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— Angol próbamozgősitás. 1911. júliusá-
ban György angol király szemlét tartott a-
hadiflottán. Nyolc dreadnoguth, huszonnégy 
csatahajó, tizenkilenc cirkáló, hetvenegy tor-
pedóromboló és nyolc tengeralat t járó vonult 
el szeme előtt. Akkor azt mondották erről a 
130 „egységről", liogy ennél hatalmasabb 
flottát még nem láttak a vizek. Ez év julius-
ban ismét szemlét tar t az angol király Spi-
teheadban. Husz dreadnought, harmincöt 
csatahajó, negyvenöt cirkáló, száznyolcvan-
hét romboló és ötvenkilenc tengeralat t járó 
fog erre a -szemlére összeseregleni. összesen 
•tehát 346 egység siklik majd el a király 
előtt. De ez csak az -aktiv flotta. Aktiv flot-
tán azt értik, amelyik -mindig hadilábon van, 
emberei, készletei fedélzetén vannak és má-
ról-kolmapra tüzvonalba állítható. Az aktiv 
(flottán kivül a tartalék flottát is mozgósít-
ják, ugy, liogy valóságban 493 hajót vonnak 
össze Spiteheadban. E z igazán akkora szám, 
amellyel esak Anglia tud parádézni. A tar-
talék flotta régi tipusu hajókból van össze-
állítva. füzeket most lát ják el emberekkel és 
készletekkel. 

— A Szeged-csongrádi takarékpénztár 
ez utón is tudatja t. üzletfeleivel, liogy pénz-
tár-óráit folyó évi julius 15-től szeptember 
15-ig délelőtt fél 9—12 óráig és délután- 3—1 
óráig tartja. 

— A hercegnő pongyolája. A Korzó-
inoziban szombat este nagy siker mellett ját-
szották A hercegnő pongyolája cimü kine-
-ma-szkeccset. örömmel láttuk viszont B. 
Koppán Margitot, aki a szegedi színháznak 
egyik ifőerőssége és kedvence volt. Nagyon 
-csodálkozunk Ahnássy Endrén, hogy ezt a 
kiváló művésznőt, aki a fővárosban is meg-
állta a ihelyét, nem szerződteti. A művésznő 
ma sok elismerő tapsban részesült. Az 
egyik főszerepet Horváth -Kálmán adta. A 
szegedi közönségnek szintén jó ismerőse. 
Rendkívül szimpatikus szinész és föltétlenül 
elsőrangú, amit ad. Ugy a színpadon, mint 
a -mozivásznon kiforrott stilusu játékot pro-
dukált. Játszottak -még Gombócz Vilma és 
Újvári (Lajos, .akik jól megállották (helyü-
ket. A közönség végig kacagta az előadást. 

— Szenzációs válópör Berlinben. Ber-
linből jelentik: Friedlander-Fuld, az ismert 
berlini szónmágnás leánya, aki a mult év-
ben ment feleségül az angol Milford lord 
egyik fiához, a napokban válókeresetet adott 
he f é r j e ellen. A válás oka állitólag a f é r j 
abnormis életmódja. A fiatal fé r j már hosz-
szabh idő óta Kanadában tartózkodik. Egy 
másik verzió szerint a fiatal asszony azért 
adta be a válópört, mert a fér je intim össze-
köttetésben állt egy hamburgi színésznővel. 
A házastársak -berlini háztar tását már né-
h á n y hónap előtt feloszlatták. Az (asszony 
tmost szülőinél van. Tudvalevőleg egyetlen 
gyermeke a Friedlander-Fuld házaspárnak, 
amely Koppéi titkos tanácsos és Mosse Ru-
doif mellett Berlin leggazdagabb milliomos 
családja. iMikor a mult évben esküvőjét tar-
totta -az angol arisztrokratával, a német és az 
angol főnemesség számos tagja vett részt az 
ünnepségen. 

— Hatezer éves öntöző-mii. Kisázsia 
centrumálban fekszik Kania vilajet , némán, 
kihaltan. A Dresdener Bank kiküldöttei a r r a 
jár tak és csodálkozva kérdezték, miért nem 
has í t ja ezt a kitűnőnek látszó t a l a j t ekevas? 
Felelet: Nagyon szegény csapadékban ez a 
vidék. Rögtön mozgósítanak száz embert és 
egy tucat német mérnököt. Megkezdődik a 
kul turmunka: az Eufrát Tigris folyók vizé-
ből egy öntözőmüvet létesíteni, -amely Koniát 
vizzel táplálja és szántás-vetésre alkalmassá 
tegye. És ezen munka közepette néhány mé-
ternyi mélységben csodára bukkannak. A 

huszadik század mérnökei elé egy hatezer év-
ve] azelőtt épült öntözőmü tárul. A német 
mérnökök szégyenkezve elpakkolják a ter-
veiket, végig kiásat ják az ókori csatorna-
hálózatot, amely jobbnak bizonyul, mint a 
modern technikai tudományok alkalmazásá-
val készült tervek. -És ez a mii most újból ön-
tözi Konia és Mezopotámia mezőnyeit, akár 
csak hatezer évvel azelőtt s a szprbek és gö-
rögök által Macedóniáiról elűzött mohamedá-
nok itt uj , tejjel-mézzel folyó hazát kap-
nak. 

