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járják ki, hogy az uj szabályrendeletet a mi-
niszter jóváhagyja. 

A gyűlés persze nem helyezkedelt a fő-
kapitány álláspontjára, hanem Szarka István in-
dítványára elhatározta, hogy holnapra választ-
mányi ülést hív össze, melyen felkérik az ipar-
társulatot, hogy testületileg támogassa a ven-
déglősöket és kávésokat. E célból küldöttség 
menjen még egyszer a főkapitányhoz és kérje 
meg, hogy legalább addig, míg az uj szabály-
rendelet jóváhagyva nincs, szüntesse meg a 
kávésok egzisztenciáját fenyegető súlyos bír-
ságolásokat. 

Dzsentriből 
biztosítási ügynök. 

— Jakabffy Iván Szegeden. — 

(Saját tudósítónktól.) Emlékezetes még a 
szegedi törvényszéknek az a szenzációs tár-
gyalása, amelyen Jakabffy Ivánt , az ország 
egyik legelőkelőbb famíl iájának a sarját , csa-
lás büntette miatt tiz hónapi börönre Ítélték. 
Ez az eset néhány hónappal ezelőtt történt 
és az egész ország saj tójába belekerült a le-
tört gavallér szomorú története. 

A csalás abból eredt, hogy J a k a b f f y Iván 
az édes anyja nevében kétezer korona értékű 
búzát adott el egy makói kereskedőnek. Ami-
kor a turpisság kiderült, az özvegy asszony, 
akinek már számtalan ezresébe került J a -
kabffy Iván könnye lmű élete, nem palástolta 
el a bünt. A megkárosított kereskedő följe-
lentésére a csanádmegyei dzsentrit letartóz-
tatta a csendőrség és beszállították a szegedi 
ügyészség fogházába. A törvényszék marasz-
taló Ítélete után a biróság föntartotta a vizs-
gálati fogságot, az Ítélőtábla azonban szaba-
don bocsátotta. Az Ítéletet nemrégen az Ítélő-
tábla helybenhagyta, a védő semmiségi pa-
nasza következtében legközelebb a Kúria tár-
gyalja majd az ügyet. 

* 

Alacsony termetű, zömök, nyírot t ba ju-
szu, vidám arcú ember szólította meg a Dél-
magyarország munka tá r sá t : 

— J ó napot k ívánok! No megismer-e? 
— Hogyne, hogyne, a Jakabffy I ván ! 
— Igen, az vagyok, De nem az a letört 

dzsentri, akivel a törvényszéki tárgyaláson 
találkozott. 

— H a n e m ? 
— U j életet kezdtem, igaz ugyan , bogy 

szegényes egy kicsit, de becsületes. 
— Milyen pályát választot t? 
— Biztosítási ügynök lettem. E g y buda-

pesti cégnek utazok, Szegeden most üzleti 
ügyben vagyok. Második napja vagyok itt, 
holnap már tovább utazom. 

— Beleszokott már ebbe a foglalko-
zásba ? 

— Hogyne, kérem. Saját kárán tanul az 
ember. Nekem már elég volt a pezsgős éjsza-
kákból, a dáridókból és a kártya-partikból. 
Ennek az életnek megadtam már az árát. 
Nem tudom, hogyan Ítélkezik ma jd a Kúria. 
Ha jóváhagyja az Ítéletet, leülöm a tizhóna-
pot, aztán pedig kivándorlok Amerikába. Bi-
zonyos az, hogy boldogulni fogok, mert most 
jobban kívánom az életet, mint valaha. 

— Sok szerencsét . . . 
— Isten vele, el kell már búcsúznom, 

mert tudja, üzletembernek kevés az ideje. 
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Riadalom a Dunán. 
— Sportszónoklat és halálugrás. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután Buda-
pesten a Ferenc József-hid pesti oldalánál óri-
ási feltűnést, csődületet és riadalmat keltett egy 
tizenhat-tizenhét évesnek látszó fiatalember, aki 
először a szédítő magasságban levő hidpillérről 
értelmetlen mondatokból összetákolt szónoklatot 
tartott, aztán a rendőrség, tűzoltóság és a 
Duna vizére kivonult regattisták asszisztenciája 
mellett a habok közé vetette magát. 

