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Kiván esisággal párosult megilletődéssel 
néztük a sírokat. Az intézet volt növendékei-
nek és tanárainak s í r ja i t Egy sírkő megra-
gadta a figyelmemet. Egy letört oszlop volt 
az, a talapzatán az elhunyt neve. A sárnál ál-
lőtt ő, a mi idősebb bajtársiunk s érdeklődő 
kérdésemre elmondotta, ihogy az itt nyugvó 
társunk önkezével vetett véget életének. 

— Te ezt nem érted még, te még fiatal 
vagy . . . Ez a szegény fiu szeretett egy leányt 
Nagyon szerette . . . Mert lehet ám nagyon 
szeretni. És meghalni i& 

Akkor még nagyon fiatal lehettem, mert 
nem értettem azt meg. Nem tudtam, hogy 
ugy is lehet szeretni, hogy amiatt meghalni, 
is tudjon az„ aki szeret. Gyönge gyermek-
logikával hiába is kerestem volna a szerelem 
ós pusztulás között az összefüggést. 

Egy évtized múlva, egy szomorú januári 
napon, a fülembe csendült ez a pár, egészen 
elfelejtett szó: 

— Lehet nagyon szeretni és meghalni. 
Egy évtized múlva már megtaláltam a 

szerelem .és halál között az összefüggést, már 
megtudtam magyarázni és érteni az ilyen 
tragédiákat. 

Több mint öt éve már, hogy ,a fiatal had-
nagyot utolsó út jára elkísértük. A hetven-
éves munkabíró, erős szervezetű apát lesúj-
totta, testileg-lelkileg összeroppantotta, nagy 
reményeikre jogosító fiának tragédiája, A fiáé 
bevégződött, az övé akkor kezdődött. iMast. 
már a fia mellett pihen az öreg generális. 

J. J. 

— AZ u j főügyész. A hivatalos lap 
holnapi száma fogja közölni, hogy a király 
a Trayber Vince főügyész kinevezése folytán 
megüresedett szegedi főügyészi állásra Szász 
István dr.-t nevezte ki, a tordai törvényszék 
elnökét. , : 

— Hir a királyról. A király vasárnap 
reggel kilenc órakor Ischlben misét hallgatott 
a királyi kastély kápolnájában. Délután Paar 
gróf főhadsegéd kíséretében udvari különvo-
naton Gmundenbe utazott, hova 4 óra 30 
perckor érkezett meg. A felség a pályaud-
varról a cumberlandi kastélyba hajtatott, út-
jában a lakosság és a fürdővendégek lelkes 
ovációkban részesítették. A kastélyban ÁgosH 
cumberlandi herceg nejével, Thyra herceg-
asszonnyal, Ernő Ágost herceg és neje, Vik-
tória Lujza hercegnő és a cumberlandi her-
cegi pár leányai fogadták a felséget, aki fél-
órát töltött a kastélyban és azután a Mária-
Therezia-kastélyba hajtatott, hogy a würt-
tembergi hercegi párt látogassa meg. Ne-
gyedórás ottidőzés után az uralkodó az 
Ebenzweier-kastélyban Bourban Alfonz her-
ceget és nejét látogatta meg. 

— Kombinációk az iparkamara titkári 
állása körül. A Perjéssy László halálával 
megüresedett iparkamarai titkári állás betöl-
tése körül érdekes kombinációk merültek föl. 
Általában sok nevet emlegetnek, az azonban; 
hogy kombinációba vett nevek közül kik 
azok, akik csakugyan aspirálnak és kik azok, 
akik nem, most még természetesen nem le-
het tudni. Általában emlegetik Ditrói Nándor 
dr. tanár, Fülöp Zsigmond dr. ügyvéd, Palócz 
László lapszerkesztő, Soltész Adolf budapes-
ti iparegyesületi főtitkár, Szabó Gyula sze-
gedi iparkamarai másodtitkár, Szalay József 
dr. szegedi helyettes főkapitány, Szávay 
Gyula és Szigyártó Albert nevét. Egyébként 
határozottan kombinálni most még kissé ko-

rai is volna, amennyiben — értesülésünk sze-
rint — a szegedi iparkamara elnöksége ősz 
előtt nem kiván foglalkozni a titkári állás 
betöltésével. 

