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— Brutális házmester. Egy szerencsét-
len véletlen; egymásután két 'balesetet okozott 
Temesivárott. IVesel Sándor negyvenötévé® 
kereskedő tegnap délután hirtelen; rosszul 
(lett a lalkásiáin. Szédülés fogta el, támolyog-
ni kezdett és esés ikiözben nekivágódoitt fejé-
vel a;z asztal sarkának. Aiz erős ember alapo-
san beverte a fejét és hatalmas vértócsa kép-
ződött körülötte (földön. Hotlira ijedt család^ 
ja ,a menitokért telefonált, akik csakhamar 
megjelentek, magához térítették Wese'lit és 
.bekötözték a sebét. A szerencsétlenség hírére 
nagy néptömeg verődött ösisze a ház ©lőtt és 
többen be akartak hatolni Wesel lakására. 
Az emberek elálilották a szüik utcát és a villa-
mos közliekediés is elakadt. Halász Dezső ház-
mester rendet akart teremteni a kapu előtt 
.és egy nagy seprővel a kezében, ingben, alsó-
nadrágban kirohant, az utcára. Itt szó nélkül' 
nekirohant (Feiler Kristóf ötvenkileruoéves 
napszámosnak ós olyanit lökött a mitsem sej-
tő emberen, ihogy ez nyomban elvágódott ós 
fejét irettenetes erővel -a. vi'lllamas sínhez ütöt-
te. A szerencsétlen, ember élettelenül terült dl 
a földön. Nyomban kihívták hozzá a még 
miindág Wesel lakásári.; foglalatoskodó mentő-
iket, akit Eei'lert nagyinehezen eszméletre ki-
tették. Koponyájának csodáliatioisfcépein sem-
mi baja sem esett, csak a szája szélén jelent-
kezett eigy gyönge vérsáv. A mentők beszállí-
tották a kórházba, de a szerencsétlen ember 
már útközben agonizált és a kórházban rövid 
szeri védés után meghált. Halász Dezsőt, a. 
brutális házmestert, aki iszákos ember és ré-
szegségében már máskor is elkövetett vesze-
delmes cselekedeteket, letartóztatta a rend-
őrség. ' ; •.---ábí. 

— Zátonyra futott hajó. Fiúméból je-
lentik: Az Orient hajóstársaság „Siam" ne-
vű gőzöse az éjjel az indiai Rangodból rizs-
rakománnyal Fiúméba étkezett. Miikor a hajó 
tegnap délután elhagyta Scardát, ismeretlen' 
okból nekiment a Scogli Pettini nevü viz 
alatti szirteknek, melyek a hajó jobb oldalá-
nak egy részét fölhasították, ugy, hogy a 
tengervíz behatolt ,az első számú hajórak-
tárba és a hajó eleje kissé lesülyedt. Mint-
hogy közvetlen veszedelem nem forgott fenn, 
a „Siam" folytatta útját Fiúméba, ahoya éj -
jel 11 órakor érkezett meg. A parancsnok 
csóno'kba ültetett legénysége utján kért se-
gítséget a révth'ivataltól, mely az „Előre" ne-
vü hatósági gőzöst küldte ki. Az első számú 
raktár rizsrakománya megsérült. A kár je-
lentékeny, de biztosítás utján megtérül. 

— A házasságkötés hősei. Egy angol 
(Lap érdekes kimutatást közlői azokról ia rekor-
dokról, amelyeket vállalkozó férfiak és mők a 
házasságkötés terén elértek. iEzt a kimutatást 
olvasva, be keli látnunk, hogy a szent házas-
ság fölvételének valóban vannak rettenthe-
tetlen hősei. Az adatgyűjtemény kiválóbb 
esetei a következők: Egy Schmeyer nevü a&z-
szony biigamia vádjával terhelten állott az 
egyik paninisiziilvániai hiróság előtt. A tárgya-
lás során megvallotta, hogy már tizenkét 
férje volt és hogy — ezt könnyek közt jelen-
tette ki — ma iis szerelmes mind a tizenket-
tőbe. Keviésbbé érzelmes természetű egy má-
sik amerikai asszony, aki szintén birósági 
tárgyaláson vallotta meg, hogy hatszor volt 
férjnél, miikor azonban egykori férjeinek a 
nevét kérdezték tőle, .a hat közül háromé inem 
jutott .eszébe. Zajos és eseményes életfolyása 
volt egy orosz asszonyinak, ákit nemrég Szi-
bériába száműztek. Mindössze tizenhatszor 
ment férjhez és mikor elvált, meglopta mind 
a tizenhat férfit, magával vitt mindent, amli 
nem volt leszögezve. Egy bur mő, akinek ha-
todik férje csak nemrég hált meg, negyven-
kilenc édest- és mostohagyermeknek a büszke 
trnamája, unokáinak száma pedig kettőszáz-
hetven. A férfiak között egy Witroff György 
nevü ember tartja a rekordot, aki valósággal 
krónikus kigámista. Házasságkötéséinek szá-
mát a statisztikusok háromszázra, mások öt-
százra becsülik, ami épen nem lényeges kü-
lönbség, mert egy-kétszáz házasság Witroff 
ur működésében igazán nem játszik szerepet. 
Minőség dolgában Mr. Craven James-é az el-
sőség pálmája. Graven ur Obióban él és az-
zal jegyezte be nevét a házasságkötések kró-
nikájába, hogy nőül vette egy apának mind 

