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átöltöztették Pecha Ferencet és bekísérték a 
kijelölt cellájába. Az öreg egykedvűen fog-
lalta el uj lakosztályát. 

— Nem tart sokáig, — vigasztalódott. 

NAPI HÍREK 
Országos jogász-gyűlés Szegeden. 

(Saját tudósitónktól.) Minden tekintetben 
szenzációsnak ígérkezik az országos jogász-
gyűlés, mely április 21-én lesz Szegeden. Az 
országos jogászgyiilést minden évben más-
más városban tartják meg és megtisztelésé 
Szegednek, bogy Budapest után mindjárt 
Szeged következett a gyűlések színhelyei so-
rában s igy végre egy olyan országos jelen-
tőségű eseményhez jutottunk, mely az ország 
intelligens közönségének osztatlan érdeklő-
dését felénk fordítja. Pontos és hasznos ez a 
gyűlés Szegeden azért is, mert végre is mü-
veit idegeneket, a jogászvilág előkelőségeit 
lesz alkalmunk városunkban tisztelni, s ve-
lük kulturális fejlettségünket ismertetni. 

Az országos jogászgyiilést a Magyar 
Jogászegyesület a Szegedi Jogászegylettel 
közösen rendezi s annak legfőbb érdekessége 
lesz Sehwartz Gusztáv dr egyetemi tanár 
előadása, melynek tárgya: A jövő joga. Ez 
az előadás nemcsak a szakközönséget, nem-
csak a jogászokat, de az egész müveit közön-
séget is érdekli, mert egyrészt az illusztris 
előadó egyénisége ma elismerten nemcsak 
Magyarország, de egész Európa egyik leg-
kiválóbb jogásza és igy föltétlenül garantál-
ja az előadás magas szintű tudományossá-
gát. De az előadás tárgya is olyan, hogy a 
jövő jogáról szólva, érinti a jelen jogi felfo-
gását és rendszerét, amely pedig szerves ösz-
szefüggésben van a társadalom minden más 
kérdésével és felfogásával. 

A szegedi jogászgyülésre várják az igaz-
ságügy minisztert is, valamint a jog-élet min-
den más számottevő faktorát. A résztvevők 
névsora még nincs megállapítva, mert április 
15-éig jelenthetik be megjelenésüket azok, a 
kik a jogászgyülésen készt venni kívánnak. 
Április 20-án ismerkedési est lesz a Tisza-
szálló nagytermében. Április 21-én lesz a 
jogászgyülés, melynek végeztével bankett 
lesz ugyancsak a Tisza-szállóban. 

— A hadügyminisz ter cime. A belügyminisz-
ter leiratban értesítette Szeged várost, hogy7 

a hadügyminisztert, a hozzá intézendő min-
dennemű átiratban „cs. és kir. hadügymi-
niszter"-nek. kell cimezni az eddigi „közös 
hadügyminiszter" cimzés helyett. 

— A nemzeti munkapárt meghívója. 
A szegődi nemzeti munkapárt 'március 15-
ikének ünneplésére március 14-én este nyolc 
órakor a Tisza-szálló földszinti üvegtermé-
ben pártvacsorát rendez, amelyre a párt hí-
veit tisztelettel meghívja. Kiszolgálás és fize-
tés étlap szerint. Az ünnepi beszédet Tóth 
József felsőkereskedelmi iskolai igazgató 
tartja. Szeged, 1912 március 9-én. 

Az elnökség. 
— A református egyház közgyűlése . 

A református egyház közgyűlése március 
34-én lesz, utána néhány napra pedig a bé-
Rés-csanádi egyházmegye tartja közgyüjé-
sét, amikor az egyház uj házát is fölavatják. 

— Választások a szegedi zsidó hit-
községben. Vasárnap választotta meg há-
rom esztendőre képviselőtestületét a zsidó 
hitközség. A választás alig vert nagyobb hul-

lámokat; a hivatalos lista hetvenegy jelölte 
közül csak kettő maradt kisebbségiben, a töb-
bit mind megválasztották. Az uj képviselő-
testület közelebb alakul meg és választja 
meg az elöljáróságot és a bizottságokat. 

