
1912 március 3. DÉLM AGYARORSZÁG 7 

tag, Földváry-utca 4. szám alatt levő lakásán szom-
bat reggel elhunyt. Bagáry 82 évet élt s Szegeden 
általánosan tisztelték. Elhunyta széles körben keltett 
részvétet. Halálát két fia, Bagáry László, Bagáry 
Kálmán és kiterjedt rokonság gyászolja. 

— A t a r t a l é k o s o k . A honvédelemügyi 
miniszter értesiti Szeged városát, hogy a póttartalé-
kosok az idén tetszésük szerint vonulhatnak be akár 
a tavaszi, akár az őszi fegyvergyakorlatra. 

— A s z e g e d i s z o c i a l i s t á k tünte tése . 
A szociáldemokrata munkások március 4-én 
félnapra abbahagyják a munkát, hogy tüntes-
senek az általános, egyenlő, titkos választó-
jog mellett. A szegedi szociálisták reggel 8 
órakor gyülekeznek a Munkásotthonban, 
ahonnan a Mikszáth-utcán, Párisi-köruton, 
Kossuth Lajos-sugáruton, Vörösmarty-utcán, 
Bástya-utcán, Rudolf-téren, Iskola-ut-
cán, Gizella-téren, Jókai- és Kárász-utcán át 
vonul a Klauzál-térre, ahol a szónokok a po-
litikai helyzetről, az általános választójogról 
s a véderőreformről fognak beszélni. Innen a 
Kárász-utcán, korzón, Feketesas-utcán, Tisza 
Lajos-köruton, Kálvária-utcán, Londoni-kör-
uton, Mikszáth-utcán át az egyesületi helyi-
ségbe vonulnak. 

— Az üreg honvédek ebédje. Az öreg 
honvédek március 15-ikére száz korona segélyt kér-
nek a várostól. A tanács az összeget ki fogja utalni, 
hogy az öreg honvédek jó ebédet kaphassanak a sza-
badság ünnepnapján. 

— Anglia fekete sztrájkja. Londonból 
jelentik: Hétfőig szünetelnek egyezkedések. A bá-
nyatulajdonosok kisebbsége ugyanis nem fogadta el 
a kormány javaslatait, a munkások képviselői pedig 
kereken visszautasították ezeket az ajánlatokat. Nem 
engednek a szerdai konferencián megállapított bér-
minimumból s ebben a tekintetben nem befolyásolhat-

j á k magukat semmiféle döntésektől, amelyeket a bá-
nyatulajdonosokkal való tárgyalások eredményeznek. 
Asquith beszámolt minderről a parlamentben. Hétfőn 
a kormány folytatja a békéltetést s bővebben nyilat-
kozik a képviselőház ülésén. A bányamunkások teg-
napi visszautasító határozata rosszaló megítélésekben 
is részesül. A Daily News szerint a határozat csak 
igen gyönge többséggel jött létre. További jelentés 
szerint a bányamunkások képviselőinek nem volt 
meghatalmazásuk arra, hogy a kormány javaslatai-
nak tárgyalásába belebocsátkozzon. Sok delegátust a 
szakszervezetek azzal a határozott instrukcióval küld-
tek Londonba, hogy föltétlenül ragaszkodjanak a mi-
nimális bérek megállapított tételeihez. A munkások 
megbízottai hazautaztak, hogy a bányászok hangu-
latát befolyásolják és felhatalmazást kérjenek olyan 
engedményekre, melyek a bányászok álláspontját 
a kormányéhoz közelebb hozzák. 

