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A brunecki katonai botrány.

HÍREK

— Elbocsátották a cseh kapitányt. —
(Saját tudósítónktól.)
A brunecki eseményről, amelyről tegnap már ihirt adtak a
lapok, még a következőt jelentik:
A bántalmazott emberek a dandárparancsnokhoz mentek, hogy az esetről jelentést
tegyenek. A dandárparancsnok föl volt háborodva és megígérte a bántalmazottaknak,
hogy teljes elégtétek fog nekik adni. A lakosság feszült érdeklődéssel kiséri az ügy
fejlődését, de különben teljesen nyugodt.
Dittman kapitányt
már fölmentették
a
szolgálóitól.
Dittman ismert alkoholista és e
miatt már többször volt ellene fegyelmi eljárás. Bizonyára
most is részeg volt. Különben tehetséges tisztnek mondják és a legénység rendkívül szerette.
Insbruckböl
jelenkik: A hadtestparancsnokság jelentése teljesen megerősíti a durva
botrányt és azt, hogy polgári személyéket
szabadságuktól .megfosztottak. Katonai; körökben azt mondják, hogy Dittman
kapitány
bizonyára
hirtelen
megörült.
Az afférben szerepelt emberek sérülése
nem éppen jelentéktelen.
Az egyiknek, akit
tíz-tizenöt katona bántalmazotk, nagy seb
van a fején. A földre teperték és ékkor megsérült a balszemén, az arcán és a kezén. A
civilek a kaszárnyában követelték, hogy az
esetet vegyék jegyzőkönyvbe. Dittman kapitány erre cseh nyelven kezdeti beszélni a
katonákkal.
A katonák hirtelen megtámadták az öt embert s ököllel és bottal
ütlegelni
kezdték őket. A katonai hatóság tagadja,
hogy a katonák szuronyt vagy töltött fegyvert használtak volna. Az egyik
bántalmazott polgárnak eltiint az aranyórája
a kaszárnyában és mindeddig
nem került elő. Dittman kapitány az egyik katonától elvette a
szuronyos puskát és azzal fordult a civilek
félé.
A kapitány többször az egyik civil felé
szúrt, de egy német katona mindig
elhárította a szúrást, ugy, hogy vér nem folyt. A
megtámadott ember odakiáltott a kapitánynak, hogy csak szúrjon, ő nem fog meghátrálni. A kapitány
erre rárohant,
mellén ragadta és rázni kezdte. Az inzultált ember
önkéntelenül is védekező állásba helyezkedett és visszaütötte
Dittman
kapitányt,
aki
elesett. A katonák erre rárohantak a védekező civilre, a földre teperték és iszonyúan
elpáholták.
Egy másik sebesültnek megdagadt véraláfutás van a balszeme alatt, mind a két kezén pedig vérhólyagok és daganatok. Egy
harmadiknak három daganat van a homlokán, és nagy fájdalmat érez a jobblábában.
Az eset, amely természetesen nagy feltűnést kelt, nem magyarázható a kapitány
részegségével, különösen, azért, mert Dittman
kapitány állandóan
cseh nyelven uszította a
katonákat a civil társaságra. A katonák teljesen józanok
voltak.
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Vita a tengerpart kisajátításáról. Zágrábból jelentik: A községtanács tegnapi ülésén s z ó b a k e r ü l t a tengerpart
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VAS SÁNDOR
Telefon 11-85

Szerdán és csütörtökön

Színes feiMel 12 felvonásban.
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szóló törvény. Majnarics községtanácscs azt
indítványozta, hogy hívják föl; a mértékadó
tényezőket az exproprációs törvény ellen való küzdelemre. Hrusztics községtanácsos hasonló indítványt tett és azzal fenyegetett,
hoigy a partvidéken tüntetést főig rendezni a
koalíciós politika ellen. Síebensein dr. községtanácsos e két indítvány ellen szólalt föl és
azt mondta, hogy a községtanács nein arra
való, hogy politizáljon, hanem hogy a községi érdekeket képviselje. Indítványozta, hogy
mind a két indítványon térjenek napirendre.
Mazzura községtanácsos szintén' indítványt
tett a kisajátítással szemben, ezt m indítványát azonban visszavonta Majnarics indítványa javára. Élénk vita után az expropriációs
törvény ellen tett inditványokat elvetették
és napirendre tértek rajtuk Síebensein indítványa értelinélien. Az ellenzék nagy lárm á b a n t ö r t k i és tüntetően
bői
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Előadások: 5, 7 és 9 órakor.