— Az árvia évfordulója. Március 12: 
Szeged város történetében felejthetetlen nap. 
Az is marad. Ma még sokan 'vannak, akik 
ezen az évfordulón elmesélik, micsoda gyöt-
rődéseiken jutottak át a menekültek meg a 
h'UÜámsirtól 1879-fben. Később, lassankint 
már is, mind többen elmaradnak ez emlék-
naptól. De amikor senki nem büszkélkedik 
azzal/hogy szemtanuként élte át a nagy na-
pot, aikkor is ünnepi emlékezést tart minden 
szegedi, aki csak szereti ezt a magyar és 
magyaros, elmaradt és lázasan előretörő 
metropolist. Hisz az árviz után támadt iga-
zán olyanná ez a nemzeti főváros, mint ami-
lyen, hisz az igazi uj korszakát az árviz óta 
számithatjuk. — Szegeden most is iinnepies 
szinezetii lesz ez a nap. A templomokban dél-
előtt ünnepi istentisztelet lesz. A Dugonics 
Társaság felolvasó ülésen emlékezik meg az 
évfordulóról, a városházán pedig Lázár 
György dr polgármester hivatali szünetet 
engedélyezett erre a napra. A Dugonics Tár-
saság felöl vasári ülésére a társaság tagjai, a 
polgármester szobájában, a vendégek a fő-
ispáni hivatalban gyülekeznek. A felolvasás 
11 órakor kezdődik. 

— Pá!S Antal ünneplése. A Biharme-
gyei Népnevelési Egyesület küldöttségileg 
üdvözli egyik legáldozatkészebb pártfogóját, 
Pálü Antalt, Szeged polgárát A küldöttség 
Fráter Barna alispán vezetésével március 
23-án keresi föl Pálíi Antalt Szegeden. 

— Adomány a szegedi eszperantó 
csoportnak. A csendben, de annál agili-
sabban működő szegedi eszperantó csoport 
céljainak előmozdítására egy magát meg 
nem nevező szegedi úriember 500 koronát 
(adományozott. A március 24-én tartandó Du-
gonics Társasági ülésén Giesswein Sándor dr 
kanonok, országgyűlési képviselő az „esz-
perantóról tart előadást. A szegedi eszperan-
tó csoport minden kedden és vasárnap dél-
után a belvárosi fiúiskola egyik tantermében 
eszperantó-kurzust tart, mélyre mindenki be-
iraikozhatik. 

— Változás a vidéki hirlapirásban. 
A Szentes és Vidéke, Csongrádmegye mun-
kapártjának e lapja, elhunyt szerkesztője, 
Bánfalvi Lajos helyére uj felelős szerkesztői 
és gazdát kap: Szabó József, a Szegedi Friss 
Újság érdemes belső munkatársa lett a lap 
uj szerkesztője,. 

— Üzemzavar a vi l lamosnál . Hétfőn 
este nyolc órakor a törvényszék épülete köze-
lében a távi ró és távbeszélő vezetéket védő 
hálózatnak egy része leszakadt és a villa-
mos áramvezetékre esett. Ennek következté-
ben áramlevezetés történt, ami a villamos 
forgalmát (félórára megzavarta. A villamos 
emberei a lelógó sodrony eltávolításához 
nyomban hozzáfogtak, ami félóra múlva si-
kerűit, amikor a forgalom helyreállott. 

