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— A azegedl vasas szakszervizei húsz-
éves jubilema. Vasárnap díszközgyűlés kere-
tében ünnepelték meg a szegedi vaBmunkáfok 
helyi csoportjuknak husz esztendős fennállását. 
A Kaas-szálloda nagyterme zsúfolásig megül 
neme ik a szakmabeli munkásokkal, hanem -
többi szervezet munkásaival is, akik a tealvíri 
szolidarifás jeléül igen szép számban jelenlek 
meg. A munkásdalárda megnyitó én. k-
száma ulán Kavics József, a szegedi csoport 
elnöke mondott beszédet, majd Krupa Rezső, 
az Országos Vas- és Fémmunkás Szövetság 
nevében üdvözölte a jubiláló csoportot. Besté-
dében rámutatott a csoport és általában a szö-
vetség fejlődésére, amelynek 1§04 ben, a meg-
alakuláskor csupán 1752 tagja volt, ma ped:g 
a tagok száma meghaladja á hstvanegyezret. A 
szövetség mindig vigyázott a jobb munkafelté-
telek, a nyolcórás munkaidő kivívásán, msjd 
betartásán. Beszéde végén pedig sajnálattal ál-
lapította meg, hogy ezek a kivívott eredmények 
a jelenben némi visszafejlődést mutatnak. Útára 
Wimmer Fülöp, aki mint a krreskedelmi í s 
iparkamara elnöke a kamara képviseletében je-
lent meg, mondott nagyszabású beszédet. Min-
den munkaadó akar munkásai helyzetén javí-
tani és segít is, amennyire tőle telik. Nincs 
különbség munkás és munkaadó között, hiszen 
mind a kettő megélhetéséri dolgozik. Itt csu-
pán a tempóban van a differencia, de ezt köl-
csönös belátással eliminálni lehet, ugy hogy a 
két fél között a jó viszony nem szűnhet meg. 
Ezután hangsúlyozta, hogy ezt a jóviszonyt a 
jövőben is ápolni kell. Lájer Dezső szociálde-
mokrata párttitkár .felszólalása után a munkás-
dalárda ismét dalokat énekelt, ami után a dísz-
közgyűlés, — amely oly szép példát mutatott arr a 
a megértő és testvéri viszonyra, amelynek a 
munkás és munkaadó között fent kell állnia és 
amely iit Szegeden meg is van — végi t ért. 

Házasság. Blau Irma (Léva) és Baseli Albert 
(Szeged) folyó hó 14-én Érsekújváron ház=s-
ságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) 

