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— Katonai hirek. Tordy Emilt, a szegedi 
honvédgyalogezred századosát nyugdíjazták. 
Kistéténybe költözött. — A bonvédelmi mi-
niszter Szuchányi Lajos alhadbiztost a hon-
védelmi minisztériumiból, Dalinka Vazul fő-
hadnagy-ót a zágrábi 25. (honvédgyalogezred-
től a szegedi II. honvédkerület badbiztossá-
gáihoz áthelyezte. 

— A szegedi iskolák kézimunkakiálli-
tása. A szegedi tanítóság Jánossy Gyula ki-
rályi tanfelügyelő kezdeményezésére elhatá-
rozta, hogy a -folyó tanév végén közös mtunka-
kiállitá&t rendez a ' tanyai iskolák, az iparos-
tanonciskola és az óvodák bevonásával. Ki 
lesznek állítva az iskolákban készült rajzok, 
dolgozatok, női kézimunkák, fa, agyag és pa-
pír kézügyesitő munkák. Igy óhajtja bemu-
tatná a tanítóság a nagyközönségnek, hogy 
mennyire nevel a.íúskola az élet relifet óba j-tj a 
kelteni a szülők érdeklődósét a kézügyesség 
hasznos volta iránt, meg akar szüntetni sok, 
a kézügyesitő oktatás ellen irányuló balvé-
leményt ró ellenszenvet, közelebb óhajtja 
hozni a szülőiket az iskoláihoz. De tanulságos 
lesz a kiállítás magukra az iskolák vezetőire 
is, mert módjukban lesz összeíbasonlitásokat 
tenni. Végül hasznos lesz magára az annyira 
fontos kézügyesitő oktatásra is, mert -egyik 
iskola sem akar majd a másik mögött ma-
radni a kiállításon s igy a keletkező nemes 
verseny c-sak az ügy előnyére ifog válnii. A 
kiállítás a belvárosi fiúiskolában lesz, a tan-
év végén, júniusban. 

— Iskolai ünnepség. A kegyesrendiek 
vezetése alatt álló szegedi városi főgimná-
zium ifjúsága február 2-án, vasárnap dél-
előtt fél 11 órakor Kalasanzi Szent József, 
a kegyes t-anitórend alapitójának emlékére az 
intézet disztermében iskolai ünnepséget ren-
dez, a köyetkező műsorral: 1. BelMni: Nor-
ma nyitány. Előadja a főgimnáziumi zene-
kar. 2. A mi ünnepünkre. Irta Silk iSándor. 
Szavalja Muszil Vilmos VIII. o. t. 3. Hándel: 
Diadalén-ek a Makk-abeus oratóriumból. Elő-
adja a főgimnáziumi énekkar. 4. Ünnepi be-
széd. Mondja Sebes Ferenc tanár. 5. Mos-
kovszky: Suatte. Előadják Somlyódy Árpád 
VII. o. it. I. heg., Böhm József VII. o. t. I I . 
heg. Zongorán kiséri: Uj j Béla VII. o. t. 6. 
Regina coeli. Melodráma. Irta Váradi Antal, 
zenéjét szerzetbe: Czobor Károly. Szavalja 
Lengyel László VII. o. t. Zongorán kíséri Vig 
Pál VI. o. t. 7. Komzák: Rege, élőadja a ze-
nekar. 8. Kalas-anzius látomása: Drámai je-
lenet. Prózából átdolgozta Kelemen László 
VIII. o. t. Előadják: Eszes István, J'akob-
csics Imre, Kelemen László VIII., Seadbt-itz 
János, Somlyódy Árpád VII., Kanyó Béla 
VI., Schul-tbeiisz Miklsa V., Pollner Kálmán 
IV. A), Havas Dezső, Szalay József IV. B), 
Havas Imre, Miskolczy Zoltán, Tóth Kálmán 
III. A), Széli János II. A), Mészöly Ödön II. 
C) o. t. 9. Hálaadó ének. Előadja az énekkar. 
Önkéntes adományokat az önképzőkör pálya-
tételeinek jutalmazására köszönettel fogad-
nak. 

— A szegedi szociálisták népgyülése. 
A szegedi szociáldemokrata párt kedden este 
nyolc órakor népgyűlést tartott a Munkás-
Otthonban. A gyűlésen, amelyen mintegy öt-
százan valtak jelen, beszámoltak a vasárnapi 
országos pártkongresszus határozatáról. Áb-
rahám Mátyás íöilszólalása után Pálfy János 
elnök megnyitotta az ülést. Varsandán Lász-
ló és Goldberger Aladár kiküldöttek beszá-
moltak a budapesti kongresszus eseményei-
ről. Közölték a népgyüléssel a kongresszus 
határozatát, aimely szerint fölhatalmazzák a 
központi pártvezetőséget, hogy kellő pilla-
natban proklamálják a politikai tömegsztráj-
kot. A népgyűlés elfogadta a határozatot. A 
gyűlésen fölszólaltak míég Cikora János a 
polgárság és Marosán Milán a kisiparosok 
nevében, akik a mozgalomhoz bejelentették 
a csatlakozásukat. A népgyűlésen a munkás-
ság higgadtan viselkedett és a szónokok 
beszédében is kidomborodott az a fölfogás, 
hogy vértelen harcra kés-ziil a párt. A gyű-
lésre néhány rendőr is (kivonult Ferenczy 
Mátyás al-kapitány vezetésével. Nem akadt 
dolguk. 