Néhány perccel mult öt óra, midőn a for-
galmas és villamosokjárta Ferenc József-hid 
oldalpárkányára hirtelen felugrott egy fiatalem-
ber és futni kezdett fölfelé a pesti oldal irá-
nyában. Addig meg sem állt, amig a pillér te-
tejére nem érkezett. A vakmerő fiatalember 
merész produkciója csakhamar óriási közön-
séget vonzott a híd tájékára és pár pillanat 
alatt impozáns emberáradat nézte lélekzetét 
visszafojtva, hogy mi fog itt történni 

A fiatalember egyszerre torokszakadtából 
szónokolni kezdett: 

— Mélyen tisztelt uraim ! 
Igy kezdte beszédét, aztán ócsárolni kezdte 

a magyar sportfiukat és alaposan legyalázta 
őket, amiért a stockholmi olimpiádon olyan 
csúfos vereséget szenvedtek. 

A közönség elképpedve hallgatta a fiatal-
ember első szavait, aztán többen felkiáltottak: 

— Megőrült a szerencsétlen, telefonálni 
kell a mentőkért és a tűzoltókért. 

Természetesen a parton cirkáló rendőrök 
is figyelmesek lettek a különös eseményre és a 
posztok egyike telefonon azonnal értesítette a 
központi ügyeletet, a tűzoltóságot és a mentő-
ket. A főkapitány gyalogos és lovasrendőröket 
küldött ki a rend fenntartására, a mentők 
automobilon robogtak ki. 

A kilencedik kerületi tűzoltóság pedig 
Blaschnek Hugó parancsnok vezetésével szer-
kocsin és tolólétrával robogott a helyszínére. 

Mire a tűzoltóság megérkezett, a fiatalem-
ber már javában vetkőzött a pilléren. Felső 
ruháit levetette és csak egy úszónadrág maradt 
rajta. 

Blaschnek parancsnok a tolólétrát menten 
felállította a pillérnél. A tüzoltólegények java-
része hat csónakba ült és a különös esemény 
láttára csakhamar odaeveztek négy csónakon a 
Dunai regattisták is. 

Három tűzoltó sietve kúszott fel a tolólét-
rán, hogy még idejében lehozza onnan a fiatal-
embert, de ez gúnyosan rájuk kiáltott: 

— Mit akartok tőlem, ti hitvány pókok? 
Azzal szédítő magasságból, körülbelül öt-

ven méternyiről, levetette magát a Dunába. 
A levegőben bukfencet vetett és háttal zuhant a 
viz tetejére. A közönségen a borzalom moraja 
futott végig. 

A fiatalember nyomban a vízbe való zuha-
nása után elmerült. 

Kiderült nyomban az is, hogy az ugrást 
és az egész jelenetet mozgófényképező-géppel 
meg is örökítették. A fényképezést azonban 
nem a párisi Gaumont-cég, hanem egy Adler 
Miksa nevü ügynök végeztette és ugyancsak ő 
fizette a honoráriumot is a fiatalembernek ab-
ban a hiszemben, hogy a felvételt az-
tán jó pénzért eladhatja valamelyik film-gyárnak. 

A halál ugrót Kövesdy Dénesnek hívják. 
Törvénytelen fia Pázmándy Dénes volt ország-
gyűlési képviselőnek. 

A mozgófényképes ügynök ellen a buda-
pesti főkapitányság megindította az eljárást 