— K 0 L F Ö L B . Udrzal cseh henvédelmi miniszter 
repülőgépen utrakelt Prágából Mostarba, hogy ennek 
a légi összeköttetésnek a lehetőségeit tanulmányozza. 
Mint a Venkov irja, az- utazás teljesen sikerült és a 
honvédelmi miniszter nemcsak ezt a hercegovinál össze-
köttetést sietteti, hanem azon is fáradozik, hogy a 
repülőjáratot mielébb Rómáig kiterjesszék. — Harrington 
angol tábornok és a török hatóságok között megegye-
zés jött létre, melynek értelmében a török csapatok 
csak a szövetségesek csapatainak elvonulása után vo-
nulnak be Konstantinápolyba. A szövetséges csapatok 
a jövő hét szerdáján kezdik meg Konstantinápoly ki-
ürítését. — Detroitban fegyveres rablók behatoltak egy 
táncterembe, megsebesítetlek több táncost és kényszeri-
tették őket, hogy pénzüket és 2ö.ooo dollárt érő érték-
tárgyaikat szolgáltassák ki nekik. A rablók ezután 
utóra kaptak és menekülésre vették a dolgot. Izgalmas 
üldözés után azonban, melyben majdnem t»oo ember 
és egy század milícia vett részt, a rablókat két ember 
kivételével elfogták. — Újvidék környékén szombat dél-
után repülőkatasztrófa történt. Egy szerb hadirepülő-
gép körülbelül 4o méter magasban kigyulladt és a földre 
zuhant. A repülőgépen két tiszt volt, akik közül az 
egyik szénné égett, a másik pedig néhány órával a 
lezuhanás után meghalt. — Tegnap Nizza és üreneble 
között borzalmas autószerencsétlenség történt. Nizzá-
ból 17 amerikai turista egy autóval kirándulásra ment 
a régi országúton, de alig voltak loo kilométer távol-
ságra Nizzától, amikor egy erős kanyarodónál a nagy 
túrakocsi a Var folyó partján felborult és belezuhant 
a szakadékba. A szerencsétlenség Guillcaume és Estre-
mes között történt. Hal utas szörnyet halt, 11 amerikai 
turistát sulyosiul megsebesülve falusi parasztkocsikon 
vitték a közeli Községbe. A társaságnak egyetlen női 
utasa csodálatos módon sértetlen menekült meg. — A 
francia kormány hajlandó György király uralmát azzal 
a feltétellel elismerni, hogy ha Görögországban az al-
kotmányos szabadságokat helyre illitják. Poincaré mi-
niszterelnök néhány nappal ezelőtt közölte ezt 
a román királynéval, a görög királyné anyjával, 
amikor a királyné Párison keres<tül utazott. — A 
tegnapi Szent Utváu-napi körmenet alkalmából a 
párisi Phllippi-templomban ünnepi mise volt, amelyen 
Korányi Frigyes báró magyar követ családjával együtt 
részt vett. A párisi magyar követség és a párisi ma-
gyar kolónia tagjai teljes számmal jelentek meg. Az 
egész nemzeti ünnep alkalmával most először húzták 
fel a magyar zászlót a párisi magyar követség uj pa-
lotájára. — Görügországban általános sztrájkol hir-
dettek. A kormány haditörvényszéket-létesített a sztrájk-
vezérek megrendszabályozására. Ezenkívül valamennyi 
munkásszervezetet egy kereskedelmi törvény életbelép, 
tetésével feloszlatták. — Koreában az északnyugati 
partokon pusztított szökőárban 345 ember vesztette éle-
tét. Több mint 1000 ember eltűnt. — A svájci szövetség-
tanács kimondotta, hogy a szövetségi vasutaknál az 
eddigi munkaidőt 8, illetve 9 és fél órára meghosszab-
bitja. — Eisenachban augusztus 2o-án kezdődött meg 
a Luther-világkonvent, amelyen az öt földrészről 2oo 
kiküldött vesz részt. — Cate báró japán miniszterelnök 
betegsége következtében lemondott. 

Orvosi hír. Dr. Klein Mór nőorvos szabad-
ságáról visszaérkezett és rendeléseit megkez-
dette. Tisza Lajos-körút 33. 

Radics István, 
a horvát parasztpárt vezére, aki nemrégiben el-
tűnt Zágrábból, mert el akarták fogni, néhány 
napig ismeretlen helyen tartózkodott. Most az a 
hir érkezett Londonból, hogy odaérkezett. Radics 
állítólag Budapesten keresztül utazott Lon-
donba és útlevelet is a budapesti angol követ 
segítségével kapott. Radicsnak az a törekvése, 
hogy a délszláv államból kiszakítsa Horvát-
országot és belőle önálló köztársaságot alakít-
son. Reméli, hogy Londonban támogatni fogják 
a köztársasági párt terveit, mivel előre meg-
nyugtatja London politikai köreit, hogy egy uj 
szerb rezsim előmozdítaná Magyarország újjá-
építését Londonból Genfbe utazik Radics, ahol 
megjelenik a Népszövetség illésén, melyen kérni 
fogja a Népszövetség hozzájárulását a függet-
len horvát köztársaság megalakulásához. A 
horvátok mozgalmának már most is meglehető-
sen nagy anyagi bázisa van. 

A belgrádi lapok jelentési szerint Pasics 
miniszterelnök ősszel visszafog vonulni a poli-
tikai é ettől, hogy megkönnyítse a horvát kér-
dés megoldását. Utódja- valószínűleg Jovano-

| vics lesz. 

A magyar kérdés 
a k isántánt ftiarienbadi konferenciáján. 

A sinajai konferencia folytatásaképen augusz-
tus végén a kisántánt miniszterelnökei össze-

( jönnek Marienbadban. A marienbadi tanácsko-
zások középpontja ismét a magyar kérdés lesz, 
ez alkalommal azonban nemcsak a magyar 
kölcsön ügye kerQI szóba, ha em a kisán ánt 

; miniszterelnökei a mcgyar jóvátétel egész problé-
: máját is tárgyalás alá veszik. 

