugyanakkor azonban 
egy másik nyomra bukkantak, amely szerint 
Katareu Ilié Vaszilievics Alexandriában idő-
zik. A detektivfőinök erre Alexandriába uta-
zott. Az ott szerzett adatok kétségtelenné 
tették, hogy Katareu a mult hónapban kilen-
cedike és tizennegyedike között valóban 
Alexandriában járt, tizennegyedikén azon-
ban, tehát a detektivfönök megérkezése előtt 
két héttel, eltávozott onnan és teljesen nyo-
ma veszett. 

— Az álgróf kalandja. Parisból jelentik: 
A párisi b öntető tőr vényszék egyik tanácsa 
mulatságos előzményü ügyben ítélkezett. A 
vádlott rendkívül elegánsan öltözött fiatal-
ember, spanyol neve — dósé G.arcia dlErne-
monte — ellenére valódi párisi és előkelő föl-
lépése dacára, kováoslegény. Don Jósé ne-
ve nincsen bent ,a gótai almanachban, de ez 
nem akadályozta meg abban, hogy minde-
nütt mint gróf szerepeljen. Egy este a gróf 
elment a boulevard egyik színházába, ahol 
föLtünt neki két kitűnően öltözött hölgy. Don 
Jósé alkalmat talált a közeledésre, ,a nők fü-
lébe súgta előkelő hangzású nevét, amelynek 
olyan varázsa volt, hogy a két nő elment ve-
le egy előkelő restaurantba szupézni. Ott 
megtudta a nevüket is: két arisztokrata nő 
volt, Franciaország legidősebb nemesi caa-
ládiának tagjai. A pompás pezsgős1 vacsora 
után az egyik nő meghívta a grófot laká-
sára. A gróf, az idősebb hölgy és tizenhétéves 
buga ott töltötték az éjszakát, amelynek tör-
ténete kedvéért a nyilvánosságot ki kellett 
zárni egy időre a tárgyalásról. Amikor a ka-
land ez érdekes epizódját elmondották, újból 
nyilt lett a tárgyalás, amelynek haLlga]tő-
sága megtudta, hogy mi történt ezután. Reg-
gel a gróf és a két nő örök hűséget esküdtek 
egymásnak és kissé lenge öltözetben .reggeli-
hez ültek, amikor váratlan, meglepetés érte 
őket. Nyilt az ajtó, belépett egy férfi és egy 
nő, akik egész otthonosan viselkedtek a la-
kásban. A háziúr és a felesége voltak és csak-
hamar kiderült, hogy a két arisztokrata nő 
a szakácsnő és a szobalány. A kaland véget 
ért volna a cselédek kilöketésével, ha a gróf-
fal együtt néhány ékszeres doboz is el nem 
tűnt volna. A szakácsnő vette észre az éksze-
rek eltűnését és maga tett följelentést a tol-
vaj ellen. A álgróf-kovácslegényt a rendőr-


