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kaikból ás fiatalos, kecses alakok, eredetien 
elrenküezett frizurák, bájos toalettek válnak 
láthatóvá. A mamát a csillagé konkuneueia 
halsejtelme szállja meg és őszintén fáj lal ja , 
hogy miegymást elmulasztott a leánya toi-
leifetjén • • • 

— Lujaika hajába is jól illett volna egy 
aranyháló; halvány rózsaszín jobban állt 
válnia neki; örök kár, hogy a keskeny 
győngynyakékét nem tette föl — s hasonló 
ön,ma rácsosak zaklatják. 

A gondolatok száguldva kergetőznek a 
fejében, aközben nelm mulasztja el szemügy-
re venni az összes érkezőket. 

— Oh, ekkora deoolletage! — ez igazán 
nem járja . Persze, ha valaki mindjár t mez-
telenül jön! — ez a haragos megállapítás az 
összehasonlítások mérlege. 

Közben a kisasszonyka m á r a tükörhöz 
lépett s egyáltalán nem látszik elégedetlen-
nek. Belépnek a tereimbe. Most megnő az ag-
godalom. Vájjon sokan vannak-e itt, lesz-
nék-e bőven fiatal emberek 1 A mama kutat-
va hordja szét szemét a teremben és hálásan 
viszonoz mindem köszönést. Miajid rákezdi a 
muzsika. A leánynak hamarosan akad tán-
cosa és könnyedén perdülve, bájos derűvel 
forog körül a teremben. 

— Mégis csak csinos — vélekedik magá-
ban a máma ós nagyon boldog. — Igaz, hog.\ 
még esak egyetemi hallgató — ál lapí t ja meg 
a támeosTÓl — de hát mulatni .is kell és vég-
re is a bál nem házasságközvetitő intézmény. 
Egyébként, három év múlva kész, jó állást 
kaphat és . . . 

Most Lujzáim odalibeg lovagja kar ja in 
az anyjához. 

— Pihenj egy kicsit — szól a mama — 
ez az őrült forgás igazán ostobaság. 

Lujaika leül, de már őszinte aggályok 
töltik el. Kifogy a cigány az u j nótából, a ré-
gieknek keríti sorát. Egyik-másik dalhoz a 
•mamát is meleg emlékek fűzik. A maga i f ju-
góra, majld a leányára gondol, aki ime ki-
virágzott mellette és el fogja hagyni őt, a 
mint ő tette az anyjával . THipeHímes lesz. Nyu-
godtan viseli el az ültében lepergő órák ké-
nyelmetlenségeit, ha csak a leánya jól érzi 
magát . . . Hiszen egyszer ez is igy fog ülni, 
egy gyermek sorsáért aggódva, mert az asz-
szonysors minidig egy marad . . . 

— Katonaijszemle. Hauer Lipót báró 
altábornagy pénteken szemlét tartott a sze-
gedi harmadik honvédhuszárezred fölött. 
Tiszteletére a Tisza-szálló éttermében a tisz-
tikar ebédet adott. . 

— Hová épül a pozsonyi egyetem'? 
Hónapok óta folyik a harc a pozsonyi tudo-
mányegyetem elhelyezése körüL A köz- ós 
anagánéndekefk hulUámiai nem kevesebb, mint 
nyolcféle kombinációt vetettek föl s mert 
végre elkészült a kultuszminisztérium főis-
kolai ügyosztályának jelentése, amely a 
nyolcféle terv közül ötöt a liimine visszauta-
sít és esiak három tervnek: az Eszterházy-tér 
és a katonai kórház, az állami kórház mellett 
levő gróf Walterskirehen- és Sdbiffbeok-féle 
telkek, végül a Sti-Genoris-féle telkek kombi-
nációjának előnyeit és há t r ánya i t fejtegeti. 
A jielientós a legalkalmasabbak a St.-Genios-
féle telkeket tartja s ugy látszik, ez a telek-
komplexum fogja végül is e lnyerni a pá lmá t 
Messze van ez a várostól, csatornázása és 
utrendezése aránytalanul nagy terheket róna 
a városra. Ha a miniszter a jíavaelaitot elfo-
gadja, akikor a villamos vasutat az állam 
költségén kell megépíttetni, a csatornázás, > 
villamosvezeték, vízvezeték és' teteksywüályo-

DEEMAQYARORSZXQ 

zá.s költségeit pedig a város fogja viselni. A 
döntés joga persze a kultuszminiszteré. 

