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nek meg. Jó lenne már ezt a szimpátiát ap-
rópénzre fölváltani és ezt a müvészház kér-
dését megoldani. 

Sokat beszélnek arról, hogy a magyar gé-
niusz, a magyarosság nem érvényesül a mű-
vészetben. Nem csoda, mert Magyarorszá-
gon a művészet teljesen a fővárosban cent-
ralizálódik. Oda vonzza őket minden művé-
szi kedvezés, sőt valósággal fölüldözik őket 
a vidékről a mostoha viszonyok és a még 
mostohább elbánás. Már pedig a főváros 
nem az a miliő, ahol a magyarosságra, ma-
gyaros jellegre való törekvésre a művészek 
impressziókat meríthetnek. 

Szeged és környéke a legjobb talaja a ma-
gyaros művészetnek. Az Alföld szivében, a 
hol meg van a város, a külföldi hatásoktól 
mentes őseredeti tipikus magyar város, kö-
zel a puszta, a tanyavilág, a husból-vérből 
való igazi — nem kasírozott népszinmii bá-
bok, de emberek. Mind-mind őseredeti, igaz 
motívumai a magyaros művészetnek. Csak 
művészek kellenek hozzá, akik megörökít-
sék. De — előbb becsüljük meg a művésze-
ket és segítsük őket a fejlődésük útjára. 

* Pest i Kálmán, rendező. Budapestről je-
lentik, bogy Pesti Kálmán lett a Kamara já-
ték szinliázelőadásainak a rendezője. Tudva-
levőleg a Kamarajáték ugyanolyan program 
szerint dolgozik, mint annakidején a Thália-
társaság. A jövő vasárnap kezdik meg az elő-
adásokat Strindberg és Wedekind darabjai-
val. Előadás előtt mindig valamelyik ismert 
iró tart konferánszot. Pesti Kálmán, a sze-
gedi szinház volt kedvelt tagja több darabban 
játszani is fog, nemcsak rendezni. Működése 
iránt élénk érdeklődés nyilvánul szinészi 
és irói körökben. 

„Világi bíróság nem ítélhet kato-
l ikus p a p lelett". Rómából jelentik: Dör< 
gedeknes pápai rendelet jelent meg ma. Ar-
ról szól az uj motu proprió, hogy az állam 
törvényszékei nem illetékesek a római kato-
likus egyház lelkészkedő papsága fölött s vi-
lági bíróság nem ítélhet katolikus pap fölött 
a Szentszék engedelme nélkül. A rendelet 
kemény szavakkal ítéli el azokat a hajszá-
kat, amelyeket legutóbb az állatni törvény-
székek katolikus papok ellen indítottak és 
átokkal fenyegeti meg azokat az államokat, 
amelyek ezentúl az anyaszentegyház legfőbb 
hatóságának engedelme nélkül a bíróság so-
rompója elé katolikus papokat állítanak. 

A kinai megújhodás. Sanghaiból 
jelentik: Vutingfang republikánus külügymi-
niszter az idegenekhez, akiket külföldi bará-
tainak nevez, kiáltványt intézett, melyben 
rámutat a mandsu dinasztia lemondásának 
szükségességére. ígéri a jogos igények s 
Kina külpolitikai kötelezettségeinek hiányta-
lan teljesítését. A császár ediktummal meg-
parancsolta Juansikkainak, hogy tekintettel 
az ország javára, vegye át a miniszterelnök-
séget. Egy másik ediktum utasítja az összes 
provinciák alkirályait és kormányzóit, hogy 
három-öt alkalmas delegátust küldjenek Pe-
kingbe, hogy jelentést tegyenek és tanácsot 
adjanak. Juansikkai az özvegy császárnénál 
és a régensnél audiencián jelent meg. 

Elfogták a CsifSagbartön 
szökevényéi 

— Aki hónapokig bujdosott a Bácskában. — 

(Saját tudósítónktól.) Megirta már a Dél-
magyarország, hogy Egri János bácskai le-
gény megszökött a börtönből és betyármódra 
bujdosta az erdőket, melyeket csendőrgyürü 
vett körül. Hét vármegye csendőrje kereste 
a bujdosó betyárt, de hónapokon keresztül 
még a nyomába sem tudott jutni. Végre pén-
teken sikerült a csendőröknek kézre keríteni 
a vakmerő betyárt. 

A bácskai Vitális karrierje apró lopásokon 
kezdődött. Lovat, kocsit vásárolt, tolvajban-
dát szervezett, amelylyel sorrajárta a bács-
kai községeket. Első látogatásaival — 1907-
ben — Cservenka községet szerencséltette. 
Két-három cimborájával és a szeretőjével 
minden második-harmadik éjszaka kirándult 
Cservenkára s a falu udvaraiból összeszedett 
annyi baromfit, amennyi csak fölfért a ko-
csijára. Mikor Cservenkán már nagyon me-
leg lett neki a föld, működésének terét Palán-
kára helyezte át. 

Mire azt is végigrabolta, rájött, hogy ez 
az örökös éjszakai kocsikázás, a sok baromfi-
lopás unalmas mulatság az ő számára. Fan-
táziáját nagyobb tervek fűtötték. 

1908-ban, hideg, téli éjszakán Egri János 
beállított egy dúsgazdag feketebegyi paraszt-
nábobhoz és kirabolta azt. A nábob fösvény 
ember volt, üldözőbe vette a haramiát és né-
hány csendőr segítségével elfogták. 

