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közvetlen szomisizédisálgfában levő Vásárhelyi 
Pálinak felleghiajtó köpönyege. Egy cikk iró-
ja azt a kérdést feszegeti, ihogy miért nincs 
leleplezve a Széchenyi szobra, miiért nincs 
felállítva ia talapzatra a Deák Ferenc szob-
ra. ,Ezt lazzail igyekszik megfejteni, hogy az 
•előbbi szobor az utóbbinak a köntösét várja. 
Pedig, mint ihiteles lielyről értesültem, en-
nek a megfejtilietetílennek látszó rébusznak az 
•a magyarázata, hogy a Deák Ferenc szobrá-
nak készítője megtudta, ihogy ezelőtt há-
rom esztendővel a .városi (gőzfürdő környé-
kén lakó háztulajdonosok közös kérvényt 
adtak be a városi tanácsihoz, hogy a gőzfürdő 
kéménye füstemésztő készülékkel iláttassétk 

el, ímert emiatt .nemcsak iaz összes környék-
beli házak lakói szenvednek, hanem a Szé-
chenyi-tér ilxronzisizabrain sem képződhet ki a 
rájuk tapadó korom miatt a nélkülözhetet 
len patina réteg. Az .agyafúrt művész, -ugy 
látszik, máj* tapasztalatból ismeri a szegedi 
közigazgatás szédületes lassúságát s nem 
akarja addig a Deák Ferenc szobrát kiön-
teni, amig ,a városii tamátes azt iá füsitellenes 
fcérvényt nem emészti. És okulva a Szé'dbe-
nyi-szöbor furcsa ül itö zekén,', Ddúlk Pere ne 
fenkölt alakj'áiblan nem akar jévielkire kitér-
jedőleg ilyen farsangi figuirát közszemlére 
kiáll, itani. 

- A gyógyszerészek ügye. A főváros 
alpolgármestere tegnap N, dicséretes buzga-
liomima! igyekezett elhárítani a közegészség-
ügy nagy veszedelmét: a gyógyszerész-
sztrájkot. Fáradságainak .meg is lett az az 
eredménye, hogy a harcoló felek közt elő-
készítette a közeledést annyira, hogy most 
már a végleges békekötésnek egyetlen ütkö-
ző pontja van: g sztrájkolok ögszépségénpk 
visszafogadása. 'Valószínű, Ihogy ennek az el-
lentétnek aiz áthidalása is sikerülni fog 'a 
mai nap folyamán ,s akkor az egy hétig tar-
tó sztrájk szombaton véget ér.' 

- A Titaníc fütóje. Kedden érkeztek 
Glasgowha az lEmpress of Iréiand menekült-
jei ési a menekültek között föltűnt egy még 
egészen fiatal ember, akinek aroáira azonbain 
a kiállott szenvedések mély barázdákat von-
tak. Ez a fiatalember Clark Vilmos, az egyet-
len élő ember, aki túlélte a világ két legna-
gyobb hajókatasztrófáját. Clark fütő volt a 
Titanicon, a Titanic katasztrófája után pe-
dig az Bmpress df Irelandre szerződött, 
ugyanilyen minőségben. Arra a kérdésre, 
hogy ezentull is megmairad-e Ihajófütőnek, 
igy válaszolt: 

— Mi tengerészek nagyon fatálisnak tart-
juk, ha ugyanabban a minőségben kétszer 
szenvedünk hajótörést, de azért én ezentúl is 
megmaradok hajófütőnek. 

