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— A gyermektanulmányi társaság . 
A magyar gyermektanulmányi társaság sze-
gedi fiókköre ma délután a városiháza köz-
gyűlési termében nyilvános gyermektanul-
mányi értekezletet tartott, amelyen különö-
sen tanítók és tanítónők jelentek meg na-
gyobb számiban. Az értekezleteq Szele Ró-
bert dr „a szülök befolyása a gyermekneve-
lésre", Rliig Pété/ pedig „a beszéd fejlődése 
és hibái" cimen tartott igen érdekes és pe-
dagógiai szempontból tanulságos felolvasást. 
A felolvasások érdekessége és hasznossága 
nagyobb közönséget érdemelne meg, mint 
amekkora hétfőn hallgatta a felolvasókat. 
Szele Róbert dr érdekes munkáját mai tár-
cánkban közöljük. 

— A katolikus kör közgyűlése. A sze-
gedi katolikus kör március 25-én, tehát épen 
alapításának negyedik évfordulóján tartotta 
meg ötödik rendes közgyűlését, amelyen a 
tagok szép számban vettek részt. Az ülést 
Várhelyi József c. kanonok, a kör alelnöke 
vezette. Emelkedett hangú megnyitó beszédé-
ben részvétteljesen érintve a kör mindkét el-
nökének betegségét, örömmel konstatálja, 
a kör izmosodását, haladását, jelzi azonban 
egyúttal azt is, hogy a mienkkel ellenkező vi-
lágfelfogások hódítani akarnak az emberek 
közt, azért arra inti a kört, hogy állandóan 
résen legyenek. A mult évi jegyzőkönyv fel-
olvasása után Lippay György dr tanár, a 
kör főtitkára olvasta fel terjedelmes és len-
dületes hangú évi jelentését. Regisztrálva a 
kör vezetőségében beállott változásokat, is-
merteti a kör működésének 'eredményeit kul-
turális, társadalmi és humanitárius téren. Je-
lentéséből téresülünk a tagok létszámáról. A 
tetszéssel fogadott beszámoló után a mult évi 
zárószámádás és vagyonmérleg, valamint a 
jelen évre szóló költségvetés bemutatása kö-
vetkezett. A számvizsgáló bizottság tagjai-
nak kiküldetése után tiszteletbeli tagokat vá-
lasztott a kör. Csernoch János dr kalocsai 
érsek és Pap János kegyesrendi kor-
mánysegéd személyében, aki Szeged szülötte. 
Mindkettőt sürgönyileg értesítették a meg-
választásról, nemkülönben sürgönyi üdvözle-
tet küldöttek Glattfelder Gyula dr püspök-
nek, a kör fővódőjének is. A tárgysorozat 
utolsó pontja is választás volt. Az elköltözés 
és lemondás folytán megüresedett tisztviselői 
állásokat és 16 választmányi tagsági helyet 
töltöttek he. A választás eredménye szerint 
titkár és II. könyvtáros if jabb Mayer Már-
ton tanár, jegyző Balázs Sándor joggyakor-
nak, ellenőr Magyar József királyi adótászt 
lett. Választmányi tagokká választattak: 
Tary István ügyvéd, Gárgyán Imre földbir-
tokos, Gerentsér László főpénztáros, Gerle 
Imre dr ügyvéd, Kátay Lajos tanár, Kerner 
Pál nyugalmazott ezredes, Kovács György 
máv. főellenőr, Kugler Albert vezérigazgató, 
Lovassy Ernő dr táblai tanácsjegyző, idősebb 
Lugossy Döme téglagyári igazgató, cégveze-
tő, Sarkady György táblabíró, Simkó Elemér 
dr városi ügyész, Somogyi Szilveszter dr fő-
kapitány, Sehiiffer Miklós máv. főellenőr, 
Szinger Kornél piaristaigazgató, Tóth Imre 
dr ügyvéd. 

— Vasúti ba leset a Szeged-Állomáson* 
Vasárnap éjjel tizenkét óra tizenöt perckor 
Temesvárról, egy gvors tehervonat érkezett 
Szeged állomására. Az állomáson a sinek 
mellett várták a vonatot Polgár Sándor és 
Pálfalvi Pál postaszolgák, hogy a csoma-
gokat átvegyék. Amikor a vonat már beállt 
a két szolga hátrafelé ment s igy nem vet-
ték észre, hogy a másik sínpáron egy moz-
dony halad feléjük, amelynek a gőzdugaty-
tyuja mindkettőjüket elütötte. Polgár a bal-
lábán, Pálifalvi pedig a jobb vállán érez fáj-
dalmat, látható sérülés rajtuk nincs. Az ijedt-
ségtől mendketten az eszméletüket vesztet-
ték, miért is a mentők a kórházba szállítot-
ták. 

