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Csongrádon kivül Torontá lban , Tenies-
megyében, Csanádban , Bácskában a leg-
több vidéken vihar tör t ki és okozott több-
kevesebb kár t . 

Valószínű, hogy országos vihar volt 
a mai és félni lehet attól, hogy sok millió 
a kár . . . 
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Könyöt Broth. 
Great Amerik. Cirkusz. 

(Saját tudósítónktól.) A program sokszí-
nű, primitív .nyomása feddlén ez a pompás 
cim ékeskedik. Egyébként ainny.i r a j t a az 
ákom-báknm, a r.ajz, a íiguna, a elrlkuiszi ko-
médiák szi.nes, ele Ízléstelen megrögzítése, 
bogy az .ember önkéntelenül a gyerekeik koc-
kajá tékára gondol, amikor a kockákat egy-
más mellé iralktiák. És bizony végignézve :a 
„Könyöt Brotih Great Amerilk. Oirkus" egy 
előadását, íreziignáltian vagyunk kény Mentik 
megátkupitani, hogy a reklám épp olly meré-
sízen ielkalandoziilk attól, fainit .a cirkusz 
nyúj t , mint a k-c-dka játék ok rajzai a vlaló élet 
lehetőségeitől. A program cimilapját azon-
kívül öt fénykép ékeisiit/i, név szerint: Mr. 
Leápold .K,önyöt, Mr. Sándor, iMr. Addlif, Mi-. 
Aríihur, iMr. Alfons. A teljes .miüsor: 
Műsor á ra 20 fillér. Miüsor ára 20 fillér. 

Műsor. 
I. Rész: 1., 2., 3. Zen-eiszámolk. 4. Tandem 

8 lóval, lovagolja cowboy. 5. The 3 Létük 
acrclbatia-eqo.Lliibrista, jelemet lóval éls kutyák-
kal, 6. The Bolkromas zsonglőrök lovon. 7. 
Mi.ss Gertmde iiskolalovairnő. 8. Kémikus je-
lenet. 9. Könyöt Artliur ig. szabad idomit-á-
flai. 10. Mr. .Radot-ziki, csodamedvék. 11. Wild-
West, amerikai élet egy farmon, Mr. Alfons 
Könyöt és e-apat-áimak csodálatos célilövésze-
tével. 

W percnyi szünet. (Kérjük -fordítani.) 
A -pálh-öl y-t u],ajdon csőik, valamint az I. ós II. 
helyen -ülő nagyérdemű közönség a szünet 
alatti .időben az istállókat és különböző ál-

latokat megtekinteni. 
Szünet közben menjünk a Biiffébe. 

II. Rész. 12. Zene, 13. Az élő golyó (?) 14. 
Könyöt Adolf ijgiaizg. iskolaiovag|!lásia. Tan-
gót táncoló iskotalovával. 15. Kis Tiniké, 
mint huszártiszt. 1-6. The 3 Lagada, chi-naá 
játékok. 17. 8 Könyöt lovagló jelenete, 18. 
Mr. Smergl elefántjaival. 19. Dumraer An-
gust Kilki zsiraffjáva'l. Paródia. 20. Cowboy-
posta 8 lóval. 21. Zárinduló. 

A cirkusz már elment, a tegnap esiti elő-
adáson elég Ízléstelenül, úgyszólván a kö-
zönség f©je felől' szedték föl a sátort. Üzleti 
sanszait h á t nem bolygatjuk, Iha most el-
mondjuk, ihogy valamit kellene tenni .az ily 
vállalkozásokkal. Rettenetes, alhogy rontják 
az ízlést. Mennyi humbuggal és meddő erő-
feszítéssel dolgoznak. Megérkezésük előtt 
annyira telelármázzáik a várost, ihogy az em-
ber minden lépésénél egy-egy cirlkusz-rek-
lámíba üti az orrát. A vendéglő, a kávéház, 
az étterem, a divatárus, az uszoda, portéka 
iielyett azzal kinál, hogy jön .a „Könyöt 
Brotli Great- Amerik. Girkns". 

Nahát ezt a Könyötöt -meg kdll nézni. 
Az első három szám — amint látod, tisztelt 
olvasó, .a műsorból — -zene. Azután a többi 
szám. Bár a műsoron feltüntetve selbol nincs, 
begy a anüsorváltoztiatási joga fea tar tva , 
öröm, ahogy a műsort változtatják. Primi-
tív dolgok, aminőkkel gyereklkoruukbain si-
került aimjbiaión'kcm, kedélyünkön érzésein-
ken rontani. Csak a kötél-táncosnő hiányzik. 
Az a kötéltáncosnő, aki — akkor ugy láttuk 
— annyi gráciával lébegett -a kifeszített dró-
ton. De itt va-n a Wild-West, -amerikai élet 
egy farmon — fehér állapon sárgára festett 
indiánusokkal. Itit van az indiáausokkál za-
vartalan barátságban 3—4 hamisít,atliam né-
ger, persze -nem azokból,, akiík méltóképen 
reprezentálják emnek a fa jnak nagyszerű, de 
ma még szunnyadó intellektuális erejét. És 
itt van egy pár lovas és lovasom és ezek 

együtt olyan céoót csapnak azon a cimen, 
bogy az -amerikai ellehet mutat ják -be egy far-
mon, aminőhöz fogható, az emberek jóhisze-
műségére számi tó barmi rtságot cirkuszban is 
r i tkán látni. 