a hat leányát, természetesen .egyiket a másik 
ntán. — Elég! A hősök kora még nem járt le. 

— Syveton asszony harmadik házassága 
Évekkel ezelőtt igen sokat emlegették Syve-
ton asszony nevét, aki hősnője volt annak a 
naeionálista botránynak, amely annak ideién 
a Dreyifus-pör nyomán támadt. Az érdekes 
asszonynak második férje volt Syveton kép-
Viselő, 'aki ,a E>reyfu3rZola-ellenes hazafias 
ligának egyik vezetőembere volt és aki egy 
kamarai ülésen André hadügyminisztert a 
katonatisztek ellen irányult besugások miatt 
arculütötte és végül lemondásra kényszeri-
tette. Syvetonnak ekkor kellett volna meg-
jelennie az esküdtszék előtt és a bonapartis-
ták örültek, ihogy ő lesz már most az ő ügyük 
hőse. Ámde ez nem 'következett és igy a ra-
dikális párt ebből a roppant kinos és kelle-
metlen helyzetből ugy menekült, hogy a nagy 
pör tárgyalása előtti napon Syveton képvise-
lőt a dolgozószobájában holtan találták; fej-
jel gázkályha nyílásában. Először gyilkos-" 
ságra gondoltak és sokan azt híresztelték, 
hogy Syveton megöletését a szabadkőműves 
páholyokban határozták el. Ez természetesen 
később valótlanságnak bizonyult és Syveton 
asszony később bevallotta, hogy az urát ő 
kergette a halálba, még pedig azért, mert 
fiatal mostohalányával szemben hallatlanul 
viselkedett és ő fenyegette meg az urát áru-
lással. 'Ezenfelül olyan hirek is keringtek, 
hogy a hazafias ligában, amelynek Syveton 
volt a pénztárosa, szabálytalanságok történ-
tek. Mint most Párisból irják, a hirhedt, ér-
dekes asszony most újra férjihez megy: egy 
bornagykereskedő veszi feleségül. 

— Árva megint öngyilkos akart lenni. 
Árva Anitái Ikőmivessegód junius .17-én Alsó-
városon rálőtt Somogyi Máriára, a Kertész-
féle zángyár munikásinőjóre és súlyosan, meg-
isebesliitette. Azután maga ellen fordítatta a 
fegyvert, de nagyon csinyán. bánt vele, ne-
hogy vélatileaiüli baja essék. Arvá't ,gyilkosság 
bünitettémak íkisériete miatt előzetes letartóz-
tatásba helyezték, de mivel önmagát is meg-
sebesítette, inem zárták cellába, hanem csak a 
folyosón tartózkodott rendőri felügyelet aneb 
llett. A legény ma délelőtt egy őrizetlen pilla-
mabban a folyosó betört ablakának egyik 
tivegdarabjával saját áliitása szerint fölakar-
f egy vert, de nagyon csínján hánt vele, ne-
Köninyü sebét a kórházban bekötözték és át-
kísérték az ügyészségre. Somogyi Mária, akit 
súlyos sérüléseivel a kórháziban ápolnák, job-
ban van. 
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Az általam készítette 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javitást 4 óra alatt készítek. 

B A R T A ÁGOSTON fogtechnikus. 
Kígyó-utca 1. sz. SZEGED. 