— Tüz a CsIllag-böí tönbim. Tegnap 
este nyolc óra tá jban tüz keletkezett a Csil-
lag-börtönben. A harmadik udvarban a 124-es 
cellában ütött ki a tüz, aihol Balog József, 
az egyik három esztendőre elítélt rab fel-
gyúj tot ta cellájának szalmazsákját. A tüz a 
rabok között nagy pánikot idézett elő. Né-
melyek ki akarták törni cellájuk a j ta já t , 
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majd rémületükben egymásnak rontottak a 
foglyok. A tüz oltására kivonult a 46. gya-
logezred készültsége is, de ennek már dolga 
nem akadt, mer t a börtönőrök eloltották a 
tüzet. A gyújtogató rabot -az igazgatóság 
sötét zárkával büntette 'és szigorú 'vizsgála-
tot indított a végett, bogy ki -csempészte be 
a gyufát a 124-es cellába. 

— A mindennapi kenyérért. Madridban 
elhatározták a pékek a kenyér árának az 
emelését, ami zavargásokra adott alkalmat. 
Asszonyok bárdokkal és kalapácsokkal fegy-
verezték föl maguka t és beverték a péküzle-
tek ablakait ós kirakatait . Egyes pékmeste-
rek revolverekből lődöztek a zavargókra. Mi-
kor pedig a rendőrség közbeavatkozott, véres 
összeütközésre került a sor, minek következ-
tében számos előállítás történt. A lakosság 
izgalma növekedőben van és további zavar-
gásoktól lehet tartani. 

— A Koch I. szabászati tanfolyama 
egyre több és több közönséget vonz. A nagy-
közönség rövid idő alatt meggyőződött -ar-
ról, hogy Koch szabászati szaktanár teljes 
odaadással működik és tauitási rendszere 
olyan, bogy azzal mindenki a legkönnyeb-
ben teljes tökéletességgel elsajátít ha t ja a sza-
bászat művészetét, A szaktanfolyam nagy-
számú hallgatói között helyjet foglalnak a 
város előkelő hölgyei közül igen sokan, de 
sok hivatásos női ruha varrónő is oly kivá-
lónak és tökéletesnek ismerte el Koch tanár 
tauitási módszerét ós különösen szabászati 
mintáit, valamint minden útbaigazításait, 
bogy tömegesen keresik most fel -a. tanfolya-
mot. Koch tanár a megnyilvánult közóhaj-
nak engedve, (hétfőn ujabban kezdi meg a 
tanfolyamot a Katona-vendéglő kerthelyisé-
ge elkiilönitett termében, a tűzoltólaktanya 
mellett, Emlitésre méltó, hogy eddig 210 tan-
hallgató van, kik valamennyien elragadtatás-
sal nyilatkoznak a tanítási módszerről. Höl-
gyeink figyelmét felhívjuk e tanfolyamra. 

— A dreaónought-űgyuk tartóssága. 
A rendes tüzérségi ágyukból úgyszólván tet-
szésszerinti számban lőhető löveg, de már a 
vártüzérség és a hadihajók ágyúiból a -tü-
zelésnél beálló óriási gáznyomás következté-
ben erősen korlátozódik ez a szám. Még né-
hány évvel ezelőtt á t lag 100 lövés volt a 
maximális szolgáltatási képesség. Ma a né-
met Dreadnoughtok ágyúiból 220, a franciá-
kéból 200, az amerikaiakéból 150, az angolo-
kéból csak 60, az olaszok és japánokéból 80— 
80 lövés tehető. Ugy hirl ik, liogy az osztrák-
magyar vártüzérség és hajóhad legújabb 
ágyúi 30.5 centiméteres kaliberűek lesznek 
és a csövek 220 löveg bordására lesznek al-
kalmasak. Amelyik ágyubó-1 ennyi löveget 
kilőttek, annak a csöve hasznavehetetlenné 
válik. 

— Tűzoltók ünnepélye a Korzó-moziban 
Szerdán és csütörtökön a Korzóimozi nyári 
helyiségében lesz az a nagy nyári ünnepély, 
melyet a tűzoltók automobilalapja javára 
rendeznek. Lesznek gyönyörű moziképek, 
köztük „A IV. parancsolat" világsláger. Ha-
talmas bengáli világitás és tűzijáték mellett 
izgalmas tüztámadást muta t be az egyesi-
tett szegedi tűzoltóság égr-etörő gőzfecsken-
dő sugarakkal lélegzetfojtóan izgató mentési 
és tolólétra-gyakorlatokat. A Szegedi Polgári 
Dalárda a legszebb ének-számaival szerepel-
Nagyszerűek a Hrobla The humoros szobrász 
csoport csodás ügyességű kacagtató mutat-
ványai. Káprázatos lesz az egész előadás aP" 
ró szüneteit betöltő tűzijáték. A 46. (gyalog-
ezred zenekarának hangversenye is élvezetes 
szórakozással szolgál. A Szeged—Abbázia és 
vissza szóló vasúti jegy sorsolással pedté 
külön kedveskednek a tűzoltók. A hely árak 
rendesek. 

» 

— Csányi Zsóka megint m e g s z ö k ö t t 
és Ismét elfogták. Csányi Zsóka István, a 
hírhedt alsótanyai haramia, akinek valósá-
gas bünlajstrom terheli a lelkét, nem rég 
szabadult ki a váci fegyházból, ahol moöt 
töltötte ki három óvj büntetését. A báróin 