A főlösszámu póttartalékosok. A hon-
védelmi miniszter rendeletet adott ki, hogy 
a póttartalékba „fölösszámuak'' gyanánt át-
helyezett védkö-t élesek e jogcímük, fennállá-
sának további igazolására nincsenek kötelz-
ve. Azokniak a körülményeknek utólagos 
megszűnése miatt , mely körülményiek annak 
idején a kedvezmény megadásának alaipjáui 
szolgáltak, a föilösszámu gya,nánt történt ki-
választás kedvezménye ezentúl csupán azok-
tól vonható mag: 1. akik 'tévedésből lettek 
mint fölösszámuak- kiválasztva; 2. ha vala-
mely főlösszámu gyanánt kiválasztott egyén 
utólagosan a véderőtörvény 29,, 30., 31., 32. 
vagy 82. §-aiban foglalt kezdemények vala-
melyikében részesült; 3. ha a fölösszámuak 
gyanánt kiválasztottak száma a hadkiegé-
szítési kerületre az illető évi számbavétel 
eredménye szerint eső fölös számot megha-
ladja. — A kedvezmény megvonását kimon-
dó határozat hozatalára osaíkis a honvédel-
mi miniszter által kinevezett ós a hadtestpa-
rfiincsnokságoik székhelyén szervezett vegyes 
bizottságok vannak jogosítva. E bizottságok 
elnöke a törvényhatóság első tisztviselője, 
tagjai : két, a hon védelmi miniszter által ki-
nevezett- törvényhatósági, illetőleg városi 
tisztviselő, a közös hadsereg részéről a had-
tastparancsn okság által kijelölt tábornok 
vagy magasabbrangu törzstiszt és a honvéd-
ség részéről a kerületi parancsnokság által 
kijelölt tábornok vagy magasabbrangu törzs-
tiszt. A bizottság határozatait szótöbbséggel 
hozza. A rendelet a mai naptól kezdve már 
érvénybe lép. 

— Művészeti előadások Szegeden. A 
Szegedi Képzőművészeti Egyesület meghívá-
sára a Budapesti Országos Iparművészeti 
Társulat szombaton és hétfőn íölolvasást 
rendez az Uránia tudományos színházban. 
Fieber Henrik jezsuita atya szombaton dél-
után öt órakor a modern építészet, hétfőn 
délután öt órakor a modern festészet címen 
tart előadást. Ezzel a két előadással megikez-
dődik a Szegedi Képzőművészeti Egyesület 
idei előadássorozata. Az előadásokat az Urá-
nia Magyar Tudományos Színházban ren-
dezik. Belépési díj nincs. 

—A szegedi nőiparegyesület közgyűlése 
A nőipari és háziipari egyesület Bene-
dikt Ferencné társelnök vezetésével tartotta 
közgyűlését, amelyen Szmollény Nándor fő-
titkor terjesztette elő évi jelentésiét. Fölha-
talmazást adtak az elnökségnek a nőiparis-
kolában különböző szaktanfolyamok nyitá-
sára. Elnök Orkonyi Edéné, társelnök Ve-
szíts Lajosné, pénztáros, Teleki László, el-
lenőr örhalmy Károlyné lett. Perjéssy Lász-
lónét és Horváth Lajosnét érdemeik elisrne-
réseül tiszteletbeli elnökökké választották 
meg. Uj választmányi tagok Raskó István-
ná, Balogh Józsefné, Grün Józsefné, Teleki 
Lászlóné, Csik Mária és Ádám Sándorné let-
tek. I ; t 

— A magyar birodalom népesedése. 
A „Statisztikai Havi Közlöny"-ének 'most 
megjelent 1912. évi december havi füzete 
szerint az 1912. év december havában 56,420 
gyermek született élve a magyar birodalom-
ban, az elhaltak száma pedig 39,723-re rú-
gott, ugy, hogy a természetes szaporodás 
16,688-at tett. Az egész elmúlt év folyamán 
743.025 gyermek született élve a magyar bi-
rodalomban, elhalt 481.787 egyén, a termé-
szetes szaporodás tehát 261.238-at tett. A 
végleges eredmény a fentebbi számoknál va-
lamivel nagyobb lesz, ugy, hogy a termé-
szetes szaporodás körülbelül 272,000-re fog 
rúgni. 