KÖZIGAZGATÁS 
Öt vármegye egészségügyi 

központja lett Szeged. 
(Saját tudósít ónktól.) Az általános egész-

ségügy szempontjából nagyfontosságú leirat 
érkezett ma a városhoz a belügyminiszter-
től. Arról értesiti a miniszter a várost, hogy 
Szegedet tette meg a felsődélmagyarországi 
egészségügyi kerület központjává. Ezzel az 
állami intézmények száma megint szaporo-
dott és a szegedi közegészségügyi 'hivatal-
nak a hatásköre és működése igen nagy .te-
rületre terjed ki. A hivatása a szegedi egész-
ségügyi központnak az, hogy öt vármegyé-
ben és hat törvényhatósági foggal felruhá-
zott városban ellenőrizze a közegészségügy 
intézményeit, jelentéseket tegyen észleleteiről 
és a hiányos közegészségügy okainak meg-
szüntetése érdekében javaislatot terjesszen a 
belügyminiszterhez. 

A minisztert az uj egészségügyi központ 
fölállítására az inditotta, hogy Délmagyar-
ország felső részein általában nagyon elha-
nyagoltak az egészségügyi viszonyok. Ezek-
nek a megjavítása szociális követelmény. A 
szegedi hatodik számú egészségügyi kerü-
letbe Békés-, Csanád-, Csongrád-, Torontál-
és Bácsbodrog vármegyék, továbbá Baja, 
Szabadka, Újvidék, Szeged, Zombor, Hód-
mezővásárhely és Pancsova törvényihatósági 
joggal felruházott városok tartoznak. A sze-
gedi központi hivatal főnökéül a belügymi-
niszter Kerekes Pál dr. közegészségügyi .fel-
ügyelőt nevezte ki, aki maga is buzgón köz-
reműködött abban, hogy Szeged legyen az u j 
egészségügyi kerület központja. Amint érte-
sülünk, a központi hivatal az ősz folyamán 
kezdi meg működését. 

KÖZOKTATAS. 
A népiskolai kézimunka-tanítás. 

— Sorok a szegedi kiállitásról. — 
A népoktatás ujabb irányzata alkalmat 

szolgáltat arra, hagy a mai kor ifjúságát ho-
gyan kell hivatás&zerMeg a megélhetési mó-
dozatokra nevelni. Szakítva az .eddigi rend-
szerinél, mely aigyonitömte már zsenge ifjú 
korában a fejlődésben levő gyermekeit min-
den száraz ós a .gyakorlati • életben alig érté-
kesitlhiető elméleti tudományiakkal; ma már a 
népiskola első osztályéban az elméleti isme-
retekkel: kapcsolatosan gyakorlati kézimun-
kát is végez a gyermek, mely megad ja a mó-
dot arra, ihogy benne az lipair .és művészet 
iránt szunnyadó tehetségek felébredjenek. 

Egy nagy társadalmi átalakulás küszö-
bára jutottunk ezáltal, mely az ősi tradíciók 
területéről, alhol a gyakorlati életpályáktól 
való isaonyodás jellemezte a inemzet ' legna-
gyobb rétegeinek meggyőződését, s ahol e 
meggyőződés szerint választotta meg élet-
pályáját is. A megváltozott életviszonyok rá-
utalnak, hogy .át kell lépnünk arra ,a térre, 
ahol a produktív muinika megbecsülése, szere-
tete irányítsa az életfelfogást s a praktikus 
pályák művelése képezze a magyar iniemzet 
életcélját. 

Mintegy husz évvel ezelőtt, Guttenberg 
Pál, a Kézimunkára Nevelő Országos Egye-
sület nagynevű igazgatója volt az első, aki 
országos agitációt kezdett kifejteni ,a régi 
népiskolai tanterv megváltoztatásáért és .rá-
mutatott arra ia nagy hibára, mely a népok-
tatást egyoldalúvá tette. Hosszú fáradságos 
apostoli munka uitán végre elérte, hogy ,a 
közoktatásügyi kormány ezelőtt néhány év-
vel kiadott uj népiskolai tantervbe bevette, 
hogy laz elemi népiskolákban a kézimunkát 
ikötélezőleg kell tanítani. Tehát: rá kell szok-
tatni már a népiskolában a gyermeket a mun-
kává, ez a jelszó! 

Szeresse meg a munkát, tanulja megbe-
csülni a munkást! 

Tért kéli adná a tehetségnek eaimányu 
megnyilatkozására s nevelni kell belől© — 