A letartóztatott haramiát átadták a csend-
őröknek, akik a topolyai járásbíróság fog-
házába vitték. Egri azt mondta, hogy ez neki 
nem kávéház és másnap megszökött a fog-
házból. 

Egri János ezentúl hol itt, hol ott tűnt föl. 
Látni ritkán lehetett, csak a hirét lehetett 
hallani, csak a tettei beszéltek róla. Egri Já-
nos visszahozta az Alföldre a letűnt betyár-
romantikát. Sötét éjszakákon ki-kiált az or-
szágútra és száguldó kocsi ha szembekerült 
vele, belekapaszkodott az istrángba s egyetlen 
rántással megállította azt. A következő pere-
ben már az ülésnél termett s akit benne ta-
lált, azt mellére szegezett pisztolylyal kény-
szeritette, hogy előadja a pénzét. Igy tartott 
ez vagy négy hónapig. 

Ahány besúgója van a csendőrségnek, 
mind mozgósították, ami nyom akadt, mind 
felkutatták. A rabló azonban ugy eltűnt, hogy 
hirét se lehetett hallani. 

Tizennégy napig tartó megfeszített hajsza 
után egy csendőr járőr, mely a zombori határ-
ban cirkált, egy csősztől megtudta, hogy a 
haramia nem messze a várostól egy szőlő-
kunyhóban bujkál a szeretőjénél. A csend-
őrök éjnek idején megközelítették a viskót 
és lassan, anélkül, bogy a rabló, ha valóban 
benn van, megsejthesse őket, belopózkodtak 
a kicsi pitvarba. Xz egyik csendőr meg-
nyomta az ajtó kilincsét. Zárva volt. A ve-
zető bekopogtatott s elkiáltotta magát: 

— Add meg magad, Egri János! 
Válaszul az ajtón levő kis ablak üvegének 

csörömpölése hallatszott, majd egy kéz nyúlt 
ki, benne egy revolver. Egri János egymás-
után háromszor a csendőrök közé lőtt, de go-
lyói a sötétségben nem találtak. A haramia 
még kétszer a csendőrökre lőtt. Mikor erre 
a lövéseire sem hallott halálhörgést, fegyve-
rét a csendőrök közé dobta és elkiáltotta 
magát: 

— Megadom magam. 
A csendőrök hozzáugrottak és megragad-

ták. Vitális a rivális békén tűrte, hogy lán-
cot verjenek kezére-lábára. A csapdába került 
haramiát, okulva a topolyai eseten, most már 
Csillagbörtönbe vitték. Egri János azonban 
itt is csak három hetet töltött. Egy zivataros 
éjszaka után, mikor a börtönőrök benyitot-
tak a rabló szabájába, azt üresen találták. 
A szobában csak egy finom amerikai ráspojt 
találtak. 

Egri Jánosról, mióta a Csillagbörtönből 
megszökött, semmi hir se hallatszott. A nyo-
mozó hatóságok szerte az országban keres-
ték-kutatták, de egy évnél hosszabb idő is el-
múlt s a nyomozás semmi eredményt sem 
tudott felmutatni. 

Az elmúlt hét csütörtökjén a topolyai fő-
szolgabíró névtelen levelet kapott, melyben! 
arról értesitik, hogy Egri János a szerénségi 
Glenika községben rejtőzik. A topolyai 
csendőrök pénteken délben érkeztek meg Gle-
nikára. Ott a csendőrségen közölték velük, 
hogy az az ember, akit ők valószínűleg ke-
resnek, a feleségével együtt Csuszár Mihály 
napszámos házában lakik. Most már csak azt 
kellett megtudni, hogy odahaza van-e a ha-
ramia. Cselhez folyamodtak. A községi kis-
birót elküldték Csuszár Mihály házához, hogy 
adjon át neki egy idézést, melyben a birő 
holnapra maga elé rendeli. Az idézés átadá-
sa arra való volt, hogy a kisbiró közben 
megnézhesse, bent van-e Egri János. Mikor 
a kisbiró visszatért, a sarkon várakozó két 
topolyai és négy glenikai csendőrökhöz, csak 
ennyit mondott nekik: 

—(•Bent van. Kukoricát morzsol. 
A glenikai csendőrök erre körülvették a 

házat, a topolyaiak pedig szuronyszegezve 
benyomultak abba a szobába, melyet a kis-
biró megjelölt. Az ajtó felpattant. A hírhedt 
rabló ott ült előttük a kukoricamorzsolószé-
ken. El sem halványult, az arcizmai sem rán-
dultak meg. Nem kapkodott a revolvere után. 
Nevetett. Nevetve üdvözölte a csendőröket: 

— Nohát. Tudtam, hogy megtalálnak. Egy 
ilyen ember, mint én, nem rejtőzhetik el a 
világ elől. Mindegy. Amit tettem, azért most 
már meg fogok felelni. 

A csendőrök jóerősen megláncolták a hu-
rokrakerült rablót és szurony fedezet alatt 
bekisérték a rumai járásbíróság fogházába, 
ahonnan vasárnap az újvidéki ügyészség1 

fogházába vitték. I t t csak pár napig marad, 
aztán vissziviszik a szegedi Csillagbörtönbe. 
Most talán nem fog megszökni. 
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