- A s z e g e d i z s idó h i t k ü z s é g b e s z á -
molója . A szegedi zsidó hitközség a jövő 
vasárnap tartja nagygyűlését és most tette 
közzé évi jelentését. A bevezetés a Lőw Lipót 
emlékezetének szentelt országossá vált ün-
neplés méltatásával foglalkozik. A hitközség 
vezetésében annyiban állott be változás, hogy 
a megüresedett jótékonysági elöljárói tisztet 
Rosenfeld Nándorra, a Szent-Egyesület elnö-
kére ruházták, mig Hirschler Ignác drt a 
jegyzői teendők vezetése alól fölmentették és 
helyébe Seelenfreund Albert kántortanitó lé-
pett. A népiskolánál a Gömöri Lajosné nyu-
galomba lépése következtében megüresedett 
állásra Krietier Jenő választatott meg, akit 
azonban még a tanév megkezdése előtt sza-
badságoltak. Helyét ideiglenesen Lőwinger 
Izidor óradíjas tanítóval, töltötték be. Jóté-
konysági címeken 6568 korona 60 fillért köl-
tött a hitközség. Ez összegben a gyűjtés ut-
ján szerzett 2602 korona 30 fillér is bennfog-
laltatok. Kiadott a hitközség: 3127 kilogramm 
kenyeret 750 korona 48 fillér értékben, 3127 
kilogramm burgonyát 237 korona 68 fillér és 
615 kilogramm babot 159 korona 40 fillér ér-
tékben. Készpénzben 922 korona 82 fillért, 
tűzifát 903 korona 90 fillér értékben, a köl-
csönalapra 400 koronát, postadijakra pedig 
36 korona 88 fillért. A hitközség kezelésére 
Jbizott alapítványok ez évben is szaporodtak. 

özvegy Fleischer Ignácné, Fleischer Leo dr 
és Lőw Antalné dr-né egy 3000 koronás ala-
pítványt tettek „Lőw Lipót" nevére. Néhai 
özvegy Prosznitz Vilmosné végrendeletében 
egy 2000 koronás alapitványnyal, Engels-
mann Mór pedig a nevén álló alapítvány-
összeg növelésére beküldött 100 koronával 
gyarapította az alapítványokat. 

— A Kossuth Lajos-sugárut világítása. 
'A Kossuth Lajos-sugárutnak a kis- és nagykörút közti 
szakaszát a mult évben kövezték. Az idén a nagykörút 
és a Damjanich-utca között való szakasz végleges 
rendezésére kerül a sor. A mérnökség e szakasz vi-
lágítására már elkészítette a tervezetet. Ezen a sza-
kaszon, ahol a sugárut 38 méter széles, három lámpa-
sor fogja a világítást szolgáltatni. E célból 75 darab 
uj egyes Inwerth-égőt fognak fölállítani. Az intenzi-
vebb világítás beállítása évi 2034 korona többlet-
kiadást fog okozni a városnak. 

— L u e g e r s zobra . Bécsből jelentik: 
Érdekes affér támadt az osztrák császárváros hires 
polgármesterének, Lueger Károlynak szobra körül. 
Mikor már együtt volt a szoborra szükséges pénz, 
a városháza uraiból alakult komité kiirta a pályáza-
tot. A pályázati feltételek azonban nagy visszatet-
széssel találkoztak a bécsi művészvilágban. A komité 
ugyanis fentartotta magának a jogot arra, hogy bár-
kinek is Ítélje oda a zsűri az első dijat, a megbízás 
ettől függetlenül is történhetik. Ez volt az oka annak, 
hogy amikor a komité fölhívta a bécsi művészeti tes-
tületeket arra, hogy küldjenek képviselőket a zsűri-
be, valamennyien elutasították e fölszólítást. A mű-
vészi testületek ezenkívül kijelentették, hogy boj-
kottálják Lueger szobrát, vagyis eltiltják tagjaikat 
attól, hogy pályázzanak mindaddig, amig a mostani 
pályázati feltételeken nem változtatnak. Az osztrák 
művészek ezenkívül felhívták németországi kollégái-
kat is arra, hogy a mozgalomhoz csatlakozzanak. 

