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gerincét állandóan kibogozni, páratlan judioiumot, ritka tapintatot és kiváló jogászi érzéket követel.
Dr. RiedI főhadnagy vezetésével tegnap
is folyt a vizsgálat, melynek a legfontosabb
feladata most már, hogy az egyes részletkérdéseket, ,a bünügy mellékágazásait tisztázza. A nyomozás súlypontja jelenleg Stifa'sser bűntársainak kipuha\tolásán nyugszik; —
a tegnap tartott kihallgatások is arra vonatkoztak, kikkel volt Strasser közeli üzleti
összeköttetésben, kik voltak hibásak az ellenőrzésben, kiknek és milyen természetű
szolgálatokat tett Strasser Aladár.
Strasser Aladárnét újból kihallgatták a
cellájában. Strasserné egész éjszaka nem
hunyta le a szemét, feltűnően fáradt 'volt és
megtört.. Sirva panaszkodott a cella nyomorúságos állapota imiatt. Strasserné újbóli kihallgatása csupán annyiban hozott sorsára
nézve változást, hogy ma Szegedre, a szegedi honvédbirósági fogdába szállították.
Strasser Aladárné védője, dr. Medvigy
Gábor szintén felkereste a cellájában Strassernét és a katonai ügyész jelentlétében értekezett vele. A Strasserné címére tegnap
ncgy levél is érkezett, melyet dr. Medv'igy
kezéhez kézbesítettek. Fontos eseménye volt még tegnap a
vizsgálatnak egy nagyváradi mészáros kihallgatása!
Strasser Aladár ellen többek között 'az
volt a vád, hogy marhahús helyeit bivalyhust
adott a katonáknak 'és most azt a nagyváradi
mészárost (hallgatták ki, akiitől Strasser a bivalyhust beszerezte.
A vád igaznak bizonyult.
á

Női idegenforgalom
Szegeden.

(Saját tudósítónktól.) A háborúnak a nagyobb vidéki városokra (kétségtelenül megvan a/2 a kedvező hatatja, hogy az idegenforgalmat emeli. Minidig ujabb és ujabb katonaság jön-uiegy; tisztek utaznák át a ivároson;
katonák érkeznek a: frontról, a kórházaikból;
sebesültek indulnak szabadságra és' térnek
vissza ia rekonvailesoenisz abteiluingckról. A
civileik ide utazunk jelentkezni, sok messze
vidéken lakót Szegeden soroznak; aztán az
ide beosztott fiukat jön meglátogatni az atyafiság, rokonság, komiaiság, szóval magy itten
az idegenforgalom tiz hónapja.
Hiszen ez rendben is volna és nagyon
örvendetes jelenség sokféle szempontból.
Nemdsak Szeged nagyvárosias jellegét emeli,
lvanem fellendíti a szálloda-, vendéglő- és
kiáivéhátaipart, haisznál a kereskedeleminek és
más sokféle vállalatot foglalkoztat az idegenforgalom. Csakhogy van ennek egy mellékvágánya, v.agy ,iobiban mondva vadhajtása
is, amely épen nincsen előnyére sem a városnak, sem a lakosságnak, de még azoknak az
idegeneknek sem, alk'ik Szegedre jönnék „idegenforgoilódnd." És az ügynek ez aiz árnyoldala: a női idegenforgalom.
(Akárhová, megy iis az ember, mindenütt
olyan nőkre akad, akik csak az utóbbi, háborús, időkben lettek járatosak Szegeden. Könynyelimü, léha, kacér nőikre, akikre méltó jellemzésül csak rnz az egy zsayon szó passzol
teljességéiben: „link." Igen, a női idegenforgalmat Szegeden nagyobbrészt a link nők
sokasága teszi. Akik az ország miniden részéből ide Sereglenek, épen a rendes idegenforgalom kihasználására. Kétes egzisztenciájukat a legraffinál'taihh módon tartják fenn;
feltűnő fényűzéssel, de inkább szennfényvesiz0
tóssel öltözködnek: olcsó selyem suhog rajtuk. lakk cipőjük ragyog a napfényben;' kaM O Z G Ó - S Z Í N H Á Z
lapjuk valóságos leleménye a női találékonyTELEFON 807.
ság tákolmányának. Tavalyi és tavalyelőtti
átfestett rájerefcet lenget a tavaszi szél fejük
Vasárnap, május 9-én
§ búbján. lA nyakukon, a fülükben, az ujjaikon kifényesített álbutonok üldögélnek.
b
Egész lényük a megtévesztésre van alapítva.
lA mozikban ellfciglalják a legjobb helyeket; a iszinházlbain uegyvenkettős látcsővel
néznek és hangosán kritizálnak. A déli és
esti korzón fölényes mosollyal hóditauak.
Mivel pedig ia tulaj donképe ni foglalkozásuk
nem sokban különbözik a közönséges utcai
lányokétól, bódításukat gyorsan akarják értékesíteni. A férfiakkal szemben kihívó, kacér viselkedést tanúsítanak; az ismerkedési
alkalmaikat ügyesen forszírozzák és minidjárt
kihasználják. U j gavallérjukat, aki esetleg
jénevü, ismert ember és nem sejt semmit,
mindjárt, magukkal kapcsolatban nyilvános
helyeiken szerepeltetik, amit szintén a látszat
kedvéért tesznek.
Az itt megforduló idegenekre vetik ki
azonban leginkább hálójukat, ami nemcsak
Egy női detektív izgalerkölcsi szempontból tűrhetetlen, .hanem a
mas kalandjai 4 részben.
tisztességes idevaló urinőkre is isulyos konfej zekvenciáikkal jár. Azok az idegenek, ineim
®
tudhatják, hogy az illető hölgy is „idegen"
és
direkt az ő kedvükért szerencsélteti Szelil
gedet. A liiu és kalandokra vágyó i d egenfoiigal.ini bácsik azt. hiszik, hogy ,á szegedi
nők olyanok, hogy szeretik az idegent, és szívesen keresik az átmeneti barátságokat. Ké0
Előadások
sőbb aztán, miikor észretérnek és szomorúan
[l| konstatálják, hoigy a velük kikezdő „n áccsá2 órától folytatólag.
gos asszonynak" a selyem harisnyája csak
volt (ós j a j még lyukas' is), a pár"
T
T Ü flórból
főm je: csak „ötér szagos szappan", a lakkcipője talpa, papidból készült, a szoknyáján,
lévő szemtelen festések tűvel voltak összeerőszakolva és az idegenforgalmi naecsága
egyszerre harisnyát, cipőt, kalapot, kosztümöt és imélg miegyöbet jelöl meg szerény, de
(volt Konrád) Rókagyors szükségleteinek. Fedezésére akkor máiutca 6. sz., Szegedszép
pénzében van az idegen urnák, az előpályaudvarral szemben.
Gyönyörűen átalakitva, kelő hódítás.
szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház
Az idegenforgalmi ur, aki fejleszti, emeli
egész éjjel nyitva.
friss tőkével árasztja el az ipart és ikéreske-
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Szeged, 1915. május 11.
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