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lommal a szociál demokruta párt ós a szak 

szervezeti bizottság be fog számolni a város 

vezetőségénél1 történt eljárásának erednie 

nyéről. A (gyűlés dacára annak, hogy munka-

időben tartják meg, igen nagyszabásúnak 

Ígérkezik, meirt Szegeden a szociáldemokrata 

párt jelentése szerint igen nagy a munkát-

lanok szúrna. 

— A szabadkai polgórmesterhelyeítes 
tragédiája. Szabadkáról jelentik: Gyorgyevics 
Szvedoje dr. nyugalmazott helyettes-polgár-
mester vasárnap reggel hat órakor sziven-
lőtte magát és rögtön meghalt. 'Házvezető-
nője, aki a dörrenésre beszaladt szobájába, 
ágyára dőlve, holtan találta a 71 éves öreg 
urat. Giinther József dr. tiszti főorvos, aki 
egy házban 'lakik jyei'Je, csak 'halálát konsta-
tálta. 

Gyorgyevics dr., aki igen nagymüveltsé-
gül férfin volt, Mamussich Lázárnak, Sza-
badka egykori nagyhatalmú polgármesteré-
nek vdlt iliegjohb barátja és munkatársa, 1884 
ben együtt választották meg őket és mikor 
1902-bcin Maimusisichot Biró Károly váltotta 
föl, ő is visszavonult, nem ,is pályázott többé 
állására. Vagyonos ember voflit és agg korá-
ban is nagy népszerűsége és tekintélye vdlt 
Néhány év óta nagyobb összegeket küldött 
egyik közelii rokonának, ki anyagi zavarba 
jutott. Három héttel ezelőtt vették észre 
Mamussich Lázár nyugalmazott polgármes-
ter és Szalay Mátyás főkapitány, Gyorgye-
vics legjobb barátai, hogy az öreg urat nagy 
gond bántja, Hosszas vonakodás után beval-
lotta, hogy az anyagi tönk szélére jutott, 
mert 86.000 koronát fizetett ki egyik hozzátar-
tozójáért. Azóta, bár barátai egyre biztatták, 
hogy vagyona maradványaiból és nyugdijá-
ból még szépen megélhet, folyton arról be-
szólt, hogy meg kell halnia ós néhány nap 

óta már ugy viselkedett, hogy féltették .a, 
megőrüléstől. Szombaton még azt mondta 
Mamussich Lázárnak, hogy eszközöljön ki 
részére egy szobát a városli szegényházbam 
Mamussich kérte, hogy legyen néhány napig 
türelemmel, minden dolgát rendezi, osiak a 
folytonos pénzküldésről kell lemondania. 
Gyorgyevics némán rázta a fejét, majd -azt 
mondta, hogy nem tud elszakadni hozzátarto-
zóitól. Reggel azután elkövette az öngyilkos-
ságot. A városban igen nagy .részvétét kel-
ltett az öngyilkosság híre. Hétfőn délután 
volt a temetés, melyen a város notabilatáisai 
mind resztvettek, közük Vojnich Isván báró, 
a nemzeti munkapárt alelnöke is, aki ikotezo-
riit is tett a ravatalra. 

- Munkások gyűlése. Április 13-án, 

hétfőn délelőtt 10 órakor .Szeged munkátlan 

munkásai gyűlésre jöttek össze .a Munkás-

Otthon nagytermében, mely terem ,zsúfolásig 

megtelt munkásokkal. Sokan nem fértek ibe 

a hatalmas terembe, ezek az udvarról hall-

gatták a gyűlési beszédet. Az egybehivók ne-

vében Papp üdvözölte a megjelenteket. El-

nök Ábrahám Mátyás, jegyző Horváth Jó-

zsef. A napirendet Varga Ferenc titkár ös-

mertette. Alaposan megmagyarázta a mun-

kanélküliség igazi okát. Majd .a város elöljá-

róságának politikáját mutatta be, melynek 

folyamán felolvasta azt a végZlkt, melyben a 

tanácsinak azon határozata foglaltatik, hogy: 