— Ifjú Lánczy Leó öngyilkossági kísérlete 
Vasárnap délután öngyilkossági kísérletet 
követett el Brrdapesten ifjabb Lánczy Leó, 
a'tlbfrtrég elhunyt Tjávczy Gyula egyetemi ta-
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nár tizennyolc esztendős gimnazista fia. A 
fiatalember Lánczy Leónak, a Kereskedelmi 
Bank vezérigazgatójának a palotájában re-
volverrel mellen lőtte magát. Az öngyilkos-
sági kísérlet idején nem volt a lakásban más, 
csak Lánczyék nevelőnője, mert Lánczy Leó 
a családjával és ifjabb Lánczy Leó édesany-
jával a Riviérán üdül. A nevelőnő a men-
tőkért telefonált, akik a Herczel-szanatórium-
ba szállították be a fiatalembert. Hogy miért 
akart ifjabb Lánczy Leó megválni az élettől, 
azt nem tudják, a hozzátartozók azt mondják, 
hogy tréfából sütötte csak magára a revol-
vert. 

— Bonyodalom a temesvári rabló-
gy i lkosság ügyében. Temesvárról jelen-
tik: A temesvári rablógyilkosság ügyében 
meglepő fordulat történt. A vizsgálóbíró 
névtelen levelet kapott, amelyben azt irja, 
hogy Löwinger Ferenc zálogos rablógyilkos-
sá nem a halálraítélt Balázs István. Azt is 
közölték a vizsgálóbíróval, hogy a gyilkos-
ság bajonettel történt, amely most is a zá-
logház hátsó szobájában, egy fiókban van 
elrejtve. A levél alapján a rendőrség hely-
színi szemlét tartott a zálogházban és a ba-
jonettet csakugyan megtalálták. A rablógyil-
kosság idején több levelet kapott a rendőrség 
Vidéki János aláírással, amelyben azt irta 
a levélíró, hogy nem Balázs István a rabló-
gyilkos. A rendőrség hosszabb ideig kutatott 
a levélíró után, de eredménytelenül. Érdekes, 
hogy Balázs István a tárgyaláson mindent 
tagadott, csak azt ismerte be, hogy egy tok-
ban vitte el a zálogos ékszereit. Az ügyben 
még szenzációs fejlemények várhatók. 

— A szegedi zsidó Arvaegyesüiet évi 
Jelentése. Most adta ki a szeaedi zsidó 
árvaegyesület évi jelentését. A jelentés -be-
számol az év nevezetesebb eseményeiről, az 
egyesület vagyonáról és számos üdvös jóté-
teményeiről. Beszámol a jelentés arról a 
csendes reklámnélküli munkálkodásról, mely 
sok szegénynek és árvának juttatott kenye-
ret. Az egyesület nemes munkájával azt kár-
pótolja, ami a földön a legmegb'ecsülhetetle-
nebb és a legdrágább: — a szülői szeretet. 

— A vásárcsarnok. A vásárcsarnok 
terveit az év elején — mint azt akkor meg-
írtuk — bizottsági tárgyalás során általános-
ságban elfogadták, azonban megbízták 
Strasser Albert tervezőt, hogy azokon némi 
változásokat eszközöljön. Strasser Albert 
most elkészült a munkával és a tervéket ked-
den délután bemutatja a vásárcsarnok ügyei-
ben kiküldött bizottságnak. Alkalmasint 
szerdán még a tanács is foglalkozik a kér-
déssel, amely a közgyűlés elé póttárgyként 
kerül. 

— Kukovetz Nana Hódmezővásárhelyen 
Kukovetz Nana szegedi festőmüvésznő Hód-
mezővásárhelyen képkiállitást rendez a Fe-
kete Sas női szalonjában. Legnagyobb rész-
ben azok a képek állíttatnak ki, amelyeket a 
művésznő Párisban festett; párisi utcák, te-
rek, párisi hangulatok, tájak, párisi aktok, 
üzletek, alakok. Mintegy száz kép lesz kiál-
lítva. Képeinek épen párisi jellegére tekintet-
tel különös értékük van. 

— Csodabogár a rendőri Jelentésben. 
Kacagásra ingerlő hivatalos irás jutott va-
sárnap nyilvánosságra. A hivatalos irat di-
csősége a makói rendőrkapitányi hivatalé, a 
mely hivatal egy elhalálozással kapcsolat-
ban a következő kis irást adta ki: Erdélyi 
Rozál ki a hullával két hónap óta közös ház-
tartásban él előadja, hogy a hullának semmi 
néven nevezendő vagyona nincs, úgyszintén 
ingója sincs a hulláak. — A másolat hiteléül: 
— Makó város redőrkapitányi rendőrbiztos 
hivatala. 

— Három ember homokba fulladt. 
Budapestről jelentik: Borzalmas szerencsét-
lenség történt a Magyar Testgyakorlók Köre 
Hungária-uti pályájának az építésénél. Üt 
méter mélységben két munkás csatornázott, 
amikor a homokfal hirtelen bedőlt és maga 
alá temette a munkásokat. Egy társuk a se-
gitségükre sietett, de ő is a homokba ve-
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szett. A mentők a három munkást holtan 
húzták ki a homok alól. A rendőrség megin-
dította az eljárást, hogy a munkások halálá-
ért kit terhel a felelősség. 

