
4 
DÉLMAGYARORSZÁG 1913. j a n u á r 29. 

— Az ügyvédszövetség szegedi meg-
alakulása. Az ügyvédszövetség Szegeden is 
megalakult vasárnap délelőtt az ügyvédi 
kamarában és a tisztikart megválasztották. 
A szövetség célja az ügyvédség régi fényes 
és irányitó hatalmának és erkölcsi s anyagi 
erejének visszaállitása s a mai gazdasági és 
társadalmi viszonyok között a megélhetésnek 
megkönnyítése s a szükséges ügyvédi refor-
mok életbe léptetése. A közgyűlésen Kompol-
ti Ábrahám dr. elnökölt s a jegyzőkönyvet 
Szivessy Lehel dr. vezette. A tagok élénk 
részvétele mellett lefolyt választás során 
egyhangúlag nagy lelkesedéssel választották 
elnökké Becsey Károly dr.-t, társelnök Cserő 
Ede dr.-t. Igazgatósági tagnak Dobay Gyula 
dr.-t. iA tisztikart a következőképen alakítot-
ták meg: 

Ti tkár : Lévay Ferenc dr., pénztáros: 
Grassely Károly dr., választmányi tagok: 
Czibula Antal dr., Dózsa Emil dr., Espersit 
János dr. (Makó), Fülöp Zsigmond dr., Kor-
niis Béla dr., Nagy György dr. (Hómezővá-
sárhely), Némedy Gyula dr., iSzász Hugó dr., 
Szekerke Lajos dr., Török Béla dr. 

A szavazás eredményét Vég mami Ferenc 
dr. hirdette ki. Becsey Károly dr. lelkes él-
jenzés te tapsok köziben foglalta el elnöki szé-
két. Köszönetet mondott az ülés élőkészitői-
nek s a megjelent tagoknak. Az egyesületet 
minden befolyástól ós hivatalos pressziótól 
mentesen kivánja vezetni. A kamara — foly-
tat ta az elnök — mint a törvény rendelkezé-
séből alakult egyesület az ügyvédek szociális 
érdekeit kellőleg nem képviselheti, ezért 
szükséges egy teljesen különálló szervezet 
alakitása. Amikor a kitűzött célok elérésé-
ben a kamarával párhuzamosan, egyöntetűen 
működhet, ezt a legnagyobb örömmel teszi 
meg, ha azonlban a tagok érdeke mekivánja 
a kamara ellenére is kész cselekedni. A sok 
üdvös reformot igérő s nagy hatalmas pro-
gramot nyúj tó elnöki előterjesztést a megje-
lentek örömmel vették tudomásul. 

— Fluck Ferenc temetése. Vasárnap 
délután temették a szegedi közönség gyá-
szoló részvéte mellett raggambi Fluck Fe-
rencet. A temetési szertartáson rendkívül 
nagy gyászoló közönség jelent meg. Ott vol-
tak a város hatóságának ós törvényhatósági 
bizottságának tagjai , a Szeged-Csongrádi Ta-
karókpénztár, a Szegedi Kaszinó küldöttsé-
ge, a pénzintézetek vezetői, az állami hiva-
talok és a hadsereg képviselői. A temetési 
szertartást Jászai Géza püspök végezte, fé-
nyes segédlettel. A gyászoló családnak igen 
sokan fejezték ki részvétüket, 

— Agyonütöttek egy vándorlólegényt. 
Székesfehérvárról jelentik: Wimpfen Simon 
gróf Dolina pusztáján tegnap délután négy 
iparos külsejű vándorlólegény jelent meg. 
Beállítottak az egyik istállóiba, ahol a tehe-
nek körül Serák Ferenc nevü béres foglala-
toskodott. A vándorlók szállást kértek a bé-
restől, aki azonban elutasította őket. Ebből 
szóváltás keletkezett. Annikor' a vándorlók 
látták, liogy a béres nem teljesiti kéréseiket, 
közülük az egyik gyúj tót vett elő ós meg-
gyúj tván, az alom közé hajította. A szalma 
rögtön lángra lobbant. Serák lá tván a vesze-
delmet, kirohant az udvarra ós segítségért 
kiáltott. Mire a l á rmájá ra összefutottak a 
tanyai emberek, az istállóból már sürii füst. 
tódult ki. 

— Üssétek agyon a gyujtogatót! — kiál-
totta a béres. 

A vasvillával, ásóval fölfegyverkezett 
emberekkel együtt maga is nekiesett a gyúj-
togató vándorlónak s addig ütötték a vérében 
már fetrengő embert, mig az ki nem szenve-
dett. Csak vérengzésük után fogtak hozzá az 
oltáshoz. A másik bárom vándorló elmene-
kült. Az agyonvert ember kilétét még nem 
tudták megállapítani. Serák Ferencet a 
csendőrök letart őzt att ák. 

