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len megvédjék. Az asszonyosat és gyerme-
keket a sziget belsejébe küldik és az egész 
szigeten szétosztják. A .helyőrségeket a tar-
talékosok behívásával megerősítik. A keres-
kedelem-teljesen megakadt. A görög lakos-
ság nagy rettegésben él, mert attól tart, 
hogy a törökök fanatizmusa ellenük fog for-
dulni. Mythilenéből jelentik, hogy az ottani 
muzulmán lakosság körében állandóan nagy 
a rémület, amit az ellenállásra tett katonai 
készülődések is fokoznak. Több török funk-
cionárius családját Konstantinápolyba küldte. 
A török belügyminiszter egy hozzá intézett 
kérdésre kijelentette, hogy az olasz flottát 
eddig az aegei tengeren még nem látták. Ha-
sonló értelemben nyilatkozott a nagyvezér 
is, mindazonáltal az európai diplomaták kö-
rében nem tartják kizártnak, hogy az olasz 
flotta hirtelen megjelenik és megtámadja a 
Dardanellákta. 

N f l P l _ H l R E K 

Panaszok a szegedi menházra. 

(Saját tudósítónktól.) Szép, fényes palo-
tát emelt Szeged város humanizmusa a maga 
szegényeinek. Rend, tisztaság és ami fő az 
ilyen intézményeknél: szigorúság uralkodik 
benne. A rend és szigorú annyira meg van, 
annyira túlzásba viszik, hogy amellett szinte 
eltörpül az eredeti cél, a menház fölépítése-
kor szem előtt tartott ideál: az emberszere-
tet és a humanizmus, sőt épen ennek a ro-
vására fejlődött ki a tulszigor. 

Elhisszük, hogy a menház lakói részeges, 
garázda, dologkerülő emberek, akikkel nem 
lehet csak ugy szőrmentén, keztyüs kézzel, 
bánni, s hogy a rend fentartása végett föl-
tétlenül vas szigorra van szükség. Viszont 
azonban bizonyos az is, hogy télen, de zi-
mankós őszi időben már este öt óra előtt is 
sötét este van, és hogy azok a szerencsétlen 
páriák, akiket sorsuk arra kárhozhat, hogy az 
egész napot sárba-hóba átcsatangolják, 
ilyenkor már vágyódnak a födél után. Nincs 
semmi érthető magyarázata annak, hogy 
este hat óra előtt nem nyitják meg a menház 
kapuit, különösen téli időben. Tisztán bürok-
rácia ; — ez pedig nem öncél. 

Schiitz Antal törvényhatósági bizottsági 
tag a novemberi városi közgyűlésen interpel-
lálni fog a városi menház dolgában, mely al-
kalommal súlyos vádakat fog annaik vezető-
sége ellen fölhozni. 

Schiitz Anta törvényhatósági bizottsági 
tag igy mondja el a maga tapasztalatait: 

Délután félhatkor utam a menház előtt Ve-
zetett el. Feltűnt, hogy a menház előtt öre-
gek bus csapata ácsorog testileg-lelkileg el-
csigázva. Megkérdeztem, miért nem vonul-
nak födél alá, hiszen az ilyen sötétségben nem 
való az öregeknek kint ácsorogni. Erre az 
öregek azt felelték, hogy lia este hat óra előtt 
csöngetni mernek, a gondnok megveri őket. 

— Hát kik azok, akik a verésekről tudnak? 
— kérdeztem az öregeket. 

Er re a következők nevezték meg magukat: 
Bundari Gyula, Farkas Ferenc, Takács La-
jos, Matók Imre és Sári Ferenc. 

A többi nevet nem jegyezhettem föl, mert 
a gondnok ekkor az aggok közé toppant és 
rá juk kiáltott: 

— Takarodjanak föl. Ne hagyják magukat 
fölíratni. 

Somogyi Szilveszter dr főkapitány mun-
katársunk előtt kijelentette, hogy eddig nem 
hallott visszaélésekről. 

— Hozzám sohasem jöttek panaszszal — 
mondta. Annyit tudok, hogy sok baj van a 
menház lakóival, akik hajlék nélküli, mun-
kakerülő, iszákos, rabbiátus emberek. Leg-
utóbb is megesett, bogy egy hirhedt vakmerő, 

valami Imre nevezetű, rátámadt a gondnok-
ra, akinek kést akart a mellébe döfni. A 
gondnok csak az utolsó pillanatban menekült 
meg a gyilkos döfés elől. Amint tudom, a 
menbázi szabályzat szerint nem is szabad bi-
zonyos időn belül megnyitni a menház ka-
puit. 