Ki kellene végre pusztiitanli ezciket a nagy 
lármával dolgozó, de ,silány éis á r ta lmas szó-
rakozási alkalmakat. iA közönség vegyen ma-
gáinak elégtételt és szlabja meg szórakozási 
nívóját. Nem szabad tétlen üli nézni, hogy a 
dummerauigus&tok száinallimais humora tovább-
ra -is megfertőzze a -levegőt és cirkuszi mu-
tatványok alkálimat szolgáltassanak ,a legsi-
lányabb emberi inferiioritások nyilvános tob-
zódására. 

Caiilauxné és 
a pletyka-hercegnő, 

- Még mindig a zöld okirat. — 
(Saját tudósítónktól) A pör iharimadik 

napján államtitkok, egyesületeik -és budoár-
titkokka-l s ebből az egyesülésből va-laimi vad 
erotika izgató illata árad. A zöld okmány, a 
rejteiiim.es document vert nem hagyja nyug-
ton a tömegeket, ncilia Herbeaux ifőállam-
iigyész -kijelentette, hogy a zöld okirat nin-
csen, tehát ne tétessék róla említés, Albanel 
elnök maga is elintézettnek tekinti a dolgot 
és Labori védő ugyancsak. Nem igy Chena, 
Ca-limette örököseinek képviselője, ő sikra-
szá-11 a zöld okmányért és követeli, hogy ad-
ják ki. Most már ő kezd népszerű lenni, 
mert ugy tudják, hogy ez a letagadott irat 
mérhetetlen- szenzációikat rejteget. 

Apró pikantériák Ibijén sem szűköl-
ködik a -tárgyalás. Tipikusan párisii -pletyka-
hercegnő 'került tanúnak a -bíróság -elé: Mes-
sague Estradere asszony. A hercegnő kicsit 
idősebb, bőbeszédű dáma, bejáratos a legelő-
kelőbb párisi szalonokba s amit itt megtud, 
azt szongalmasa-n hord ja — nem a következő 
szalonba — Ih-anem a nagy nyilvánosság elé. 
Be i-s valííötta a bíróság élőtit, hogy a Cail-
laux rügy kudarcai mia t t kénytelen volt 
megválni tisztségétől, a -Figarónál viselt 
nagyvilági hirek szerkesztőnői állásától. 

— Egy barátinőm szalonjában — locso-
gott a píletyka-heroeignő — találkoztam Oa-il-
laxnóva-1. Nagyon panaszkodott Guey-dan asz-
sz-onyra, aki mindenütt házal Caillaux leve-
leivel. E r r e Calmette kért, hogy hozzam ösz-
sze Gueydavnéval, -de inem sikerült, pedig 
harmincezer frankot kínál t .a két levélért. 

A tanúvallomásokból kitűnik egyébként, 
bogy Caiilauxné a -merénylet elkövetése előtt 
egyáltalán nem ,az a nyugodt és megfontolt 
teremtés volt, akinek a vádirat bemutatja. 
Izgatott volt, krétafehér és a szeme, mint a 
hetid-kórosé, bolyongott izgalmas -messzisó-
gekben. A fegyvers-zakórtő szerint -csakugyan 
magától sülh-et-ett el a revolver, mint azt aiz 
exminlszterné az első -napon 'vallotta. Akkor 
derültséget k-eltett, m-cst- bólogat a hallgató-
ság, hogy ugy van. 

Nagyon kedves és jellemző a f rancia ke-
reskedő finom rekilámérzáke, bogy.au vallott 
a fegyverkereskedő, akinél Caiilllauxné a re-
volvert vásárolta: 

— -Hogy hat -lövés közül bárom talált — 
magyarázta a ki tűnő Iboíttos — nem feltűnő. 
Az olyan 'kiiváló .'gyártmánynál -még na-
gyobb rekordok is könnyen elérhetők. 

A közönség derült, a bíráik mosolyogták 
s még a sziigoru Cheira ábrázata is enged,-tt 
a zordomságából. 
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A horvát bán u'azása. Skerlecz Iván 
báró horvát bán tegnap este tiz óra huszon-
öt perckor titkára Havlicsek dr. kíséretében 
Budapestről Zágrábba visszautazott. 
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Vizmizériák a végtelenségig. 
- Még mindig elzárják 

éjszaka a vízcsapokat. — 

(Saját tudósítónktól.) Az a nemtörődöm-
ség, amellyel Szegeden a legégetőbb közsziik 
ségleti dolgokat kezelik, kezd szinte határ-
talanná váilni. A szegedi vizmiizériák kérdé-
se eímaradhatatllao nyári problémává fajult 
a tekintetes tanács jóvoltából. Mindenki tud-
ja, hogy nem kellene a szomszédba menni, 
lia ezt adatokkal akarnók megerősíteni, mert 
a vizmizériákbó'l bőségesen kijut mindenki-
nek a saját portáján- is. 