.Szeged város tanácsa nem tartja szüksé-

gesnek egy a munkanélküliségi segélyezését 

tárgyaló szakértekezlet összeliivását s annak 

határozata alapján a munkanélküliek segé-

lyezésének intézményes biztosítósát. Azt 

mondta ugyan a télén a városi tanács, hogy 

majd összeiratja a -rendőrséggel a munkátla-

nokat é3 ad nekik segélyt, de bizony a siegély 

elmaradt, helyette azonban koptak a mun-

kátlan munkások egy rakás szekirozást ós 'in-

dokolatlan zaklatást. A nagy számban ösz-

seaegyülit munkások határozati javaslatot fo-

gadtak el, mély szerint a munkanélküliek 

gyűlése utasítja a szociáldemokrata .párt ve-

zetőségét és a szakszervezeti bizottságot, 

hogy sürgős beadvánnyal forduljon a város 

törvényhatósági bizottságához, Kő vetélje a 

szociáldemokrata párt a várostól a közmun-

kák .azonnali foganatba vételét. Utasítsa .a 

mérnöki hivatalt, hogy ne gördítsen aka-

dályt a kisépittetők engedélykiadása elé. A 

város -a vele szerződéses viszonyban levő 

építő vállalkozókkal hősise ki a munkaidő és 

munkabér viszonyt, mely mellett tartoznak ia 

munkásaikat foglalkoztatni. Mondja ki ia tör-

vényhatóság, hogy a munkanélküliek intéz-

ményes biztosítását, a munkátlanság osieténe, 

szükségesnek tartja és azt a Gent-i rendszer 

alapján még az idén megvalósítja. Végül fel-

olvasták a központi, pártvezetőség leiratát, 

mely ;a kerületi párt,agitáció és a választá-

sok előkészítésére vonatkozik. A gyűlést dél-

ben rekesztette be az elnök. 

— Kántorjelölés a zsidó hitközségnél. 
Hétfőn délelőtt a szegedi zsidó hitközség kán-
tor,jelölő gyűlést tartott, amelyen Lamberg 
Mór újvidéki kántort jelölték Grünwald 
Adclf budapesti kántorral szemben. Lein beiig 
45, miig Grünwald 4 .szavazatot kapott, A vá-
lasztó ősigyüllés április harmincadikán lesz. 

— Automobilkaíasztrófa. Ma délután 

automio'biilikatasztrófa történt Budapesten. 

Alkonyból autón .ment egy társaság a fővá-

rosiba s az autón fíirsch 'Gyula nagybirto-

kos, a felesége, 'két gyermekük, a nevelőnő, 

Simon Jakab tőzsdei .alelnök Jolán leánya 

és a soffőr ültek. Az Üllői-ut 117. számú ház 

előtt a soffőr vigyázatlansága folytán az 

autó az árokba zuhant. Hirseh Gyu.la meg-

halt, a felesége pedig súlyosan megsebe-

sült. A soffőr sérülései életveszélyesek. Az 

automobil .többi utasa könnyebb természetű 

zuzódásokat szenvedett. 

UflAflIA 
Fal A G Y A R T U O . S Z I H H A Z . 

TELEFON 8-72. 

SZERDA, CSÜTÖRTÖK 

A SZERENCSÉTLEN SORSÚ 

Anna Bolayn királynő 
története és lefejeztetése a 

cimü nagy 4 felvonásos 
történelmi drámában. 

A főszerepet LAWNA COWIE, 
a londoni udvari színház művész-

nője játsza. 
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— Fölrobbant a földgáz. Magyaisároson 

az áliaimii fúrások mellett Károlyi 'Mihály gróf 

birtokán, tegnap este a földgáz vulkanikus 

erővel tört ki a földből és hömpölygött to-

vább. A kitörés akkora robajjal, járt, hogy az 

öt k Horniét erre levő Diesőszenitlmártonban va-

lamennyi .ablak megrepedt és, két-hároimszáz 

kHométerre volt látható az óriás tűzoszlop. 