— Ingyenkenyér . A szegedi jótékony 
egyesület március elsejével ismét befejezte 
az ingyen kenyérosztást. December 23-tól 
kezdve március l-ig 58 napon át naponkint 
az árvaház udvarán délután 3 órakor történt 
a kenyérosztás. Minden ott e célból megje-
lenő egyén kapott egy kilogrammos kenye-
ret. Az első napon 360 darab egész kenye-
ret osztott ki az egyesület, de ^ez a szám 
már pár nap múlva 500-ra majd 550-re emel-
kedett. Naponkint átlag 500—600 ember je-
lent meg a kenyérért, s az otthon maradt csa-
ládtagokkal együtt átlag mintegy 1800—2000 
szegény ember táplálkozott belőle, összesen 
29.436 kilogramm kenyeret osztottak ki, te-
hát 3000 kilogrammal többet, mint 1911-ben. 
A kenyeret a kereskedők kenyérgyára szál-
lította s az mindig kifogástalan, igen jó mi-
nőségű volt. Az egyesület vezetősége most 
állítja össze a lapok utján is közzéteendő 
nyilvános számadását, mellyel azután a folyó 
évi ingyen kenyérakció véget ér. 

— A parasztnábob. Nyíregyházáról j e l e n -
tik: Tegnap reggel hét óra tájban fölakasztotta ma-
gát Nagy János parasztgazda, akinek több mint két-
százezer korona vagyona volt. Az öngyilkosságot 
akkor vették észre, amikor már a halálraszánt pa-
raszt-nábob teste élettelenül lógott az istálló geren-
dájára akasztott kötélen. Az öngyilkos levelet nem ha-
gyott hátra. Az ismerősei azt beszélik, hogy azért 
lett öngyilkos, mert nem lehetett kertgazda. Erre az 
állásra ugyanis már régen vágyakozott, be is adta a 
pályázatát, de már a próbaszavazáson kisebbségben 
maradt. 

— H í r Camille Flammarionról. K ö l t ő , 
tudós, filozófus egy személyben Camille Flammarion, 
a világszerte ismert francia csillagász, aki néhány 
gyönyörű asztronómiai munkával ajándékozta meg az 
emberiséget. A csillagászat bonyolult tudomány, 
amelyet bizonyos előismeretek nélkül nem igen köze-
lithetünk meg. Flammarion volt az első, aki 
„L'Astronomie populaire" (Népszerű csillagászattan) 
cimü munkájával és különösen tudományos, de egy-
úttal költői szárnyalású regényével („Uránia" és 
„Stella") a laikus emberek számára is hozzáférhető-
vé tette az égi testek bonyolult és misztikus világát. 
Flammarion előbb papnak készült, de a csillagászat 
•iránt érzett nagy szeretete miatt 1858-ban hátat for-
dított a teológiának és belépett a párisi csillagvizsgáló-
ba, amelynek akkortájt a nagynevű Leverrier, a 
Neptun-bolygó fölfedezője volt a vezetőié. Első tudo-

mányos munkája a „La pluralité de mondes habités" 
volt, amely világszerte ismertté tette nevét. Ebben a 
munkájában szószólójává szegődött apnak a fölte-
vésnek, hogy a bolygókat is emberek lakják és er-
ről a problémáról érdekes fejtegetéseket bocsátott 
,közre. „L'Astronomie populaire" cimü munkájával 
aztán annyira népszerű lett, hogy a csillagászoknak 
egy dúsgazdag barátja neki ajándékozta Juvisyban 
— Páris környékén — levő birtokát és Flammarion 
ide építtette hires csillagvizsgálóját. Ettől kezdve 
Flammarion munkái gyors egymásutánban jelentek 
meg és hire egyre emelkedett-. Munkái közül többe-
ket a párisi tudományos akadémia is kitüntetett. A ki-
tűnő tudós és iró a minap töltötte be hetvenedik 
életévét és ebből az alkalomból a párisi városházán 
ünnepséget rendeztek a tiszteletére. Flammarion egy-
[időben a spiritizmussal is foglalkozott. Most, a párisi 
ünnepség alkalmával egy újságíró erre nézve kérdést 
intézett hozzá. Flammarion többek között ezeket 
felelte: 