Nikaraguában tombol a forradalom. 
Washingtonból jelentik: Az anarkia Nikaraguá-
ban egyre nő. Két amerikai polgárt és egy 
német alattvalót meggyilkoltak, ami csak mege-
rősíti azokat a közléseket, hogy a katonák gyúj-
togatnak és fosztogatnak, nőkre, gyermekekre 
és egyéb harcban részt nem vevő emberekre 
lövöldöznek, politikai foglyokat éhenhalatnak. 
A lázadók parlamentjében ugyan tagadják ezt, 
de az Unió kormánya saját információi alapján 
kénytelen egyre több csapatot küldeni. A 48-ik 
gyalogezredet negyvennyolc órán belül Nika-
garaguába várják. Az odaérkező ezred a Corinto-
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Manegua Ivasutvonal mentén fog állomásozni. 
Az amerikai tengerészkatonák a Paerie gőzös-
sel dél felé elindultak. A Nikaraguában levő 
eszakamerikai csapatok száma most háromezer-
ötszáz. Nikaraguából jött bizalmas közlések 
szerint Tafi elnök egy havannai ezredet oda-
rendelt. A Sun jelenti, hogy az Egyesült-Álla-
mok valószínűleg Dél-Mexikóban is be fog-
nak avatkozni, ahol a helyzet nagyon nyugta-
lanító. 

A szegedi analfabéták 
— A tanfelügyelő felhívása. — 

(Saját tudósitónktól.) Az országos közmű-
velődési tanács ma küldötte le a szegedi tan-
felügyelőségnek a magyar analfabéta tanfolya-
mok szervezésenek tervezetét. 

A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy 
Magyarországon a lakosság egyharmadrésze 
analfabéta. 

E szégyenteljes állapot megszüntetése cél-
jából az országos közművelődési tanács minden 
esztendőben nagy akciót fejt ki az analfabéták 
oktatása érdekében a tanfelügyelőség utján. 

Szeged lakosságának huszonnyolc százaléka 
analfabéta. Szomorú számadat, ha azt vesszük, 
hogy Szeged az utolsó évtizedben rohamos 
léptekkel emelkedett lakosságával, iparával, ke-
reskedelmével, városrendezésével és műveltsé-
gével az ország vidéki városainak élére és a 
lakosságnak mind ennek dacára huszonnyolc 
százaléka analfabéta. 

Viszont örömmel tapasztaljuk azt is, hogy 
amióta az analfabetizmus ellen való harc meg-
indult, évente kétezerrel több gyermek jár 
iskolába. 

Az írni-olvasni tudásnak minél szélesebb 
körben való terjesztésére a legnagyobb ener-
giával kell felkészülődnie a magyar tanító-
ságnak. 

Scossa Dezső tanfelügyelő a napokban 
fogja közzétenni a tanítókhoz szóló felhívását, 
amelyben figyelmeztetni fogja a tanítóságot, 
hogy az általános műveltség főfeladatát min-
den tanítónak szem előtt kell tartania és főfel-
adata légyen, hogy az 1912—13. iskolai év te-
lén is folytassa az analfabéták oktatását. Sar-
kalni kell a közművelődés minden tényezőjét 
és mindazokat, akik hazánk előrehaladásának, 
a magyar nép anyagi, erkölcsi és gazdasági 
megerősödésének ügyét szolgálni hazafias és 
kulturális kötelességüknek tartják. 

Ennek szolgálatában óhajtja az Országos 
Közművelődési Tanács országszerte analfabéta 
tanfolyamát és ezekkel kapcsolatban az elemi 
iskolai tudás továbbfejlesztésére irányuló felol-
vasásokat szervezni. 

Az analfabéta tanfolyamokra Szegeden is 
nagy szükség van és e célból az analfabétákat 
már most össze kell irni a tanítóknak, hogy az 
ősszel megindítandó tanfolyam minél sikeresebb 
legyen. 

Scossa Dezső tanfelügyelő azt is ki fogja 
jelenteni kibocsátandó felhívásában, hogy e 
tanfolyamok ^szervezését érdemnek fogja tekin-
teni és annak méltánylására saját hatáskörében 
is előnyöket nyújt e tanfolyamok szervezőinek. 

A magyar analfabéta tanfolyamok terveze-
tének ezek a főbb pontjai:, 

A tanfolyamok november, december, ja-
nuár, február és március hónapokban heten-
ként négy napon 2—2 órán át (esti 5—7 óra 
között) tartandók. 

Az oktatás célja: Az analfabétákat annyira 
megtanítani irni és olvasni, hogy a magyar 
nyomtatványokat folyékonyan olvasni tudják, 
egyszerűbb mondatokat pedig előmondás után 