— A megszökött és visszatért rab. 
Igazi tragikomédia. A zombori ügyészség 
fogházából tegnapelőtt megszökött egy tiz 
esztendei fegyházra itélt jómadár, a biin-
krónikában már nem egészen újoncnak szá-

mító Bugarszki Dusán. A büntetése csak 
most kezdődött s mielőtt valamelyik ríabka-
szárnyába elszállították volna, az ügyész-
ség börtönében tették hűvösre, honnan azután 
a mult héten nyoma veszett. Volt persze 
riadalom, a fokozatos felelősség elvéfa végig-
kinlódta a szökés ódiumát a. börtönnek vala-
mennyi alkalmazottja,hatalmas apparátussal 
indult meg a nyomozás, csendőr járatok ku-
tattak utána két álló napon át, de bizony 
bottal üthették a nyomát. Tegnap nagy 
öröm érte a zombori ügyészség fogházát. Jó 
Bugarszki Dusán önként jelentkezett s maga 
kérte, hogy csak tegyék vissza a hűvösbe, 
mert csak odakünn van igazán — hűvös. Két 
napig kóborolt a környéken, de nem talált 
barátságos hajlókra s megdermedt a tél hi-
degétől. Alig volt jár tányi ereje hozzá, hogy 
a fogházig bevá-nszorogjon, de inkább neki-
vág a rabság tiz nehéz esztendejének, mint-
sem, ihogy ,a tél élesettjeként dermedjen ha-
lálra valahol a jégkérgü határban. Ilyenfé-
le,képen mondotta el a maga börtönbe vissza-
vágyó keserűségét Bugarszki Dusán. De már 
az nem bizonyos, liogy ilyenfélekép gondol-
ta is. Majd jönnek a verőfényes, a meleg-
gel csábító 'tavaszi napok, gondolta magá-
ban, amikor a törvényes üldözöttjét nem ve-
szi le lábáról az isten hidege. s ami sikerült 
egyszer, sikerülhet, másodszor is, mert de-
hogy is szoligái ő egy helyben tiz esztendeig. 
Ma jd megugrik ú j r a , hiszi a ravasz ikópé s 
akkor majd nem szerez i'lyen várat lan örö-
met ia ífegyházbé]i uraiknak. S tegnap este 
bizonyosan azzal a színes képeket álmodó 
önelégültséggel ha j to t ta nyugalomra a fejét, 
hogy nem is lesz olyan rossz: kipihenni ma-
gát — a legközelebbi szökésig. 

— A fütő boszuja. Forró István fütő 
szombaton részegen állított be a Rókus-állo-
más fűtőházába, ahol föl kellett volna válta-
nia Kovács Józsefet. Kovács kérlelte a tár-
sát, hogy feküdjön le, a ludja ki a mámorát, 
addig nem léphet szolgálatba. Forró akara-
toskodott, amire Kovács közölte az esetet a 
fütőházi főnökkel, aki eltávolíttatta a reni-
tens fűtőt. Forró lesbeállt ós amikor a társa 
kifelé igyekezett a fűtőházból, zsebkésével az 
arcába szúrt. Kovácsot sülyos sérülésével be-
száilitották a közkórházba, A merénylő fü tő 
tettének az elkövetése után elmenekült. A 
rendőrség keresi. 

— Tóth Julcsa és a saskeselyű. Tóth 
Julcsa legendás liirü házában, amelyet köz-
nyelven „bagolyvárnak" mondanak, néhány 
héttel ezelőtt az egyik bolthelyáségben tanyát 
ütött egy Kerper Ádám nevezetű vásáros, a 
ki „torz-állatokat" mutatott a publikumnak 
csekély husz fillér belépődíj ért, A ketrecek-
ben volt háromlábú kacsa, majom, saskese-
lyű és szórakoztatott még egy különleges lát-
ványosság: Otkulusz, a csodafej, aki „sir, 
nevet és kacag", szintén csekély husz fillérét. 
A mutatványos vasárnapra virradóra meg-
szökött Szegedről. Még Tótli Jiulcsától sem 
búcsúzott el, akinek adósa maradt a házbér-
rel. Fájdalomdijképen azonhan az üres bolt-
ban hagyta a mutatványos a — saskeselyűt. 
A megtápázott állatot fölvitte a rendőrség-
re, ahol szállást csináltak az árva madárnak, 
a fogház folyosóján. A saskeselyűt dobra üti 
a rendőrség. Az árverés napját még nem ál-
lapitották meg. 

