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gyorsan intézkedjék, mielőtt még 'Deutsch és 
a felesége megugranak. A kereskedő erre ex-
press-levelet irt a mezőkovácsiházai csendőr-
ségnek, hogy Deutschék szökését akadályoz-
za meg és tartóztassa le Deutschot és a fele-
ségét. A csendőrök a levél vétele után fél-
órával megjelentek Deutsdhéfcnál, hogy letar-
tartóztatását foganatosítsák. Deutsch fölhá-
borodva tiltakozott a csendőrök eljárása el-
len és követelte a letartóztatást elrendelő 
végzés fölmutatását. Az egyik csendőr elő-
vette a végzést, amelyet egy csendőrőrmes-
ter irt alá. Hiába hivatkozott Deufsdh arra, 
hogy néki Szegeden a Párisi-körat 22. szám 
alak saját háza van, azonkivüU némi kész-
pénz fölött is rendeilikezi'k, a hitelezőit mindig 
pontosam fizette és fizeti most is — mindez 
nem használt, a csendőrök Deutschdt és a 
feleségét letartóztatták és a legelső vonattal 
szuronyos fedezet alatt Bdttonyára kisérték. 
Ott a járásbíróságán átadták a vizsgálati 
ügyeket vezető járásbirónafc, Ikii előtt Deutsch 
ismét tiltakozott a csendőrök önkényes el-
járása ellen. Azt mondotta, hogy az egész 
dolog csak tévedésen alapulhat és fölmuta-
tott több irást, amelyek mind arról tanús-
kodtak, ihogy Deúlsch jó anyagi viszonyok 
között él, hivatkozott arra, hogy sciha bün-
tetve nem volt és semmiféle élj árás nem fo-
lyik ellene. Mindezekről: a vizsgálóbíró táv-
iratilag meggyőződvén:, belátta a csendőr-
ség helytelen eljárását, föloldotta a letartóz-
tatást elrendelő végzést és Deutschot, vala-
mint a feleségét szabadlábra helyezte. Az 
esetnek még folytatása, lesz a bíróság előtt, 
amennyiben1 Deutsch a letartóztatást elren-
delő csendőrőrmester ellen hivatalos hata-
lommal való visszaélés midit bűnvádi följe-
lentést tett. 

Harkáryl miniszter föllép Rónay kerü-
letében. A nagyszentmiklósi munkapárt ma 
délelőtt értekezletet tartott, amelyen egy-
hangúdat abban állapodtak meg, hogy a va-
sárnap délelőtt Nagyszentmiiklóspm tartandó 
kerületi értekezleten, amelyre a kerület' min-
den községe elküldi képviselőjét, Harkányi 
János bárót, az uj kereskedelemügyi minisz-
tert fogják képviselőnek jelölni. A kerület 
ellenzéki pártja arra a remdkivüli lelkesedés-
re yaló tekintettel, .amellyel Harkányi, báró 
jelöléséneik hirét fogadták, valószínűen nem 
fog ellenjelöltet állítani. 
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izzókörtével darabja 3 korona. 

P r x t t u Á Q n m í» világítási üzletében, Kőlcsey-
r w i i y u O U i r m u t c a 4 Wagner-dalota. 
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Az általam készített 
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 javítást 4 óra alatt készítek. 

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus, 
Kigyó-utca 1. « . SZEGED. 
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N e m z e t i h ő s ö k , a k i k k o p l a l n a k 
(Saját tudósítónktól.) Valahányszor szi-

varvéget látóik — i r ja miefcüinik valaki — min-
dig az öreg honvédek jutnak eszembe. Egy-
egy darab lienyiszzenitett t.rabukkó-vég eszem 
be ju t ta t ja az .egész .dicsőséges magyar sza-
badságharcot- Versedtől Szolnokiig, Isaszegtől 
Vácig lejátszódott csaitajelenetelk vértes, képe 
rajzolódik .a lelkiem .©lé, amiikor véletlenül, rá-
pislantok -az eldobott szi var végre. Miiért 1 Az-
ért, .mert mi megszoktuk azt, ihogy öreg bon-
• védőinket szivarvéggel tömjük. Aki adott va-
lamit arra, hogy neve máint hazafias és jóté-
kony adakozóé .a nyilvánosság előtt szerepel-
jen,, az nem csinált egyebet, mint gyűjtött 
egy láda szivarvéget, elikfülidte a hoinvéd men-
házba, am.ely.nek Igazgatósága másnap már 
nyilvános köszönetet .mondott a htires csaták 
elaggott oroszlánjainak ia .nevében, a .békül -
dött baigóvégekórt. 