A menház felügyeletével Völgyessy János 
városi gazdász van megbizva, aki teljes 
erélylyel védi a menház gondnokának szigo-
rúságát. Nem is ez lenne a főhiba, hanem 
az, hogy a bürokratizmust olyan szentségnek 
tartják, mely szerint törvénynek tekintik azt 
a megállapítást, hogy este hat órakor nyitják 
a menházat és nem előbb! Egy perccel sem 
előbb, ezalatt pedig az emberi páriák kint 
fagyoskodnak az utcán. 

— A német császár meghűlt. Berlinből 
jelentik: Vilmos császár tegnapelőtt a vadá-
szaton könnyen meghűlt. A császár még 
tegnap jelen volt az újoncok megesketésénél, 
beszédet is mondott és este Délnémetország-
ba akart utazni. Az utazást az utolsó 
pillanatban vasárnapra halasztották el. 
Udvari körökből jelentik, hogy a császár 
meghűlése könnyű természetű. A császár a 
vadászaton egy óra hosszáig állott köppe-
nyeg nélkül és fölhevülve, nyitott automobi-
lon ment vissza Berlinbe. 

— Lázár György dr és a DMKE. 
Az a beszéd, amelyet a D. M. K. E. vasárnapi 
közgyűlésén mondott el Lázár György dr 
polgármester, általános föltűnést keltett min-
denfelé. Az ország sajtója nagy elismeréssel 
emlékezett meg a beszédről és a polgármes-
tert mostani budapesti tartózkodása alatt a 
képviselőházban, a klubokban minden szá-
mottevő politikus meggratulálta. 

— Schulek Frigyes hetven éves. A Ma-
gyar Mérnök- és Épitész-Egyesület középi-
tési szakosztálya Schulek Frigyes udvari ta-
nácsos, építész, műegyetemi tanár születésé-
nek hetvenedik évfordulóját hétfőn Budapes-
ten a Magyar Mérnök- és Épitész-Egyesület 
dísztermében ünnepli meg. Este 7 órakor disz-
ülés lesz, amelyet diszlakoma követ a Hun-
gária-szálló külön termében. 

— Személyi hir. Lázár Gvorgy dr polgár-
mester, aki több napig a fővárosban tartóz-
kodott, csütörtökön este hazaérkezett Szeged-
re. A polgármester a minisztériumokban több 
fontos szegedi ügyet intézett el. 

— Országos gyors írás! verseny Sze-
geden. A Szegedi Gyorsirök Egyesülete 
Szász Hugó dr elnökletével csütörtökön tar-
totta választmányi ülését. Zichy János gróf 
közoktatási miniszter, akit védnöknek válasz-
tottak meg, ezt a köszönő levelet irta az egye-
sületnek: 

Mint a Szegedi Gyorsírók Egyesületének 
elnöke méltóztatott engem arról értesíteni, 
hogy az egyesület október 15-iki közgyűlé-
sén az egyesület védnökévé választattam 
meg. Amidőn e kitűnő tisztség elfogadásáról, 
nagyságodat értesítem, egyben'van szeren-
csém fölkérni, hogy az egyesület igen tisz-
telt tagjai előtt a rám nézve megtisztelő vá-
lasztásért őszinte köszönetemet tolmácsolni 
szíveskedjék. Igaz tisztelettel 

Zichy. 
A miniszter levelét a választmány tagjai 

lelkesedéssel fogadták. A választmány ke-
gyelettel emlékezett meg elhunyt tiszteleti 
tagjáról, Vadnay Józsefről, akinek érdemeit 
jegyzőkönyvébe iktatta. Katona Dávid dr fő-
titkár bejelentette, hogy a Szegedi Gyorsírót 
eddig 51 vidéki iskola tette hivatalos lapjává. 
Az egyesület csinálta meg az idén is az orszá-
gos gyorsírás tanítási statisztikát a külföld 
részére a drezdai királyi gyorsiró intézet 
raegbizásából. Ennek adatai szerint a Gabels-
berger—Mark ovits-rendszert az elmúlt öv-
ben 13,644, a Stolce—Fenyvessy-rendszert 306, 