A robbanás pillanatában: a diesőszentmárto-

ni házaikban a sötét szobákban olvasni lehe-

tett' a kiömlő gáz fényéinél. A földgáz ellepte 

a szomszédos birtokokat és most százhatvan 

holdnyi területen ég. A földgáz folyton, más-

más helyen tör élő a földből, illetve reped 

meg a föld és egymásután csapnak ki a tűz-

oszlopok. Igen sok ház leégélt, a Sáros pa-

taknak iránya is megváltozott és a patak 

most visszafelé folyik. A lakosságon nagy 

pánik vett erőt, mert attól félnek, hogy eset-

leg az egész falu leég, 

- A merénylő a ruhaszekrényben. 
Csikágóból jelentik: Morris Kata lán és SaJ-
launs Sária szomszédok és jó barátnők völítak 
éveken keresztül. A minap délután mindket-
tőt holtan találták lakásukban, lőtt Selbtől 

vérezve. Welter Pétert, Salllausék ©gyiik la-
kóját ugyan,ekkor szobájában egy ruhaisizeik-
rénybe rejtőzve találták meg, súlyosan meg-
sebesülve. A raudőrség őt gyanúsítja aziziail1, 
hegy a két asszonyt megölte s azután öngyil-
kosságot kísérelt meg. Sallausné holttestét, 
öt éves Katalin nevű leánykája találta meg. 
W'öl'ter szobája felé vér nyomok vezették. Mi-
kor betörtek a szobába, .a megsebesült Wdl-
ter a szekrényből vánszorgott élő és csak any 
nyit mondott: 

— Egy ismeretlen ember lőtt ránk. 

Haggara temetkezési vállalkozó kora dél 
után a Morisséik lakásán találta Wéltert. 
Morrisné férje ugyanis a mu.lt héten meg-
halt és Haggara eljött ,a temetés költségét 
beszedni. Kopogására Welter jött ki azzal, 
hogy Morrisék nincsenek otthon. Morrisnó 
leánya azit'állítja, hogy Wellitar hosszú időn 
át édesatyja barátja volt s ezért ő és család-
ja sohasem gondoltak felőle rosszal 

— Rosenthál gyilkosait kivégezték. 
Newyorkból jelenítik: Négy rablót, aki két 

esztendővel ezelőtt Rosenthál játékost meg-

gyilkolta és akit ezért háláira Ítéltek, tegnap 

délelőtt a Sing-fogházban' villamos széken 

kivégezték, Tegnap reggel tudatták csak ve-

lük, hogy kivégzik őket és ők ezt minden 

különösebb izgatottság anélkül' vették tudo-

másul, A 'délelőtti órákban Dávisz, a hivata-

los hóhér egymás után villamos székbe ül-

tette és kivégezte őket. 

— Húsvéti locsolás után. Az alsóvárosi 

virtusokhoz méltón az idei húsvét sem múl-

hatott el minden kalamitás nélkül. Húsvét 

hétfőjén, a locsol ködösök és ,az ivások natgy 

napján, hatalmas botrány történt a Katona-

utcában. Együk lányosibázitiót! hazafelé menő-

ben, öt-hat részeg 'legény haladt ,a Katona-

utcán. A kabátjuk és a kalapjuk valóságos 

bokréta erdő volt, ami azt bizonyította, hogy 

már sok helyen voltak öntözni és sokszor ön-

tözték ,a torkukat is. Útközben aztán össze-

ves.zt.ek egymással. Rettenetes kiabálások kí-

séretében birkózni, verekedni kezdtek. Letép-

ték egymásról a ruhát, a virágot ugy, liogy 

hamarosan több száz ember szaladt össze, 

megnézni, a nean mindennapi látványosságot. 

Előkerült csakhamar ,az egyik rendőrőrszem 

is, de ez nem hirt boldogulni a duhajkodó le-

gényekkel, mert ezek egyszerre mindnyájan 

a rendőrnek rontottak. Az egyik legény re-

volvert is rántott és lövöldözni kezdett. Vég-

re aztán több rendőr jött, akik a városházá-

ra bekísérték a garázda legényeket. Kihágás-

ért indult meg ellenük az eljárás, 