A közönség már belefáradt az örökös 
zugo-lódás-ba. Addig-addig hagyta panasz-
kodni, deputációzni, gyűlésezni a tanács, mig 
végre kimerült, efllhalligatott ésl most-, csön-
desen tűr és fizeti a drága vizdijakat. Va-
lósággal szemfényvesztés, amit ezzel a viz-
iiggyel müvelinek. Rendszerint tavasz elején 
beledobják a kérdést a közhangulatba, és 
bár akkor még hire-liamva sincs a kánikulá-
nak, íjavaslatoko-n (izzadnak, bizottsági ii-lá-
seken szón okol nak, szakemberekért utaznak 
és szakembereket utaztatnak,, köziben fölbu-
kik a mumus: a vizóru, -mintha azt akarnák 
mondani: Jegyetek csönd-ben, mert ha na-
gyon lármáztok jó vízvezeték és megfelelő 
mennyiségű viz után, a miniszter még rátok 
parancsolja a vízórát s akkor ott va-n a vá-
ros, ahol most, lesz -vízórája, de ne-m lesz 
viz-e. 

A kánikulának ebben az erős szezonjá-
ban azonban ismét cllyan tűrhetetlenek az 
állapotok a lakosság vízellátása körül, hogy 
szimte csodálatos, hogy nem törnek ki for-
rongásban a tanács ellen-, amely persze néni 
érzi az állapotok tarthatatlanságát, hiszen — 
Szatymazon, -vagy külföldön nyaral és nem 
itthon. Nekik mindegy, folyik-e a vízveze-
ték, vagy sem, van-e elég viz, van-e minden 
időben és mindenütt a városban? Mert liogy 
a vízvezeték rosszul folyik — ha ugyan fo-
lyik, — hogy nincs elég -viz, Ihogy nincs min-
den időben é-s nem- mindenütt a városban, 
erre a példák hosszú sorát tudinók föllennlite-
ni -megint aminthogy néhány hét előtt szá-
mos olyan esetet közölt a Délmagyaror-
szág, amelyekből mindez -nyilvánvaló s a 
melyek mind csak azt igazolják, hogy a ha-
tóság nemtörődömsége csakugyan nem is-
mer már határt. Csak egyetlenegy dolgot — 
semimi többet — teszünk mos-t it-t szóvá, 
hogy gondolkozzanak csak raj-ta azeik, akik 
a közönség igényeinek kielégítéséről gon-
doskodni tartoznak: türhetö-e és felelőssé-
gük teljes tudatában engedik-e moét, a leg-
forróbb nyárban, fenntartani azt a mindenkor 
rossz és lehetetlen tanácsi intézkedést, hogy 
a vízcsapokat éjszaka az egész városban el-
zárják. Mert ezt az intézkedést -még mindig 
-nem szüntették meg, noha -akkor, amikor 
ideiglenesen életbe léptették, az volt a meg-
állapodás, hogy „csaik -a nyá-ri hónapokig 
tart" és ne-m tovább. Kérdezzék csak meg a 
tanácsos -urak a tiszti főorvost, vájjon nem 
közegészségel-lenes-e az ebben a rekkenő hő-
ségben, hogy a közönség éjjelenként csak 
u-gy juthat vizhez, ha nappal elraktároz né-
hány litert és ezt a fölmelegedett, állott vi-
zet k-énytelen éjszaka ivásra, mosakodásra, 
ahol beteg van a háznál, borogatásra és 
minden egyébre használni? Kérdezzék meg 
a tűzoltóparancsnokot, vájjon tűzbiztonság 
szempontjából megengedhető-e és kérdezze-
nek ímeg -bárkit, akit csa-k kompetensnek tar-
tanak, hogy türhető-e ez az állapot egy 
Olyan váro-sbam, amely százhúszezer főnyi 
lakosságot számlál, mellesleg az ország má-
sodik városa. 

Külföldiek, ha idejönnének és a város 
nevezetességei között a tanács ezt is bemu-
tatná nekik, furcsa fogalmaik lehetnének az 
ország másodi-k városáról. Ha fejére lehet 
valamit olvasni a tanácsnak, ugy £z első és 
legnagyobb -bűne. Emlékezzünk csak, amikor 
Kaylinger Mihályt lehozták Szegedre, hogy 
mondjon, -véleményt, miivel csittitották el 3 

zúgolódó közönséget. Azzal, hogy miután 