— A szüffrazsettek bombamerénylete. 
Londonból jelentik: Tegnap este hat órakor 
a Westminster apátságban a szüffrazsettek 
bombamerényletet követtek el. Abban a ká-
polnában, amely Hitvalló Eduárd nevét vi-
seli, a koronázó trónszéken, amely egy tör-
ténelmi jelentőségű sziklán áll, történt a 
robbanás. Pokolgép robbant föl, amely azon-
ban .csak kevés kárt okozott. A trónszók tám-
lájáról a robbanás a diszdtményből több szi-
lánkot leszakított és a sziklaailapzatot is 
megrongálta. A dörrenés messze elhallat-
szott, ugy, hogy a parlamentben, amely 
ugyanazon épületben van elhelyezve, sokan 
hallották ós számos képviselő sietett az apát-
ságba, hogy megtudja, mii történt. A Viktó-
ria-Streeten levő Wesltmínster-hidon dg 
mennydörgéshez hasonló dörrenést hallot-
tak. A robbanás az utcákövezetet felszakí-
totta, A járókelők közül többen idegsokkot 
szenvedtek. Az utcán azt hitték, hogy egy 
épület oimíliik össze. Az apátságban pánik tá-
madt, a papok azonban, akik celláikból elő-
siettek, megnyugtatták a közönséget. Az 
apátság kapuit azonnal elzárták és rendőr-
ség szállotta meg az épületet, amely átku-
tatott minden zeget-zugot. Végül két fiatal 
leányt találtak pz épületben, akilket letar-

tóztattak és a rendőrségre kisértek, de ké-
sőbb mind a 'kettőt szabadon bocsátották. A 
szüffrazsettek a bombát egy bőrtárcában 
hozták a templomba. A pokolgépnek egyes 
darabj ait megtalálták. 

— Kisiklott villamoskocsi. Ma délután 
a Tisza Lajos-kör ütőn, a városi gőzfürdő 
előtt ,a 13-as számú villamoskocsi, mely a 
Felsőtiszapart felé haladt, a váltónál kisik-
lott. A kocsi liuszonhétmétert szaladt miég 
aiz aszfalton és beleüitődött egy szénnel meg-
rakott, vasúti vaggonba. A kocsi eleje az üsz-
szeü'tközés következtében összetört, sérülés 
azonban szerencsére nem történt, mért utas 
nem volt a kocsin. A vizsgálat megindult 

— Hatan eltűntek. Szerdán és csütö tö-
kön hat eltűnésről tettek jelentést a szegedi 
rendőrségnek. A jótékony egyesület foglal-
koztató műhelyéből három javitónevelésre 
beutalt fiu szökött meg. Borlún János makói 
születésű 18 éves és ifj. Fenyvesi József 19 
éves iparostanoncok. — László Ilona tizen-
hét éves cselédleányt gazdája egy honvéd-
százados szerda délelőtt elküldte a piacra 
bevásárolni és többé nem, tért vissza lakásá-
ra. Ma reggel talált a rendőrség a Boszor-
kányszigeten egy iires bőrszatyort, amely-
ről megállapították, hogy László Ilona hagy-
ta ott. Valószínű tehát, hogy a leány ön-
gyilkos lett. — Sabhiitter Gizella 16 éves 
cselédleány is eltűnt Szent György-tér 3. sz. 
alatti lakásáról. A menhelyről volt kiadva és 
csütörtökön megszökött otthonról, azóta nyo 
ma veszett. — Három toloneot kisért egy 
vidéki rendőr Budapestre. A toloneok a vo-
naton összevesztek és amig a rendőr rendet 
csinált köztük, Heriszt Alajos 18 éves rohon-
ci születésű csavargó, kiugrott a vonatból és 
megszökött. A rendőrség Szegeden keresi, 
mert valószínű, hogy ide szökött. Mind a 
hat eltüntet országosan körözik. 

— Könnyelmű házassági Ígéret. New-
yorkból jelentik: Az itteni lapok már régóta 
foglalkoznak azzal a pörrel, amelyet missz 
Suliivan indotott Hoe fiatal sokszoros mil-
liomos, a legnagyobb amerikai rotációs gép-
gyár tulajdonosa ellen házassági ígéret meg-
szegése miatt. iMissz Suliivan kártérítés ói-
mén hétszázöti>enezer koronát és kiadások 
cimén háromszázhatvanezer koronát követel. 
Missz Suliivan a tárgyalás folyamán bebi-
zonyította, hogy a fiatal milliomost Írónapo-
kon keresztül rendesen minden este fogadta 
•egy általa bérelt helyiségben. Hoe tehát 
kompromittálta a leányt s azután egyszerre 
váratlanul elhagyta. Tudvalevő, hogy Ame-
r i k á i n az esküdtek verdiktje csak akkor 
érvényes, ha egyhangúan hozták meg. Az 
esküdtek este hat órakor vonultak vissza ós 
másnap reggel három óráig maradiak együtt 
anélkül, hogy megegyezésre tudtak volna 
jutni. Négyen az esküdtek közül a leány 
mellett foglaltak állást, a többi pedig ellene. 
Ennek következtében meg kellett szüntetni 
az egész eljárást és néhány hét múlva u j 
tárgyalás lesz. A pör már a követelt kár-
térítési összeg nagysága miatt is óriási fel-
tűnést kelt, mert szerelmi ügyben ekkora kö-
vetelésre még a milliárdosok hazájában sem 
volt eset. 

