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Elleniben ugyanez a rendőr talált a Tisza-
szálló előtt egy női fekete gallért és egy fe-
hér selyem mellényt, be is vitte a rendőrség-
re, hol ad akta elhelyezték. A tulajdonosok 
kellő igazolás után átvehetik a tárgyalkat. 
Azt hiszetm, ezeknek a tárgyiaknak nem akad 
gazdájuk. 

Hiába, mégis esak tavasz van. 

Vidéki csauargók Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) Ez egyszer a csa-

vargó 6zót a legenyhébb értelmébe® értjük, 
mert ebben a néhány sorban olyan kis kalan-
dorokról lesz szó, akiknek Jedikét nem terheli 
egyéb bűncselekmény, mint az, hogy fogé-
kony lelküket megkapta az utazási vágy, a 
mi nietm is olyan ritka tünet, de minidig ér-
dekes. Két ilyen kis csavargója van most 
Szegednek, mindkettőt a szegedi rendőrség 
őrzi. Az egyik a keleti expresszvonat tetején 
érkezett Szegedre, a másik egy tehervonat 
kocsijában követte el kéjutazását. A rendőr-
ség igy számol be az esetről: 

Két óra negyven perckor robogott be szom-
baton hajnalban a Szeged-állomásra a keleti 
expreszvonat. Az állomási rendőrség a vonat 
átvizsgálásakor mozgó, sötét tömeget vett 
észre az egyik étkezőíkoe&i tetején. Először 
felszóltak hozzá, hogy jöjjön le, de az nem 
reagált a rendőri parancsra. Erre hosszú lé-
ceket hoztak a rendőrök s lepiszkálták a ko-
csi tetejéről a imozgó tömeget. Ekkor derült 
ki, hogy egy élő 14—15 évesnek látszó gyer-
mek volt a sötét tömeg. Tagjai meg voltak 
dermedve az éjszakai hidegtől, beszélni is alig 
tudott. 

Bevitték a rendőrlaktanyába, ahol a mele-
gen szóhoz jutott. Elmondta, bogy Dénes Fe-
renc Flóriánnak hívják. Szülei Romániáiban, 
-Jablonicza nevü községben laknak. Ő is on-
nan jött, Párisba akart menni az expressz 
tetején, mert hallotta, bogy az a város szebb, 
mint JaMonicza. Elmondta még, hogy útköz-
ben Temesvárott megszomjazott, leszállott 
tehát vizet inni, azután ismét felmászott a 
vonat tetejére és sikerült neki Szegedig el-
jutnia. 

A rendőrség kutat ja Dénes Ferenc előéle-
tét, A fiu ugyanis nagyon titokzatosan vi-
selkedik, keveset beszél, ezért azt hiszik, hogy 
valami bün terheli lelkiismeretét. Egyelőre 
fogva tartják. 

A másik csavargó Pataki József tizenhat 
éves rnoliácsszigeti fiu, aki a kőbányai kato-
likus patronage fiuotthonból szökött meg. A 
szökése még április tizenötödikén történt, az-
óta Budapesten csavarog. Megunta Budapes-
tet, kiment a vasútállomásra, bebujt egy te-
hervonat kocsijába és csak Szegeden szállt ki. 
I t t a rendőrség elfogta. Visszaszállítják Kő-
bányára. Azt mondja, hogy azért szökött 
imeg, mert ő csak a szabadságot szereti, csak 
ugy tud megélni, ha olyau szabad lehet, mint 
a madár. Világot akar látni. 

Mindkét csavargó a szegedi rendőrség 
szuterénjében vár ja a szabadulás pillanatát. 

— A Nép. Ezzel a cimmel uj napilap 
Smdult meg Szegeden. A Nép, — már a neve 
ás program, rámutat szinte arra a harcos, 
radikális és demokratikus irányra, melyet 
céljául tűzött ki s melyet követni fog. A má-
jusnak mai vasánapján jelennek meg az ut-
cákon, a rikkiancsok A Nép-ptl A lap ára 
két fillér. Az uj orgánum felelős szerkesz-
tője Ligeti Béla lesz, kinek avatattságát is-
imeri a Délmagyarország olvasóközönsé-
ge is. 

— A b u d a p e s t i ü g y v é d i k a m a r a vá la sz -
tása . Befejezték a budapesti ügyvédi kamara 
elnökségének választását. Szombaton Ősz-
szeolvasták 'a szavazatok számát és ezzel a 
statisztikával regisztrálják az eredményt: 

iLeadtak 1814 szavazatot az elnöki tisztség-
re s ebből Brüll Ignác 668, Nagy Dezső 584 
és Poila|fe Illés 541 szavazatot kapott. Az 
alelnökségnél Papp Józszíre 973 és Erdély 
Sándorra 783 szavazatot adtak le. Tehát az 
ügyvédi kamara elnöke Brüll Ignáe, alel-
nöke Papp József lett. 