— Magyar ember o lasz fogságban. 
A velencei törvényszék most hozott Ítéletet 
Neumann Henrik magyar állampolgár, ke-
reskedelmi utazó ügyében. Neumann tavaly 
egy reggel a mestrei állomáson kíváncsian 
nézegette az ágyú és fegyverszállitmányok 
lerakását. Ezért kémkedés gyanúja miatt le-
tartóztatták. Hosszú hónapokig iilt a velen-
cei San Marco börtönben, ki sem hallgatták, 
meg sem indították a vizsgálatot. Most való-
színűleg felsőbb utasításra befejezték a vizs-
gálatot és a San Marco boldogtalan foglyát 
a biróság kémkedés miatt két hónapi fog-
ságra ítélte, tizenegy hónapi borzalmas vizs-
gálati fogság után. 

— A fiumei közjegyzőt el i télték. 
Hétfőn hirdették ki Fésűs György fiumei 
közjegvző rágalmazást pőrében az ítéletet. 
A Budapestről delegált törvényszék Fésűs 
Györgyöt bűnösnek mondta ki rágalmazás 
vétségében, amit azzal követett el, hogy a 
budapesti ítélőtáblához beadott felfolyamo-
dásában olyan tényeket állított Pancera Ist-
ván táblabiróról, amelyek valódiság esetén 
bűnvádi vagy fegyelmi eljárást vontak volna 
maguk után és amelyek alkalmasok lettek 
volna arra, hogy Pancerát a birói állásra 
érdemetlenné tegyék. Miután a vádlott ezt 
a vádat beigazolni nem tudta, a biróság őt 
25 napi fogságra átváltoztatható 500 korona 
főbüntetésre és tiz napi fogházra átváltoz-
tatható 200 korona mellékbüntetésre ítélte, 
kötelezte őt egyben arra, hogy a felmerült 
627 korona költséget megfizesse. 

— Családi perpatvarból öngyilkosság. 
Vasárnap este Melmcán Sándorné Kálmán-
utca 4. számú lakásán zsirszódát ivott. 
Melmcán Sándor azonnal telefonált a rend-
őrségre, honnan Ferenczy Mátyás ügyeletes 
kapitány és Baneth Samu kerületi orvos men 
tek ki a helyszínre. Az asszony sérülése nem 
súlyos, a lakásán ápolják. Öngyilkosságot 
azért kísérelt meg, mert a napirenden levő 
családi viszálykodástól akart megmenekülni. 

— A k i s szökevény. Vasárpap este a 
Széchenyi-téren posztoló rendőr egy tizen-
egyéves kis leányt .látott, aki minden cél nél-
kül kóborblt az utcákon. Megszóilitotta a kis 
leányt, aki elmesélte, hogy Rábity Angeliká-
nak hivják, lelencleány és Törökkanrzsáról 
jött be gyalog Szegedre. 

— A Varga Pálnénál voltam. Meguntam 
az unalmas életet, városba akartam jönni. 
Megszöktem Varga Páinétól és gyalog be-
jöttem Szegedre. Nagyon szeretnék valami 
szolgálatot vállalni itt. Á rendőr a kis leányt 
bevitte a rendőrségre, honnan a szegedi 
gyermekmenhelyre szállították ki. 

— Legények, ha találkoznak. Szabadká-
ról Jelentik, liogy a radonovác-pusztai legé-
nyek és a szegedi uti legények állandó harc-
ban állanak egymással. Ennek a háborúság-
nak most halottja is akadt: Zupkó György 
botjával leütötte Antunovics Lajost, akire az-
után rátámadtak vagy hatan és bottal-kővel 
addig ütötték-vertók és késsel addig szurkál-
ták, amig a szerencsétlen legény holtan nem 
.maradt az országúton. A rendőrség letartóz-
tatta a főeánkosokat, akik közül Suics-
Tarcsics állandó réme Szabadkának és csak 
nemrég történt, hogy Raich plébánost inzul-
tálta. Nálánál csak a Matasich-fiuk a liirhed-
tebbek. Az egyik, István, gyilkos verekedés 
miatt életfogytiglan ül a szegedi katonai 
fegyházban. 

— A szegedi rendőrség krónikája. Va-
sárnap délután öt és hat órak között Judik 
Pál rókiusi fekete földek 45. szám alatti lakós 
József nevű gyermekét, midőn az játszás 
közben az akfok előtti dorozsmai országútra 
kiszaladt, Somogyi András város kocsisa el-
gázolta. A gyermek karján szenvedett sé-
rülést, mentők a közkórházba vitték, sérü-
lése könnyebb természetű. — Vasárnap éjjol 
az Oroszlán-utcában levő Gedó-féle vendég-