— Első segítség. J. P. Miischel, Ncwyork 
polgármestere, aki ellen a minap kíséreltek 
meg gyilkosságot, amely azonban szerencsé-
re nem sikerült, mondotta el baráti 'körben 
a következő esetet, amelynek egy nagy 
aoeánjáró gőzösön a szemtanuja volt. Bará-
tai a gyilkos-kísérlet , kapcsán 1 mindenféle 
szerencsétlenségről emlékeztek meg, igy öt-
lött (Mitcíhell eszébe a hajón való élménye. 

— .Kényelmesen efl n yroj tózk od tu n k .— 
úgymond a polgármester — a. gőzös dohány-
zójának károsszékeiben, amikor dúlt arccal 
beront hozzánk az egyik utas és izgatottan 
ezt kiáltotta: i , ? 

— Nincs az íurak Valamelyikénél egy 
üveg wisky? Egy höllgy kitörte a karját. 

Mindnyájan 'felugrottunk helyünkről, be-
szaladtunk kabinunkba sfálperc múlva egész 
sor Wiisky-üveg kínálkozott a szamaritánus 
emlber felé. Az idegen a kezébe riagadta a 

legnagyobb fiaskót, leütötte a nyakát, az ®J' 
kához emelte és húzott belőle akkorát, 
meg sem állit, mig a fenekéig nem ért. Az'a. 
letette az üveget, megtörölte ajakát s / 
közben a megkönnyebbülés sőhajla szök/0 

ki kebeléből, igy szólt a. csodálkozva rán® 
emberekihez: , ' V 

— Köszönöm, most már jobban vagy®, 
Furcsa,, de igaz, varahányszar látom, 
egy nő a karját töri, mindig elővesz a ftf 
morfájás . . . 

— Mozi hírek. Kellemes meglepetést J/ 
az Uránia és Pűiss-mozgó szombati P1'0®/. 
je. A Vass-mozgószinháziban a. legjobb® 
gyar film: Az éjszaka rabja terül sffl/' 
Megrázó, ízig-vérig pesti történet ez. K® 
nős érdekessége, hogy a főszerepet 
Mihály, a szegedi színház volt, tagija, MA-
gyar Színház tehetséges fiatal művésze J< 
sz,a.. Ez a film nemcsak egy színvonalon 7 

a külföldi gyárak produktumával, ba/ 
sok tekintetben fölül is mulj.a. .A szerte,, 
mindannyian elsőrangú erők, ismerősein? 
a történet., a miljő oly közel áll j * 2 3 

hogy ezért is pazar szórakozást ígér ®z 

premiér. Az Uránia-sizinházban nagy 
rikai műsort állított össze aiz, igazgatós 
Szerepel M. Oostelló is, aki a legjobb & ^ 
rikai filmszínész. Minden kép izgalmas 
a filmtechnika remeke. J 

— Reklám-bélyegek. Egy sorozat ® 
vészié® reklámbélyeget adtak ki a a. 
müvek" Budapest VII., amelyek mi i* 1 / , 
nek ingyen megküldetnek egy 5 íiilléres 
vállbólyeg beküldése után. • 

— ízléses fabútorok, kárpitos áruk, kedj 
fizetési feltételek mellett is k a p h a t ó k . 
ner S. Oroszlán-utca 21. Telefon 844. 

újonnan festve, teljes komforttal, 

augusztus hó elsejére 
elköltözés miatt k i a d ó . 

Korcsolyázó-tér, Z á s z l ó - u t c a 7-

Butorzállitásokat hely-
ben és vidékre, berak-
t&rozást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

Ungár f 
° szállító 

Szeged, Jókal-«tc® 
Telefon 34 

F, SÍ* 

Ús&iül oksi, Bírt k i t a r t l * 