— A degradált káplán újra plébános. 
C«an ádegyházmegy e erélyes, d e — u g y mond-
ják — igazságos püspöke a mai nappal iki-
adoitt rendeletével megváltoztatta a másfél-
év ellőitt tett egyik nevezetes intózlketjését. 
Emlékezetes, hogy a temesmegyai Bogdiarigós 
község öregedő, de talpig becsületes plébáno-
sát, Bieber Bélát káplánná degradálta a fő-
pásztor. Az őszülő plébánosról ugyanis ki-
derült, hogy nem-követte a meggondolatlan 
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apáknak rossz példáját: — gondoskodott a 
gyermekeiről. A cölibátus érvényben mara-
dásáig ugyanis a római katolikus ie|gyház 
papjainak mieg kell tartani ama szent fo-
gadalmat, hogy a földi gyönyörűségek leg-
dúsabb forrásától, a nőtől óvakodnak. Bieber 
plébános nem tudta leküzdeni a vére paran-
csát. A gyermekeiről becsületesen gondosko-
dott is. Igy jutott tudomására a püspöknek, 
•hogy a bogd'arigósi plébános a szeretet pa-
rancsait ööszetóvlesztjette a szjlareileim. bűvös 
igéivel. Büntetésből az aradmegyei Elek köz-
ségbe helyezte — kápiáni rangban. Másfél 
évig maradt itt az egykori plébános s mint 
öreg káplán is kitűnően megfelelt, hivatásá-
nak. Most aztán a püspök megelégelte a ve-
zeklést. Megbocsátotta a plébános vétkét. Az 
aradmegyei Németpereg községbe most he-
lyettes plébánossá nevíezte ki Biebert. 

— Kádár István temetése. Fényes 
gyászpompával, a részvét megkapó megnyil-
vánulásával temették el pénteken délután há-
rom órakor Kádár Istvánt, a szegedi Korzó-
kávéház tulajdononást. A Korzó palotájának 
az Ítélőtáblára néző oldalán beláthatatlan 
sokaság lepte el az utcát. A temetésen zászló-
val, testületileg megjelent a kávésok, ven-
déglősök, és szállótulajdonosok ipartársu'La-
ta, a gyászoló család nagyszámú tisztelői 
és ismerősei, a kávéház vendégei. Bereczk 
Sándor református lelkész megható búcsúz-
tató beszédet mondott, amely után Dávid 
Pál kántor gyászdalokat énekelt. A szertar-
tás után hosszú kocsisor indu'lt meg a refor-
mátus temetőbe, ahol Kádár Istvánt örök 
nyugalomra helyezték. 

— Baich Péter báró a kabaréban. 
Szegedi uri körökben igen sokan ismerik 
Baich Péten- bárót,, a. kitűnő urlovast, Baich 
báró az, aki minden szegedi lóversenyen 
•megjelent eddig és aki valószínűleg ezután 
is eljön mlaíjid, talán első dijat is nyer még, 
amint eddig is megtörtént. Baidh bárónak 
utast kellemetlen kalandja akadt Nagyvára-
don. Ottani tudósítónk jelentése szerint vi-
dám társaság élén állított be szerdán éjjel 
a kaibaréba báró Baich Péter huszárfőihad-
nagy. Már igen jókedvű volt a kompánia, 
de a kabaréban még vígabban folytatták a 
mulatozást. A társaság tagja i mulatozás köz-
ben poharakkal dobálóztak és az egyik pohár 
a kiszolgáló Hartstein Márton pincér szemét 
érte és pedig oly szerencsétlenül, hogy az 
eltört üvegszilánkok a szemébe hatoltak. A 
pincér szeme kifolyt. Az uraik fölugráltak, de 
a nagy zűrzavarban neim lehetett megállapí-
tani, hogy ki dobta a pincérre a polharat. Bá-
ró Baich Péter magára vállalta. A pincér 
sebét bekötözték. A szerencsétlen embert a 
lakására szállították. Hir szerint harminc-
ezer korona erejéig pört fog indítani a báró 
ellen. 

— •Viharok a Nap felületén. Az elmúlt 
esztendő rendellenes időjárási viszonyait a 
csillagászok azokkal a szokatlanul nagy vi-
harokkal hozzák összefüggésbe, amelyek leg-
utóbb a Nap felületén dúltak. Hogy ezeknek 
a viharoknak roppant erejéről ós kiterjedé-
séről fogalmat alkothassunk, előbb el kell 
képzelnünk a Nap tömegének nagyságát. Az 
utóbbi időben néhány .ilyen lángkilövelés 
nagyságát a csillagászok megmérték és hor-
ribilis számokat nyertek eredményül. Volt 
egy vihar a Nap felületén, amely 250.000 ki-
lométer hosszú és 90.000 kilométer széles te-
rületen dult és másodpercen,kint 20—40 kilo-
méternyi sebességgel haladt tova. Észleltek 
r a j t a továbbá olyan lángkitóréseket is, ame-
lyeknek átmérője 12.500 kilométer volt, ami 
körülbelül a Főid átmérőjének felel meg, a 
lángok pedig több ezer kilométer magasság 
r a csaptak föl. He vissza kell emlékeztet-
nünk azokra az elektromos zavarokra is, a 

. melyeket néhány hónap előtt észleltek a Föld 
több pontján s amelynek hatása a telefonve-
zetékeken is érezhető volt. Ez eietktroraos ra 
varokat részben a Nap viharainak kell be-