I.gy va.n ez .ma ás. Van dlyan honfiai ke-
bel nem egy, amely hazafias fölhuzduliásá-
t au sziivarvéggy.iijtésre vetemedik, hogy le-
rój ja háláját azeik Iránt, akik .a magyar sza-
badságéit végtagjaikat hullatták /el .a csata-
tereken. Az öreg oroszlánok sziájába még 
most is dugdossák a szivarvégeket: 

— Szívjátok, rágjiátók és jusson , eszetek-j 
.be, hogy- van még nemzeti hála a világon. 

Igazán, cudar náció vagyunk. Ha adunk 
valamit a maígya.r harci dicsőségre, ha bizo-
nyos alkalmakkor döngetjük a mellünket, 
hogy mi vagyuink a titánt harcokat megví-
vott ma,gyar honvédek fiai, unokái: biz',isten 
különben, tisztességesebben, . bánhatnánk a 
.még életiben levő öregJhonvédleikkeL Pláne 
most,, amikor csakugyan ritkáin akad igazi 
4$-,a.s honvéd. Nem mondom, valamikor, a 
hatvanas, hetvenes években annyi 48-as hont 
véd kerülközött, hogy ha 48-ban annyi lett 
volna, hát 49-ben elpáholhattok volna a 
muszkákat. Ugy voltak, mint a marsalai hő-
sök: megduplázódtak akkor, amikor a ,harci 
babérokon, lehetett osztozkodni. Az ezer ma.r-
salaiit, amikor összeolvasták, volt hatezer is. 
A 48-ias honvédek száma is .fölugrott egy idő-
bonja csakugyan szolgáló ié® harcoló honvé-
dek számának a duplájára, de hiába, még ezt, 
a számot, is megemésztette az ;idő, a halál. E'l-
.fogytanak a vén oroszlánok és ibizony már 
a muzeumokba ds. alig-alig toemüliközik (belőlük 
©gytegy öreg csatár. 

Aki még köztünk sántikál, totyog, köhög, 
nyög a babérszetrző hősök közül, azokat iga-
zián meg lehetne kimélni attól, hogy üres gyo 
mórral szenderüljenek örök álomba. A szi-
varvég nem tápláló valami. Ha egyszer sze-
retünk a 48-as, 49-as dicsőség fényében süt-
kérezni, megtelhetnénk, hogy a idicsőségszer-
zőkről most, amiikor már oly kevesen vaunak, 
tisztességesen, gondoskodnátok. 

Egy-egy községiben például éhhalál fe-
nyegeti az elaggott, oroszlánokat. Társadalmi 
gyűjtést, könyöraidoanány-koklniást kell csi-
nálni, hogy ében ne haljanak .azok, akik a 
magyar sziabadsá,gért. véreztek és akiket min-
den március 15-én megkínálunk .egy tál pör-
költtel meg egy pdbár borral. A szegények 
a sa já t ifej,ükről letépett babért megették, a 
szivarvégeket eladták .és kenyétere ifáj a fo-
guk. Talán lehetne antnyii't tenind, hogy laaok, 
,akik szivarvégeket küldenék nekik, leszok-
janak erről a nyilvánosság kedvéért megcsi-
nált hál.aidatosságról és ti tokiban bagó helyett 
kenyeret küldjenek azoknak az öreg orosz-

lánoknak, akiknek ,a foghiánya csak azért 
következett be, mert ugy sincs miit enni. 

— Személyi hlr. Baneth Samu dr. ke-
rületi tiszti orvos Bártlfa fürdőről liaza érke-
izett és miüködésót .megkezdte. 