a Nagy Sándor-rendszert 197-en tanulták. 1912 
március 30. és 31-ikén országos versenyirást 
tartanak az egyesület tiz éves fönnállása al-
kalmából. Elhatározta a választmány, hogy 
március 30-én szabatos levelező- és vitairási, 
150, 120 és 100 fokos csoportversenyeket, ez 
utóbbi fokot a hölgyek részére, 150—250 fokig 
terjedő csoport rekordversenyt, 150—200 fo-
kig terjedő kereskedelmi csoport rekordver-
senyt, 270, 300, 250, 220, 180, 150 és 120 fokos 
egyéni versenyeket rendez nagyobb dijakkal 
egybekötve, amely dijak beszerzése végett 
gyűjtést rendez. A vidékről érkező tanulók 
részére féláru vasúti jegyeket eszközöl ki az 
egyesület és ingyenes elszállásolásukról és ét-
kezésükről gondoskodni fog. A jubiláris disz-
gyülésen Körösi Lajos pénzügyi tanácsos, al-
elnök mond emlékbeszédet, Fabro Henrik dr, 
Bódogli János, Jakab Lajos, Dobay Gyula dr 
és Polgár Gy. Ödön dr Aradról tartanak elő-
adásokat. Az egyesület lelkes és célirányos 
munkásságát az egész ország elismeri és a 
fővárosi szaklapok és a vidéki gyorsirókörök 
a legszorosabb nekszusban vannak a szegedi 
gyorsirók egyesületével. 

— Szegedi tanitók f izetésrendezése . 
A polgármester budapesti tartózkodása 
alatt a tanitók fizetésrendezése ügyében ho-
zott közgyűlési határozat jóváhagyását is 
megsürgette a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumban. A polgármester biztosítást 
nyert arról, hogy az ügy rövidesen elinté-
zést nyer, olykép, hogy az újonnan szerve-
zett hat állás minden valószinüség szerint 
még ebben az évben betöltésre kerül és az 
idősebb tanitók által várt további fizetésren-
dezés is a közel jövőben tárgyalás alá kerül. 
Kedvező kilátást nyert a polgármester arra 
is, hogy a közgyűlésnek a tanitók lakbérére 
vonatkozó határozata (420 koronáról fel-
emelték 720 koronára) mihamar jóváhagyást 
nyer. 

— Uj iflfjtiulo''. Singer István iorhallgatő, 
Singer Antal ismert szegedi billiárdgyáros 
fia csütörtökön kitűnő eredménynyel doktori-
zált a budapesti tudományegyetemen. Az n j 
jogtudor Szegedre fog költözködni. 

— Előadás a kiállításról. A szegedi ki-
állitás ügyében november 19-én, vasárnap 
délután 5 órakor a Szeged-Rókusi Petőfi ipa-
roskör helyiségében (Módos-féle vendéglő, 
Pacsirta-utca) értekezlet lesz. A vitát Szabó 
Gyula kamarai másodtitkár előadása fogja 
bevezetni, aki a kiállitás terveivel s az ezzel 
összefüggő közgazdasági és városfejlesztési 
érdekekről beszél. 

— Robbanás a torpedón. Póldból je-
lentik: A hadikikötőből 13-án reggel kellett 
volna kiszaladnia a Kondor nevü torpedóna-
szádnak. Egy továbbszolgáló cseh gépaltiszt 
felügyelete alatt két magyar fütő, Katona és 
Tóth nevezetű, lement a gépházba megtenni 
az előkészületeket. A cseh altiszt valamit bi-
rizgált a biztosítószelepen, amitől a kazán 
felrobbant és a két magyar fűtőt megölte, az 
altisztet pedig súlyosan megsebesítette. 
Azonnal megállapították, hogy a szerencsét-
lenséget ő okozta és ha felgyógyul, haditör-
vényszék elé kerül. 

— A koránérett angolok. Hogy milyen 
koránérett népség az angol, mutatják a tör-
vényeik. Angliában egy tizenkét éves fiu es-
küt tehet a biróság előtt. Tizennégy éves ko-
rában az angol fiu, ha szellemileg ép, meg-
nősülhet és vagyonáról végrendelkezhetik. 
Tizenhét éves korában az angol ifjú végren-
deleti végrehajtó is lehet, mig 21 éves korá-
ban minden tekintetben és minden megszorí-
tás nélkül rendelkezhetik személyéről és va-
gyonáról. Ami a házasodási iilleti,.arra nézve 
a törvény megengedi, hogy a nő hét éves ko-
rában menyasszony lehet, kilenc éves korá-
ban házassági igéret megszegése cimén pört 
indíthat, tizenkét éves korában törvényes há-
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