— Bal thazár püspök Szegeden. 
Balthazár Dezső dr, a tiszántúli református 
egyház püspöke Futó Zoltán szentesi lel-
kész, egyházmegyei főjegyző és Szabolcska 
Mihály tanácsfeiró, temesvári lelkész kísé-
retében délelőtt hivatalos látogatást tett 
Szegeden. A püspököt, aki délelőtt tizenegy 
órakor Hódmezővásárhelyről érkezett Sze-
gedre, a Szeged-Rókus állomáson Btíreczk 
Sándor ielkész, Polgár László főgondnok, 
SomJyódy István gondnok, Széli Gyula dr 
ügyész és egyházmegyei jegyző várták. A 
püspök kíséretéivel a városba jött, megte-
kintette az egyházi intézményeket és azután 
a Szeged-állomásra ment, ahol az egfyíház 
viilásieggelit adott. A püspök déli egy óra-
kor Makóra utazott, ahol a Kalvineauim a 
papi ár rák javára n'agyszabásu hangver-
senyt rendez, melyen Balthazár Dezső dr 
püspök ünnepi beszédet mond, Szabolcska 
Mihály költeményeibői olvas föl, Futó Zol-
tán a záróbeszédet mondja, Darabos Lajos 
vásárhelyi kántor pedig Szabolcska-dalokat 
•énekel. A makói egyház köréből a püspököt 
és kíséretét nagy ünnepséggel fogadják. 

— Pálf i Antal üdvöz lése . A Bibarmegyei j 
népnevelési egyesület már régebben elhatá- ! 
•roztaj, hegy Pál ti Anitátok, az egyesület bő- l 
kezű necenásának legutóbb tett nagy ádo- l 
irányáért, küldöttségileg mond köszönetet. | 
A küldöttség ebből a célból Fráter Barnabás 
bihari alispán vezeltése mellett szombaton 
•reggel érkezett Szegedre, ahol üdvözölték 
Pálfi Antalt. 

— A parasztkirá ly . Megint egyszer 
visszatér az Áchim L. András elcsöndese-
dett, megfakult neve, megint egyszer föllo-
bog a békéscsabai iparasztszivekben az 
Andrifc király szerelme, hűsége: a jövő hé-
ten, áldozó-csütörtökön délután sirerAJéket 
állítanak a békéscsabai felsővégi temetőben 
Áchim L. Andrásnak. Szegény,, magukra 
maradt tóit parasztok a hideg sir jak övét 
csókolgatják iríajd a halott vezérnek, a'ki 
után szétziüllött, tehetetlen kis tábor maradit, 
sírni és emlékezni . . . 

— Orvosok t a n f o l y a m a S z e g e d e n . 
•Az országos gyermektanulmányi szakta-
.nácskozást, amely vasárnap kezdődött Sze-
geden több neves gyermekorvosnak és az 
országos gyermekmenhelyek igazgatóinak 
részvételével, befejezték. Az értekezleten 
sok, a gyermeknevelés szempontjából fontos 
•kérdést vitattak meg. Az értekezleten részt-
veti vendégek szombaton ntaztak el Szeged-
ről. Elutazott Köszeghy Sándor dr minisz-
teri tanácsos, a szaktanácskozás elnöke és 
Ruffy Pál, ,a gyermekmenhelyek főfelügye-
lője is. Alig mentek el az orvosok, már má-
sik orvossereglés lesz Szegeden. A belügy-
miniszter által a községi kör- és hatósági 
orvosok részére elrendelt trac'homa-tanfo-
lyam Szegeden junius 17-én kezdődik és 
26-ikáig tart. A tanfoIpámon öt orvos ivesz 
részt. Egy-egy orvos részére, erre az időre, 
kétszáz-kétszáz koronát iád az állaim. A 
tanfolyamot Leitner Vilmos dr, egyetemi 
•magántanár, az állami szemkórház igaz-
gató-főorvosa vezeti. A nyárontmég egy tan-
folyam lesz Szegeden. Az orvosok tovább-
képző tanfolyamára is számos doktor jön 
Szegedre. 

H á z a s s á g o k . Müller János tekin-
télyes szegedi bornagykereskedő • május 
14-én, kedden házasságot köt Steiner E/rnirna 

Özvegy Friedmann Vilmosné le-uroővel. 

árvát, Erzsikét, eljegyezte Hónig. Aríhur 
Faesádról. 