SZEGEDI KALENDÁRIUM
#
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet
jelentése
I
szerint:
Változékony
idó
\3
|
várható
hősülyedéssel
és
|
helyen kint esővel. — Sür^^
•
göny prognózis:
Változékony,
hűvösebb,
sok helyütt
csapadék.
— Hőmérséklet: 14.8 Celsius
volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután
2 óráig van hivatal. A polgármester
betegsége miatt
nem
fogad. A főkapitány
fogad délelőtt
11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán,
a
mát.
üzletvezetőségnél
és a
munkásbiztositó-péni
tárnál
reggel 8 órától
délután
2 óráig
van
hivatal.
ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEti
Q
déléiül.
órától, délután
2 óráig van
hivató
los óra. A. andó ügyeletes
szolgálat.
Betegei
látogatása
délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI
KÖNYVTÁR,
nyitva
délelőtt
10—l-ig és délután
4-től 7-ig. Idegeneknek
»
képtárt
engedéllyel
hétköznap
is meg lehé
lehinteni;
helybeliek
vasár- és
ünnepnapokon látogathatják
délelőtt
10—1
óráig.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadója hétfőn
és csütörtökön
délután
6—8 órái9
tartja
hivatalos
óráját,
a Berlitz-iskola
helyiségében.
(Csongrádi
Takarék
uj
palotája!
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a
beteglátogatási
idő délután
1—3 óráig
tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8
órakot
„A mandarin,"
dráma.
Bemutató
előadás.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután
5 órától
kezdve este 11 óráig:
„Scott detektív."
Di
ieklivdráma
3
felvonásban.
KORZÓ
MOZI:
Az előadások
tartanai
délután
öt órától
kezdve
este
11
óráif
„Passió játékok",
színes felvétel
12 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután
5 órától
kezdd
este 11 óráig:
Psylander
esték,
anya tií
ka", nordisk dráma 3
felvonásban,

Sürgetik a harmadik
p o l g á r i iskolát
— Indítvány

az áprilisi

közgyűlésihez.

— I

(Saját tudósítónktól.)
Szegednek jelen lei
két állami polgári fiúiskolája van, de mind 5
kettő annyira túlzsúfolt, hogy évenként $
ideözönilő tanulók tömegét kénytelen vissz"'
utasítani az igazgatóság. Már évekkel ezelő'1
hangoztatták a két tanintézet vezetői, hog>
harmadik polgári iskola felállítására vf
szükség, mert az állapotok esztendők
olyanok, hogy sem a modern higiénia,
a modern pedagógia követelményeit nC
elégítik ki. Akkoriban Scossa Dezső, a ny"
galomba vonult tanfelügyelő fejtette ki éV
pen a Délmagyarország
hasábjain, hogy t
harmadik polgári iskola mihamarabb va'j
fölállítása mellett sokkal nagyobb érdek^
szólnak, mint hinnők. A délvidéki idegen ajk
tanulók magyarosodása, nemzeti szellemi'
való nevelése ezek a nagy érdekek, de a k*
iskola túlzsúfoltsága miatt évenkint igen naf
számban szorulnak ki Szegedről a diákokFirbás Nándor iparostanonciskolai
iga t
gató teszi ujabban szóvá a harmadik állaí
polgári fiúiskola halaszthatatlan felállítás?
abban az indítványában, amelyet most njdf
tott be a polgármesterhez, hogy terjessze
az áprilisi közgyűlés elé. Az inditvány a ^
vetkező:
Nagyságos Polgármester Ur!
Tisztelet-tói kérem Nagyságodat, keg>'*
kedjék a. folyó évi április havi rendes k