— Az uj államtitkár. A hivatalos lap 
vasárnapi száma közli báró Perényi Zsig-
mondnak Máram-arcs vármegye főispáni ál-
lásától való fölmentésót s a belügymdniszté-
riium államtitkárjá való kinevezését. Most 
tehát nincs semmi útjában annak, hogy Pe-
rcnyi mandátumot is vállaljon Gyomán. 

— Vereskeresztes ápolónők kiképzése. 
Az Országos Vereskereszt Egylet szegedi vá-
lasztmánya lovag WarzsikovszJiy Károlyné 
eln-öknő kezdeményezésére két veres-keresztes 
betegápoló nőt képeztetett ki a saját költsé-
gén, hogy azoknál akiknél házi körülményeik 
azt megkövetelik, betegeik -mellett képzett és 
intelligens á-polónők álljanak rendelkezésre. 
Az .egyesület humánus szolgálatot tett a vá-
ros közönségének, amit az bizonyít, hogy az 
ápolónők majdnem állandóan el vannak (fog-
lalva, Ez indítja a Veres Kereszt (Egylet sze-
gedi választmányát arra, (hogy most a julius 
16-án kezdődő országos tanfolyamra .a saját 
költségén ismét egy -ápolónőt küldjön ki Bu-
dapestre kiképeztetés végett. Ez utóm hivja 
fel -azokat az intelligens hölgyeket, akik ki-
kópeztetósrs magukat képesnek érzik és a Ve-
reskereszt egylet- dijjiazott szolgálatára haj-
landók, ihogy születési anyakönyvi ki-
von atukka.1- .és .isk ol ahi-zomy itványu kk-al 
felszerelve julius 13-i.k jelentkezzenek az 
egyesület főorvosánál Eisenstein -Jakab dr. 
orvos urnái. 

— Kálvin-tér Szegeden. A város a refor-
mátus templom környékét díszesen kipark:-
roztwtta és a parkot vaskerítéssel vétette kö-
rül. lJate/i rogyszáz koronába került a parkí-
rozás. A széi> térnek azonban neve még min-
dig nincs. Must a környék lakóinak körében 
mozgalom indult meg, hogy a teret Kálvin-
térnek nevezze el a város s »zórt legközelebb 
beadványt, terjesztenek be a tanácshoz. 

— Földgáz Szegeden át. A pénzügy-
miniszter mindent elkövet, hogy az erdélyi 
földgázt országos használatra bevonja. Fű-
tési, világitási és elektromossági használat-
ról van szó. Konzorcium is létesült már az 
akció érdekében s most az a helyzet, hogy 
geológusok tanulmányozzák az ügyet. A ta-
nulmányozás után megindulnak a tárgyalá-
sok a terv megoldására. Két irányban veze-
tik a földgázt Erdélyből, -az egyik irányban 
benne van Szeged is. Ez a vonal Temesvár, 
Szeged és Arad, illetve Budapest bevonása, 
a másik irány pedig Kolozsvár, Nagyvárad 
és Debrecen. 

— Az uj lösztöndijasok. Megírtuk teg-
nap, hogy a népnevelési és közművelődési 
bizottság szombaton tartott ülésében itélte 
oda a tanulmányi ösztöndijakat. A bizottság 
határozatát a tanács ma délelőtt tartott ülé-
sében fölülvizsgálta, egyben döntött a többi 
ösztöndijakra beérkezett pályázatok fölött is. 
A tanács a bizottság határozatától három Íz-
ben tért el s ezzel mintegy megerősítést nyert 
vasárnapi cikkünknek az az álláspontja, hogy 
a bizottság az ösztöndijak odaítélésében nem 
járt el a méltányosság és szabályszerűség 
követelményei szerint. A népnevelési bizott-
ság a Szabados-féle ösztöndijat — amint 
megírtuk — Lantos Margit polgári iskolát 
végzett növendéknek itélte oda, a tanács 
azonban megváltoztatta ezt a határozatot és 
a 160 koronás ösztöndijat az alapítványi fel-
tételek értelmében Csányi Ilonka tanitónő-
képzőintézeti növendéknek adta ki. Hasonló-