— I/ju-e Kukovecz Nana ? Nehéz kér-
dés, amelyre u,gy látszik, a miniszter se tu-
dott .megfelelni és most a közgyűlésre bízta 
az eldöntését, A város alapította ötszáz ko-
ronás Ferenc József-ösztöndíjra tudvalevőleg 
két .pályázat érkezett be: a,z egyiket Kukovecz 
Nana, az ismert szegedi festőmüvésznő, a má-
jsikialt Várady lEmiil adta ha Az öszltiöndij 
odaítélésénél azonban nehézségek merültek 
föl, miért az alapítványi feltételek kimond-
ják, .hogy az ösztöndíjra csak szegedi i f j ú pá-
lyázhat, aki a festőművészeiben már jó elő-
rehaladást tett és tanulmányait Pániéban 
akar ja folytatni. Várady Emil annyiban nem 
felelt meg a pályázat :követelméin,yein,eik, 
hogy versed születésű, Kukovecz Nana vi-
szont Szegeden: született, die fejtörést okozott 
a tanácsnak, vájjon ilfju-e, vagy sem. A ta-
nács ugy vélte, hogy az dlfjiu nem kort, Ivá-
néin nieimet, még pedig férfinemet jelent s 
miivel Kukovecz Nana nő, ,nem taníthat igény t 
az ösztöndíjra A tanács néhány tagja ezt 
semmikép sem tartotta liberális elintézésnek 
lés a fel tételek ellenére ,is arra .a:z álláspontra 
helyezkedett, hogy ,a di jat iKuikpvecz N a rá -
nak kell odaítélni. De mert a tanács a sa já t 
szakállára még sem cselekedhetett, a határo-
zatot jóváhagyás végett fölberjesztette a kul-
ttusz)minifetz,terhez, mint alajpitíványd főható-
sághoz. Ma érkezett le a miniszter válaszai, a 
melyben, a semlegesség álláspontjára, helyez-
kedik és .a. 'kényes kérdés eldöntését a közgyű-
lésre bizza. A miniszter előre jelzi, begy a 
közgyűlés határozatához hozzájárul. A ta-
nács most már olyan javaslattal terjeszti az 
ösztöndíj ügyét a közgyűlés elé; hogy ebben 
az évben Kukovecz Nanának ítélje oda az 
ötszáz koronát, az alapítólevél kikötését pe-
dig akként módosítsa, hogy ezentúl nők pá-
lyázhatnak a Ferenc József díjért. Meglát-
juk, vájjon a közgyűlés szerint mi hát tulaj-
donképen Kukovecz Nana? . . . 

— Kabaré-estély Kamaráson. Julius 
27-én, vasárnap a kanna,ráserdői vigadóban 
nagy kabaré)estély lesz. Föllépnek: Salén-
ky Eereinc apakomiilkuis, Szentgyörgyi Julis-
ka komika, Sebesztha Rózsika előadó művész-
nő, Téléky Kornél siheder, Császár György 
jellem, komikus, Yiiráigfalvy Rózsika énekes-
nő, Miiss Marguerita angol táncosnő, Mr. 
Browning angol tánclkomikus, Teleky Uonlka 
a kiis naiva. Konferál Teleky Sándor. Kar-
nagy Pataki Ernő. Színre kerülnek: tréfás 
jelenetek, duettek, táncok, itánic-duettek, vig 
kuplék és lkét legújabb kitűnő, pályadíjnyer-
tes behozat. A műsor ugy van .összeállítva, 
hegy leányok is végighallgathatják, — tehát 
kizárólag szolid és családias. Szeretnénk az 
előadást 8 órakor ellkezdieini, dfö nem baj, ha 
féli 9 is lesz belőle, — mondja a .rendezőség. 
Minden 500-iik bol.épö egy körutazása jegyet 
.kap a Balkánra. Az 1000-ik ibeléponék kifizet-
jük az összes adósságait. Kérjük minél na-
gyabb számban való megjelenésüket, mert 
a jövedelemből Montenegrón is fceill segíte-
nünk. — Tehát jövünk, — várjatok! Hely-
áruk: Fenntartott fhielly 2 korona; belépőjegy 
1 korona 40 fillér, állóhely 60 fillér. Előadás 
után túnic .a „Vigadó" nagy,termében. Kedve-
zőtlen időjárás esetén az előadás augusztus 
lió 2-án lesz megtartva. A rendezőség. 

— Ha jönnének a németek . . . Lon 
donból jelentik: Tele vannak a mai reggeli 
lapok a német invázió veszedelmével abból az 
alkalomból, hogy a nagy tengeri hadgyakor-
latokon a „vörös" fél, a németek győztek és 