— Monitoruk Szegeden . Két dunai moni-
rór éikezett az éjjel, Szegedre. A szürkére 
festett hadihajók gyakorlatokat végeznek a 
Dunán es ,a Tiszán. Vasárnap Szolnokig ha-
józnak föl, azután néhány napi tartózko-
dásra ismét Szegeden kötnek ki Ezalatt a 
•monitor é s az utászok legénysége kü nbi-
nált kezek gyakorlatokat végeznek. 

— A nő védő-egyesület népünnepélye 
A Szegedi Katolikus Nővédő Egyesület ren-
dező bizottságának buzgalma és lelkes fára-
dozása folytán majdnem napról-napra bővül 
a junius 2-iki nagyszabású népünnepély 
programja. Igy legutóbjf is elhatározta a 
rendezőség, hogy a már jelzett számokon ki-
vül még viráig- és konfettisátort, valiamin,t 
cukrászdát is állit. A sátrakban városunk 
szép asszonyai, körülvéve bájos urleányok-
tól, fognak ez alkalcanmail árusítani, előre-
láthatólag nagy forgalom melllett, de még na-
gyobb haszonnal. A szerencsekerék forgandó 
szerencséje Fluck Dezsőné, a cukrászda 
Borbola Béláné, a virágsáitor Nagy Aladárné, 
a konfettisátor pedig Gárgyán Imréné és 
Simkó Elemérné vezetése alatt fog a jóté-
konyság érdekében buzgólkodni. Minden 
egyes sátorban a vezető úrnőkhöz egy sereg 
szép asszony és leány csatlakozik, hogy a 
remélhető nagy kereslet mellett is a kiszol-
gálás a legpontosabb és leggyorsabb legyen. 
Az ünnepélyt megelőző napon este zenekar 
já r ja be a várost lampionos menetben, ju-
nius 2-iJkán pedig ébresztő figyelmezteti a 
közönséget a jótékony ünnepélyre. Az állat-
sorsjátékról sem feledkezett meg a rendező-
ség. A nyereményeket már be is szerezte és 
a főnyeremény egy szép fejős telién, elég 
csábító alkalom sorsjegyeik vásárlására. 
Sorsjegyek darábonkimt 20 fillérért, a Szent 
István-társrálat. könyvkereskedésében még 
kaphatók. 

— A h a t a l m a k é s Kréta. Atónből je-
lentik: Az oltalmazó hatalmak között esz-
meváltás folyik a krétai kérdésről. Oly 
megoldást keresnek, amely egyrészt Imegál-
lapitja Törökország szuverenitását, más-
részt pedig a krétaiaknak lehetővé teszi a 
Görögországhoz való politikai csatlakozást. 
Eszerint Kréta hűbér adót fog fizetni Török-
országnak, de a szigetet a görög király ál-
tal kirehezett kormányzó fogja igazgatni. 

— Repül az a n g o l király. Londonból 
jelentik: György király azt a kívánságát 
fejezte ki„ 'hogy Wr.ight Graham vezeltélsével 
egy hídro-aeroplánon a tenger fölött szeret-
ne repülni. Környezete le akar ja beszélni er-
ről a szándékáról, laimelydt azonban a király 
valószínűen mégis meg fog valósítani. 

— S z e r e n c s é t l e n s é g a p a t k á n y o k miatt . 
Kopenihágából jelentik: A Snore norvég gő-
zös, amely tegnlap Krisztinániából t rágya-
rakon ánnya.l Sítettinbe indult el, a külső ki-
kötőben föl robban t és elmerüli A gőzösön 
levő tizenhárom ember közü'l nyolc, köztük 
a kapitány is, !a vizbe fulaöt. ,A megmene-
kültek, akiket egy dán gőzös vett föl és Ko-
penhágába vitt, azlt beiszélik, hogy a kormá-
nyos a hajón levő patkányokat k.i akarta 
füstölni, miközben !a hajón .lévő trágyából 
fejlődő gázok meggyuladtak s a hajót föl-
robbantoitták. A gőzös két részre szakadit és 
alig egy perc alatt elsülyedt. A megmene-
kült legények delszikátía 'kapaszkodva úsz-
tak, aimig ,a dán 'hajó fölvette Őket. 

— Ismay otthon. Londonból jefeutik: 
•Az Adriatic gőzös pénteken érkezett New-
yorkból Kingstonba. Ez a hajó hozta Bruce 
•Ismayt, a White Star Line igazgatóját s a 
Titanic négy megmenekült angol tisztjét. A 
rendőrség óvintézkedéseket tett, nehogy az 
Adriatic érkezésekor tüntetések legyenek. 
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