A M rseiliesben megjelenő Le Radical de 
i Menzie szenátor levelét kö*li a magyar kér-

désről. A szenátor szembeszáll azzal a felfo-
gásai, hogy Magyarország a béke akadálya 
lenne. Cikke végén a szenátor azon óhsjának 
ad kifejező f, hogv Magyarország és C>><.hor?zág 
vezetőemberei közeledjenek egymáshoz. 

— Kiaelafeozzák a marostői járhatatlan 
utaltat. A városi tanács keddi ülésén foglako-
zott az ujszegedi msrostői állami kislakások 
bérlőinek kérelmével, amelyben kérik, hogy a 
régen megígért vízvezetéket, valamint a járha-
tatlan utakat végre csináltassák meg. A kisla-

, késők bérlői már egy ízben hasonló kérelemmel 
fordullak a népjóléti miniszterhez is, azonban a 

i miniszler eddig még semmiféle intézkedést nem 
íett A város tanácsa belátta, hogy a kérelem 

\ nagyon is méltányos, azonban csupán az utak 
megcsináltatása több mint hárommillióba ke-
rül, eliekintve a vízvezeték létesítésétől. Ennyi 
pénze erre a célra most nincs a városnak, igy 
a tanács elhatározta, hogy csupán azt a 308 
méter hosszú utat fogja kisalakoztatni, amely-
nek megcsináltatása nélkül sz őszi esőzés be-
álltával a közlekedés lehsheteílen lenne. Ez a 
munka háromszázezer koronéb? kerül. A viz-
vezeiékrő! egyelőre nem hozhatott poiitiv ha-
tározatot a tanc?. 

Olcsó f ü r d ő k á d a k , gyermek- és ülőkádak 
Fogel Edénél, Takaréktár-utca 8. 7« 

Tóckoreftó i liszt a legjobb I 
— Kozákok Szegeden. Zubaw ezredes ko-

zákjai vasárnap és hétfőn lovasbravurokkal szó-
rakoztatok a Lóversenytérre összegyűlt közön-
séget. A miflatványok szépségben, merészség-
ben méltóak voltak a kozákok hírnevéhez. 

I d e g e n e k ne mulasszák el megtekinteni 
Freimann műkereskedő állandó képkiálliiását. 
Díjtalan. Takaréktár-utca 8. 350 

S c h w e l g e r I l o n k a tanülmányuijáról haza-
érkezel, nőtermében készülnek ruhák, kabátok, 
kosztümök a legszebb kivite ben. Jókai-u. 6. 502 

Szombaton és vasárnap, augusztus hó 
25-én és 26-án 

a x L i n d e r 
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Győri Béla, Klauzál-tér 2. 
t BEVÁLTÁS A LEGMAGASABB ÁRAKONl 

— Az átvixagáló feitottaág ülést. Az ár-
vizsgáló bizottság legutóbbi ülésén akó torban 
a Kő; pun! i Tejcsarnok kire Iné vej foglakozott, 
amely szerint a tej literenkénti árát 520 koro-
nában kívánja megáll, p lani. A bizottság egy-
hangúlag elhatározta, hogy a tejcsarnok beje-
lentését nem veszi tudomásul, nem engedi, hogy 
a fej árát 520 koronában állapítsák meg A 
bizottság ezután a gyufa árát dobozonkiat 130 
koronában szabta meg. Meg kell itt jegyez-
nünk, hogy egyes trafikokban 140—150 koro-
náért árulják a gyufát. — A teherfuvarozási 
dijaknál is engedélyezett némi emelést a bizott-
ság, igv most egy métermázsa sulyu áru szál-
lítása 600 koronába kerül. 

— Kebaté a Tiszában. Szent István nap-
ján a színtársulat tagjai kabaréelőadásf farto:-
tak a Tisza nagytermében. A tágas terem szé-
pen megtelt s a közönség hálás tapsokkal ju-
talmazta a színészek derekas igyekezetét. 

— A ^otísorologisi Intéxot Időprognőiisa: 
Déli szelekkel átmenetileg száraz idő várható, 
hőemelkedéssel. 