— Ácsolják a bitófát! A király elutasí-
totta a halálraítélt Regtda Ede kegyelmi 

! kérvényét. Az edelényi rablógyilkos igy bi-
| tófán vezekel rettenetes bűnéért. Miskolcon, 

amelyet már néhányszor végigzaklatott Ke-
gula bűnügye, meglehetős izgalmat keltett 
az akasztás hire. A királyi döntést még nem 
publikálták, de már az éjszaka köztudomá-
sú volt. Elvégeztetett! Földi biró már nem 
adhat kegyelmet e minden emberi érzésből 
kivetkőzött fiatal asztalossegédnek. A cellája 
átváltozik siralomházzá, legfölebb negyven-
nyolc óráig szívhatja még a tavaszi levegőt, 
nézheti szük ablakán a kék eget, az emberek 
mozgását, aztán jön az utolsó hajnal, az igaz-
ságszolgáltatás példát statuál. Minden való-
színűség szerint szerdán reggel hét órakor 
köti fel a gyilkost Balt Mihály magyar ki-
rályi hóhér, a fogház udvarán. Ha meggon-
doljuk, hogy az országban még négy halálra-
ítélt várja a megváltó királyi kegyelmet, 
ugy el nem hallgathatjuk: e megtorló és 
megfojtó példia nem sok hatással van azokra, 
akiket a sors gyilkos ösztönökkel vert nieg. 

— Csak Mauthncr-féle magvakat 
vásárolnak helyesen gondolkodó, számító 
gazdák és kertészek még akkor is, ha má-
sok olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból 
tudják, hogy ez csakis a magvak rovására, 
ós a vevők kárára lehetséges. 2670 

— Apagyi lkos gyermek Szomorú szen-
zációja van a szegedi Alsótanyáuak. Egy 
tizenöt éves legény fejszével agyonverte az 
édesapját, mert az részegségében az egész 
családot kiirtással fenyegette. A gyilkossá-
got végignézték az anya és testvérei is. A 
gyilkosságnak indító oka az alkohol volt, 
mely a máskülönben békés embert valósá-
gos haramiává tette. Ha berúgott, kegyetle-
nül bánt a családjával és idegenek előtt is 
több izben tettleg bántalmazta. A brutális 
embernek legidősebb fia, Felhő Béla, végre 
megsokalta az örökös sanyargatást, fejszét 
ragadott és meggyilkolta az apját, hogy 
megmentse tőle a családot. A gyilkosság va-
sárnap délután két óra tájban történt. A ve-
szekedés azonban már szombaton kezdetét 
vette. Szombaton egész éjjel, vasárnap pe-
dig délután két óráig ivott a család feje, 
Felhő János. Ekkor hazament, a feleségét 
véresre verte s a tanyaépületből kizavarta, 
a gyerekeit pedig szétkergette s különféle 
súlyos tárgyakat dobott utánuk. A szeren 
ccsétlen asszony s a gyerekek az istállóba 
menekültek. Az őrjöngő családfő azonban 
utánuk ment: 

— Most végzek veletek, — ordította rájuk. 
A lármára, sikoltozásra figyelmes lett a 

szomszédban lakó Király János gazda s a 
gyerekek védelmére kelt. Ezen Felhő János 
még jobban feldühödött. Felhő Béla, a bru-
tális ember legidősebb, tizenöt éves fia ekko 
tális ember legidősebb, tizenöt éves fia ekkor 
fejszét ragadott s háttal álló apjára több su 
lyos csapást mért. Felhő bezúzott koponyá-
val roskadt össze s rövid halálvergődés után 
kiszenvedett. Édesanyja, kisebb testvérei 
dermedten nézték végig az apagyilkosságot. 
A rémülettől mozdulni sem tudtak. Mikor 
a fiu bevégezte véres tettét, a fejszát eldob 
ta s önként jelentkezett az alsóközponti 
rendőrségen, ahol letartóztatták. A bolttete-
met az alsóközponti hullaházba szállították, 
ahol Magay Lajos vizsgálóbíró rendeletére 
fölboncolják. Hétfőn délben már útban vol 
4ak a rendőrök a fiatal gyilkossal Szeged 
felé, mikor Szakáll József dr azt a telefon-
jelentést kapta, hogy Király János is részt 
vett az apa: le gyilkolásában. Azonnal kocsi-
ra ült ós kihajtatott a helyszínre. Szakáll 
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