— A villamos vasút rongálói. A sze-
gedi villamos-vasut igazgatósága panaszt 
tett a rendőrségen, hogy a villamos vasút 
mellett levő várótermek zárt fülkéit duhaj 
suhancok állandóan feltörik, a telefon-beren-
dezést megrongálják, a mentőszekrények tar-
talmát hasznavehetetlenné teszik, sőt ellop-
kodják. Már az is megtörtént, hogy a sza-
kaszkikapcsoló szekrényeket is -feltörték és 
ennek következtében megszakadt az áram 
folytonossága. A villamos világitási testeket 
letörik, az izzólámpákat ellopják. A szakasz-

kikapcsoló szerkezet feltörése könnyen vég-
zetessé is válhat, mert a villamos áram a 
tettes halálát is okozhatja. Somogyi Szilvesz-
ter dr. főkapitány most napiparancsban uta-
sította az összes őrszemeket és őrjáratokat, 
hogy a villamos-vasut várótermeit, különö-
sen a külső városrészekben gyakran ellen-
őrizzék. 

— „Kelet népe". A Halmay Elemér dr. 
szerkesztésében megjelenő nivós revünek 
rendkívül gazdag januáriusi számából követ-
kezőket emeljük ki: Széljegyzetek: Béke? — 
Monsieur le Président, — A délszláv kérdés. 
— Horvát dolgok. — Pallós ós az állami be-
csület, — Párbajvilág. — Szegh Dezső: A 
londoni konferencia. — Halmay Elemér dr.: 
A választójogi reform hisztorikumának .váz-
latos ismertetése és a kormány javaslata. — 
a. + b.: Külön vélemény az u j adótörvények-
ről. — Sz—gh.: Hol laknak az albánok? (Az 
albán határkérdés) — Radó Sámuel dr.: Egy 
szerkesztőről. — Noel Jenő dr.: Egy király 
élete és halála (folytatás). — Gazdaságpoli-
tikai szemle: Aureus: A gazdasági helyzet. 
— A fakartell. — Játóklbankok. — Petróleum-
botrányok. — A Déli vasút csődje. — A 
Gresham alkonya. — A harcias agrárok. — 
Gazdasági közlemények. — Szinház és Mű-
vészet: Ciandoro: Három dráma meg egy 
fél. — Cs. A.: Hermán Lipót képei. — Jack: 
Szín játszás a Lipótköruton. — Cser na Andor: 
Az Operaház. — Florestán: Egy u j magyar 
operett. — Balassa Emil: A Nagyúr. — J a c k : 
Vendégözön vég nélkül. —esi a.: Kiállítások. 
—k.: Radó Sámuel könyve. — k.: Révész Bé-
la. — A modern könyvtár u j számai. — Krisz-
tus. — A karácsonyi piac alkonya. — Hirde-
tések. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda-
pest, V., Lipót-körűt 27. Szegeden egyes 
szám Várnay L. könyvkereskedésében kap-
ható. 

— A szegedi rendőrség krónikája. A 
kereskedő bundája, A Szeged-állomás első 
osztályú várótermében tegnap hajnalban el-
lopták Steiner Béla zentai kereskedő hétszáz 
koronás utazóbundáját. A rendőrség megin-
dította a nyomozást, — Női ruhában. Külö-
nös utas érkezett vasárnap este a makói vo-
nattal a Szeged-állomásra, A perronon több-
ször végigsétált és kokettált az állomáson vá-
rakozókkal. Az állomási rendőrségnek gya-
núsnak tűnt föl a különös viselkedésű nő, 
akinek a mozgásában hiányzott a nőies haj -
lékonyság. A rendőrség igazolásra szólította 
föl és minthogy nem tudta magát kellőképen 
igazolni, bekísérték a városházára, az ügye-
letes rendőrtászt elé. A gyanús idegent a 
rendőrség fogházában őrizetbe vették/Hétfőn 
reggel megvizsgálta a rendőrorvos, amikor 
kiderült, hogy a gyanús amazon — férfi, Ja-
kobovics József a neve. Gyöngeelméjü a sze-
rencsétlen. Illetőségi helyére toloncolják. — 
A rókusi-tó jegén Nyári Imre iFeketeföldek 
22. számú lakos Imre fiát borért küldte egyik 
Kossuth Lajos-sugámton levő korcsmába. A. 
tizenhatéves fin pajkosságból a rókusi-tó je-
gén akart keresztülmenni, a vékony jégréteg 
azonban beszakadt alatta. Segélykiáltásait 
szerencsére meghatotta az állomási rendőrség 
és igy megszabadult veszedelmes helyzetéből. 
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