képen eltért a bizottság döntésétől a Kárász-
féle 400 koronás ösztöndíjnál, amelyet nem 
Mályusz Elemér VI. osztályú gimnáziumi ta-
nulónak, hanem Porer Ferenc negyedik éves 
orvosnövendéknek ité'lt oda. A Sári János-
féle 374 koronás ösztöndijat Tömörkény 
László műegyetemi hallgató kapta meg. Ez-
után a még eldöntetlen pályázatok következ-
tek. A Dáni József-féle 160 koronás dijat Ko-
pasz László, a Róth Jakab-féle reáliskolai 
105—105 koronás ösztöndijakat Erlich Lász-
ló és Imre Sándor kapták. Több kisebb ösz-
töndijat iparostanonciskolai tanulóknak adtak 
oda. A Juhász György-féle 40—40 koronás 
ösztöndijat, amely olyan tanitóknak szól, a 
kik a tanításban kiváló eredményt értek el, 
Raffner Dezső igazgatónak és Juhász György 
tani tónak itélte oda a tanács. 

— Államszámviteli vizsga. Kamocsay 
-Ferenc, m. kir. pénzügyi számgyakorn-ok, a 
szegedi fiatalság -egyik kedvelt tagja, Buda-
pesten a m. kir. pénzügyminisztériumban az 
államszám viteltani vizsgát sikerrel letette. 

— A Szegedi Kereskedők Egyesületé-
nek választmánya iegnap ülést tartott Lövész 
Antal -elnök vezetésével. Az ülésen az elnök 
Perjéssy Lászlót, a meghalt kamarai titkárt, 
aki tiszteletbeli elnöke és egyik alapitója volt 
az egyesületnek, — meleg szavakkal elpa-
rentálta. A választmány örömmel vette tu-
domásul az elnöknek azt -a beszámolóját, a 
melyben a kereskedők érdekeiben inditott ak-
ciók -eddigi sikereiről számolt be. Az őszi 
munkásság előkészítésére adott ezután a vá-
lasztmány direktívákat a titkárnak. Az egye-
sület ugyanis örvendetes föllendülésben van; 
a tagok száma ebben az évben nagy mérték-
ben gyarapodott és bizik a választmány ab-
ban, -hogy ősszel azok közé az egyesületek 
közé fog tartozni a Szegedi Kereskedők 
Egyesülete, melyek a legnagyobb tagiétszám-
mal dicsekedhetnek. Foglalkozott a választ-
mány azzal a törvényjavaslattal is, amely 
minden valószínűség szerint a közeljövőben 
kerül a törvényhozás elé és a záróórát fogja 
szabályozni. Többek hozzászólása után elha-
tározta a választmány, hogy ebben az ügy-
ben közgyűlést fog összehívni, hogy a hoz-
zászólásra alkalmat adjon a tagok -egyete-
mének. Ezen a közgyűlésen az ügyész és a 
titkár részletesen fogják ismertetni a törvény-
javaslatot, a határozatról pedig áti-ratilag 
fogják értesíteni a Szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamarát. 

— Dávid és Góliát modernizálása. 
Dávid és Góliáit bibliai története ismeretes. 
Ilyesféle játszódott le s-z-ombaton éjjel 'a sze-
gedi Haggenmaeher-tfóle söresarnokban, 
csak egy kicsit a modern követelményeknek 
megfelelőleg átdolgozva. Az u j Góliátot -ezút-
tal Nagy Károly Vilmos-, hatalmas termetű 
ijesztő izomzatú cirkuszi díjbirkózó képvisel-
te, mig Dávid személyében egy szeréüy kül-
sejű, vézna iparos-ember: H. S., jelent meg. 
A párviadal azonban a Haggenmadlier-sör-
csarnok külön termében <is; mint korszerű 
miliőben, igen érdekesen folyt le. Dávid kont-
ra biblia, nagyon kihívóan viselkedett és al-
s-ózás közben azt mondta -partnereinek: 

— Én vagyok úgyis a legerősebb -ember 
-Szegeden és ha akarom csak földhöz vágom 
azt a Nagy Károly Vilmos -dij birkózót, h-a ő 
nem is szegedi. 

Nagy Károly meghallotta a „kihivást", 
mert a vendéglő egyiik sarok asztalánál ült; 
nem tűrhette tehát nemes dicsszomját, ha-
nem emigyen szólt vissza Dávidnak: 

— Hát birkózhatsz velem, ha akarsz itt 
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Legolcsóbb k á r p i t o s - 'íruk beszerzési forrása. 
Dus választék kész diván, ottomán, matracok, gar-
nitúrák, gyermekágyak stb. Javítások jótállással 
szakszerűen eszközöltetnek. Tisztelettel 
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Kossuth Lajos-sugárut6 .szám. 