— Az egészségügyi fttiők sikere. Hinni a 
von Regensburgnak a női test egészségét ápoló 
fJzöi iránt olyan nagy érdeklődés nyilvánult 
meg, hogy a megrendeléseket a Híd uta 1, sz. 
alatii Balogh és Társa orvosi műszer, kötszer 
és betegápolási cikkek gyára eszközli. Minden-
féle megrendeléseket és meghívásokat Balogh 
és Torsához kell intézni, ahol azonnal a höl-
gyek rendelkezésére állanak és mértékvétei után 
a fülöket rövid időn belül leszállítják. Tele-
fon 4 - 6 1 . 

— Bich Antalné öngyilkossága. Mély rész-
vétlel beszélnek városszerte egy úriasszony ön-
gyilkosságáról. Özv. Bach Antalné, általánosan 
ismert szegedi család tagja, vált meg végzetes 
és megdöbbentő módon é.'etétől, mert beteg 
idegzettel nem tudta elviselni azt a súlyos 
megrázkódtatást, amely férjének hirtelen halá-
lával érte. Férje javakorbeli ember volt, akivel 
boldog házasságban élt. Az agilis, látszóan erős 
szervezetű férfi a tavasszal hunyt el váratlanul. 
Feleségét a csspás testöen-Iélekben megrendí-
tette. Gyöngéden szerető fiai odaadással vigasz-
talták, ápolták és Gyula fiának társaságában 
hossz,bb ideig szanatóriumban tartózkodott. 
De mély lelkifájdalma nem szűnt meg azután 
sem, hogy egy hete ismét hazaérkezett. 
Gyakran mondogatta, hogy legjobb volna neki 
odakünn a férjénél. Hétfőn azíán egy kétségbe-
esett pillanatában öngyilkossá lett: a Zsótér-
házban levő lakásán az éléskamra ablakának 
kilincsére felakasztotta magát. A szerencsétlen 
úriasszony halálát délután fél 4 órakor tudták 
meg. Fia, akivel egy ebéden kellett volna ta-
lálkoznia s aki anyja késedelmeskedése miatt 
hazament érte, először pillantotta meg a már 
kihűlt hatottat. Bach Antalné két levetet hagyott 
há ra. Az egyikben azt irja, hogy férje nélkül 
nem birja elviselni az életet, a másikban arra 
kéri sógorát, Bach Jenőt, hogy nevelje, oltal-
mazza gyermekeit. A szerencsétlen végzetü úri-
asszony t kiterjedt rokonság gyászolja és csa-
ládja iránt nagy részvét nyilvánul meg. 

Olcaó fürdőkádak Feketénél. Telefon l o - 7 2 . 23c 
— fiusz korona f ü b é r . . . Szóba került a 

keddi tanácsülésen, hogy a Gazdasági Egyesü-
let nem fizette be a város pénztárába a Ló-
versenytér 20 korona fübérletét. Azzal a javas-
la tal jöttek a tanács elé, hogy ebben az ügy-
ben a város indítson pört a Gazdasági Egye-
sület ellen. A tanács azonban kimondta, hogy 
ilyen huszkoronás ügyekkel pedig ne jöjjenek 
eléje . . . 

— A kocsi?, a vasvilla, a gardsság i fel-
ügyelő és a városi tanács. Kisebb vita in-
dult meg ma a tekintetes tanács tagjai között 
az elbocsátott városi kocsis ügyében, aki még 
áprilisban vasvillát fogott a gazdasági fel-
ügyelőre, mert az őt valami szabálytalanságért 
többszír megrótta. A kocsist, amint ez az atro-
citás meg'örtént, azonnal elbocsátották állásá-
bó', de a város ruhái nála maradtak és a ko-
csis azokat még mind a mai napig nem szol-
gáltatta vissza, Taschler Endre főjegyző ener-
gikus hangon jelentette ki, hogy ilyen ember 
ellen azonnal meg kell tenni sikkasztás cimén 
a följelentést, vagy azonnal egy detektivvel a 
lakására kell menni és visszaszerezni a város 
tulajdonát képező ruhákat. Ezt a tanács nyom-
ban el is határozta. 

KAllav dr. J o g i n e m i a i r i t i i n a P a l l a v l c i n l - n t c a 
i f o g a d « g é n aap. T«l«ton M . m 