— A toronyban. Igaz, Tomori büszke 
vezér otthagyta az érseki székét is ós lóhá-
ton harcolva esett el a hazáért. Igaz, régen-
te a magyar főpapok is vezettek hadat-s állí-
tottak M sereget a csatatérre, de mióta sok 
.minden megváltozott és hozzászoktunk alioz, 
hogy a pap ájtatos szavának a. békességet 
kell hirdetnie és a tömeges vérontás megaka-
dályozásáért küzdjön. De a mai harcias idők-
ben ugy látszik, a pap is felcsap megint ka-
tonának. Csak a minap láttunk egy püspöki 
pásztorleve'let, amely a mundérban lévő híve-
ket árra tüzeli, hogy a hittel mint pazszsal 
fölfegyverkezve forgassák a fegyvert és ugy 
vérezzenek el, ha kell. Ez egy tábori püs-
pöknek volt a lelkesítő szózata. De ugy lát-
szik, a többi püspök i-s bele került most a há-
borúskodás széllemébe, mert íme, mi történt ? 
A temesvári hádtéstparanosnokság legutóbb 
átiratot intézett a csanádi püspökséghez, a 
melynek elvi hozzájárulását kérte ahoz, 
liogy hadgyakorlat idején az arra kirendeli 
katonák a templomtornyokba is hatolhassa-
nak és onnan a szükséges katonai jelzéseket 
elvégezhessék. És Glattfelder Gyula dr. Csa-
nádi püspök II. sz. körlevélében utasítja a 
plébánosokat, liogy a jelentkező katonáknak 
a templomtorony megszállását esetről-esetre 
akadálytalanul engedjék m(eg. iSőt a ma-
gyar püspöki kar most tartott konferenciáján 
az egész ország területére ép igy elöntött, Igy 
került össze intézményesen a templom a há-
borúval Harcias időket élünk, az igaz, de egy 
kicsit mégis furcsa a dológ. 

— Kétszáz percentes uzsora. A nagy-
váradi rendőrségihez egy héttel ezelőtt bűn-
vádi följelentés érkezett Hűmmel Károly 
kataszteri tisztviselő ellen. A följelentést 
Porcsalmi Dezső kataszteri tisztviselő, Hűm-
mel Károly kollégája adta be, aiki egyike 
azoknak, akik az uzsorás kezei közé jutot-
tak. Ez a följelentés megdöbbentően öles vi-
lágosságot vet Nagyvárad társadalmi életé-
re, a magán és állami tisztviselőik anyagi 
helyzetére és arra a nagy nyomorúságra, a 
melyben egyes emberek élnek és vegetálnak 
és amelyet a válságos pénzügyi krízis nap-
ról-napra fokoz. 

A följelentő -elmondja, iliogy Hűmmel 
Károly kataszteri tisztviselő a megszorult 
tisztviselőknek kisebb-nagyobb összeget ad 
kölcsön és ennek fejéhen néha háromszorosát 
követeli a szerencsétlen hivatalnoktól. Hűm-
mel Károly üzleteit titokban és főnökének 
tudomása nélkül -csinálta. Mindegyik kollé-
gájának becsületszavát vette, hogy az uzso-
ráról nem fog szólani. Hűmmel -a kölcsönö-
ket rendesen a hónap vége felé, 20—24-ike 
körül szokta felajánlani és 1-én a legszigo-
rúbb és legszivtelenebb uzsorás módjára kö-
vetelte a kamatot. Később a kollégái ellene 
fordultak és kitették a sz-ürét. Humm-el Ká-
roly néhány hónapig megszűnt a kataszter 
hivatalnoka lenini, de azért csak a kataszter 
házi uzsorása maradt. (Minden hó elsején és 
tizenötödikén megjelent a hivatalban és ci-
nikus arccal követelt-e a pénzét. A tisztvise-
lők már régóta -fölakartáik jelenteni, de a be-
csületszavuk kötötte. A rendőrség erélyes 
vizsgálatot indított, A vizsgálatot Jánossy 
Gyula főkapitányhelyettes -és Egely Lajos 
rendőrkapitány vezetik. Eddig több tanút 
haligattak ki, akik mind terhelő vallomást 
tettek Hűmmel Károly ellen. Egy momentu-
mot azonban még nem sikerült a rendőrség-
nek kid-eri'teni. Azt tudniillik, Ihogy honnan 
szerezte Hűmmel Károly a pénzt? Hummél-
nék, aki szerény polgári családból szárma-
zott és a kataszternél dolgozott három ko-
rona napidíjért, nem sok pénze lehetett, hogy 
még ilyen óriási kamat mellett is havonta, 
1000—1500 koronát kihitelezzen. Különösen 
olyan pazar életmód mellett, ahogyan Hűm-
mel Károly élt. Elegáns, kellemes megjele-
nésű fiatalember, résztvett társasági össze-
jöveteleken, egy előkelő nagyváradi állami 

tisztviselő leányának udvarolt és a Bon-
bonniére kabaréban nagy pezsgős vacsorá-
kat rendezett. Kollégáinak azt mondotta, 
bogy örökölt. A rendőrség megállapította, 
bogy Hummeinek Iház-a, van a Szent János-
uteábau. Némelyek szerint vagyonát 6—8 
éves visszamenő uzsoráskodásból szerezte. 
Nem valószínűtlen, hogy Humm-el már a 
kezdő tőkéhez is zavaros uton. jutott. A vizs-
gálatot folytatják. 