—• Néha foglalkoztam az okkultizmus dolgaival is. 
Mohó ismeretvágyamban valamikor teljes erővel rá-
vetettem magam arra az útra, mely a legnagyobb pro-
bléma megoldása felé látszott vezetni. Sajnos azon-
ban, ez a megoldás nincs meg és kétségkívül igen 
messze van még tőlünk. Az esetek kilenctizedrészében 
azok a manifesztációk, amelyek körül a spiritiszták 
nagy lármát csapnak, csak a hivők fanatizmusának 
teremtményei. Én örvendek minden törekvésnek, 
amely az igazságot keresi és véleményem szerint eg-
zisztál egy pszichikai világ is és az emberi lény két-
ségkívül meg van áldva olyan képességekkel is, ame-
lyek egzisztenciája e pillanatban még rejtett és isme-
retlen. De ha mi egy ismeretlen világba is képesek 
vagyunk transzponálni kereső és kutató erőnket, ez 
nem jelenti azt, hogy a világ teli volna élő szellemek-
kel. 

— Idült a l k o h o l i z m u s b a n szenvedőknél 
a természetes F e r e n c z Józse f keserűvíz 
megfizethetetlen. Ha iszákos emberek napon-
kint a reggeli előtt egy-egy borospohárnyi 
valódi Ferencz József-keserüvizet isznak, nyel-
vük megtisztul, a halántékokon érzett nyo-
masztó fájdalom megszűnik és az étvágy 
csakhamar megjavul. A Ferencz József viz 
állandó használata mellett a beteg nem ki-
vánja annyira az alkoholt, mint annak előtte. 

Igy a budapesti m. k. tudom, egyetem II. 
sz. belgyógyászati klinika jelentéseiben ol-
vasható, hogy egy 45 éves iszákos embernél 
a „Ferencz József" keserűvíz már két nap 
után oly kedvező eredményeket hozott, hogy 
az illető felvétele után a harmadik napon 
annyira jól érezte magát, hogy a kórházat 
elhagyhatta. 

Az összes jobb füszerkereskedőnélés gyógy-
szerésznél a valódi Ferencz József keserüvizet 
mindenki beszerezheti 

— Száguldó automobilok a Kárász-utcán. 
Szombaton éjjel a Kárász-utcán két automobil szágul-
dott, egyik a Szeged-állomás felől, a másik pedig a 
csongrádi takarékpénztár felől vágtatott. A Kárász-
Utca közepén a két automobil a rossz állítás miatt egy-
másnak szaladt. Szerencsére a soffőrök az utolsó pil-
lanatban fékeztek és igy komolyabb szerencsétlenség 
nem történt. Az automobilok csak jelentéktelenül sé-
rültek meg. A soffőrök ellen vigyázatlanság és gyors 
hajtás miatt megindította a rendőrség a vizsgálatot. 

— E g y a p a b á n a t a . Kecskemétről je-
lentik: Molnár József széktőpusztai lakosnak leg-
utóbb két fiát vitték el katonáék. A félig vak, hatvan-
öt éves ember most fiatalabbik katonafiának kiszaba-
dítása végett kérvényt nyújtott be a honvédelmi mi-
niszterhez s ebben azt irja, hogy ha a debreceni 7-ik 
huszárezrednél szolgáló fiát haza nem engedik, leöli 
kilenc kiskorú gyermekét, azután önmagával végez. 
Az öreg Molnárnak huszonöt gyermeke volt, akik 
közül tizenegy van életben. Most épen a két legidő-
sebbet, a kenyérkeresőket Vitték el hazulról. Molnár 
felesége hónapok óta ágyban fekvő beteg és a család 
most a legnagyobb nyomorban tengődik. 

— Analfabétáit tanfolyama. A mórai is-
kolában az analfabéta-tanfolyam az írni-olvasni nem 
tudók részére, amely négy hónapig tartott, befejező-
dött. A tanfolyamon részt vett huszonöt tanuló. A 
tanfolyamot Raffner Dezső igazgató-tanitó vezette. A 
hallgatók négy-négy darab könyvet kaptak jutalmul. 

— Szegedi kereskedő tanulmányútja. 
Fonyó Soma, jóhevü szegedi kereskedő ma külföldi 
tanulmányútra utazott. 