— Szép kis passzió. Megírtuk, hogy a 
szegedi rendőrség letartóztatta Jakobovics 
József makói illetőségű szakácsot, aki női 
ruhában sétált az utcákon. A rendőrorvos 
épeszűnek 'találta. A rendőrkapitány kérdésé-
re azt válaszolta, liogy „passziója" női ruhá-
ban járni. A rendőrség csavargásért három 
napi fogházra Ítélte. Büntetésének a kitöltése 
ntán illetőségi helyére tolonco'lják. 

— Bomba az alagúton. Párisból je-
lentik: Tegnap délután veszedelmes bomba-
merénylet történt a Bon Marché áruház el-
len. A vállalat egy elbocsátott alkalmazottja 
bombát helyezett el a földalatti v-asut alagut-
jában, közei az áruházhoz. A bomba föl is 
robbant, az uítest nagy vonalon föl is sza-
kadt, kövek repültek a levegőbe, szerencsére 
azonban senki sem sérült meg. Ha csak va-
lamivel közelebb kerül a bomba az áruiláz-
hoz, akkor a boszuálió munkás rettenetesen 
elérte volna célját. A -merénylőt, a-ki anar-
chistákkal van kapcsolatban, eddig hiába 
nyomazza a rendőrség. 

—Szabadkai tnalomtulajdonosdrámája. 
Szabadkáról jelentik: Ma főbe lőtte magát 
Sztancsics Lajos volt dúsgazdag malomtulaj-
d-onos. Meghalt. Sztancsics teljesen tönkre 
ment az utóbbi időben. A gőzmalma leégett s 
újra fölépítette, a Szaibadkavidéki Takarók-
pnézt-ár ajánlatára részvénytársaságot ala-
pított, de a pénzügyíi válság miatt a bank 
nem adhatott forgótőkéit, u-gy, hogy árverést 
is kitűztek ellene. Teljesen tönkre ment: teg-
nap akart 300 koronát fölvenni egyik bank-
ban, de nem kapott. Elkeseredéséiben megölte 
magát. 

— Vaughan bárónő és az ura. Páris-
ból jelentik: Lipót király egykori dédelge-
tett barát-nője, Vaughan bárónő, aki gyerme-
kekkel is ajándékozta meg koronás pártfo-
góját, nagyon csalódott a -házasságában. 
Vaughan bárónő Lipót király -halála után 
tudvalevőleg egy Durneux nevű volt őrmes 
terhez ment feleségül, s férje ellen válópört 
indított. A volt altiszt ugyanis nemcsak hogy 
brutálisan bánt v.-le. de lépten-nyomon meg 
is csalta. A bárónő, hogy a válást férje hi-
bájából mondják ki, -detektivekkel megleset-
te Durneuxt, akit tegnap sikerült tettenérni 
egy pásztorórán. 

— Gyors igazságszolgáltatás. Az uj 
polgári -perrendtartás korszakalkotónak ké-
szült törvénye nemsokára életbe lép. Vele 
együtt u j ügyviteli szabályok vonulnak be 
b-iróságaink termeibe. A közönség, melynek 
niagy része akarva-akaratlanul jogkeresővé 
lesz, .talán nem is sejti, hogy az uj törvények 
valóságos forradalmi jelentőségűek igazság-
szolgáltatásunkban. A mi hires „jogász" Ma-
gyarországunk jogélete eleddig arról volt hí-
res, hogy igazságszolgáltatásunk a legmere-
vebb formai akadályokon bukdácsoló» a leg-
lassúbb menetű igazságszolgáltatás volt 
egész Európában. Aki valália pörölt, tudja, 
hogy végevárhatatlan nálunk a pörösködés. 
Sőt szállóige lett, hogy aki biztosan el akarja 
veszteni a követelését, csaik pört kell indí-
tania. Arukat pedig leginkább a ga-zd-a és a 
kereskedő-világ adta meg. Az uj el-j-árá-si tör-
vények azonban minden irányban segítséget 
hoznak. Igazságszolgáltatásunkban modern 
levegőt visznek s előreláthatóan gyökeres 
változást fognak előidézni. Az igazságügymi-
nisztérium az u j bírói ügyviteli szabályokat 
még életbelépésük előtt ki akarja próbálni. 
Egyrészt a bíróságok működésében, másrészt 
a jogkereső közönségre hatásában. A buda-
pesti VI. kerületi járásbíróság próbabiróság-
gá lett, ahol ez év január elseje óta az ügy-


