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Hlgyjék el: ez ,a szellem, szolgálati szabály-
zatunk szelleme, az egyetlen meghízható ikta-
lauz, ,a legbővebb segítőtárs az élet .küzdelmei-
ben. (Ez élteti a hivatás szeretetét, ez arnia 
kiapadhatatlan erőforrás,, amely a csüggedt 
léteikbe is lelkesedést önt, megacélozza a férfi-
kart, üdít a nélkülözésidk (közepette, dacol a 
veszedelmefkkel; vezérel a harcok viharában, 
merész elhatározásokra buzdít, hőstettekre, 
diadalra vezet. Isten áldja, vezérelje önöket! 

A vezérőrnagy beszédére a rangjban leg-
idősebb n j hadnagy, Ercsényi Béla válaszolt. 
Ezután diiszime.net volt. Az u j hadnagyok (kö-
zül a következők kerülnék Szegedire: Kapotsy 
Béla, Zsigmond István, Bemer Gyulla és Kiss 
Miklós. 

— Diósiéghy Aladárné temetése. Az a 
tisztelet, amely az állami főgimnázium erde-
mes igazgatóját: Kárpáti Károly dr..-t város-
szerte kíséri és az a rokonszenv, amely meg-
boldogult leánya és annak fér je iránt Szeged 
uri társad almáiban él, megható formában nyi-
latkozott meg aizen a temetésen, amelyen a 
korán elköltözött úrnőnek adták meg .rokon-
sága és ismerősei a végtisztességet. A teme-
tés, illetve a halott beszent-eiese vasárnap dél-
után történt az állami főgimnázium előtti té-
ren, amelyen oly sokan jelenteik meg, hogy a 
temetés allatt még a villamosak' forgatnia is 
szünetelni volt kénytelen. Ott volt a temeté-
sen városiunk társadalmának minden rétege, 
képviselve voltak azon ugy a város vezetősé-
ge, mint a;z egyes hivatalok. Különösen nagy 
számmal jelentek meg a katonaság és az 
egyes (tanintézetek részéről, nemkülönben az 
intelligens női társadalom képviselői. A te-
metési szertartás fél 4 órakor vette kezdetét 
és azt Henny Ferenc dr., a belvárosi plébá-
nos helyettese végezte, fényes papi segédlet-
tel. A búcsúztató éneket Hajabacs László kán-
tor énekelte, a gyászolókat és a közönséget 
könnyekig megindítva. A szertartás végezte 
vei a Bat thyány-utcán a színház ós a törvény-
szék mellett elhaladva a. Széchenyi-térre ért 
ki a gyászmendi, melyet ezrekre menő soka-
sag kisért. — Mikor a halott a Városháza elé 
ért, megkondult annak nagy harangja és szo 
moruságot hirdeti e kísérte a menetet a korzó 
végéig. A ibeszentelés a Kálvária-utca elején 
tőrtént, ahonnan hossziu kocsisor kisérte ki a 
halottat, a 'belvárosi temetőbe és ott annak 
u j részében családi sírhelyben helyezték örök 
nyugovóra A korán véget ért úrinő kaportó-
ját a következő feliratú koszorúk borították: 
— .Isten veled életem őrangyala! Téged sírod-
ban is imádó, hűséges, vigasztal,hatatlan Do-
iclód. — A viszontlátásra! Érted zokogó, érted 
kesergő elárvult szüleid. — Drága Lucyniknak 
Mariska, Józsi és családja — Nemes icuyed 
bus emléke fájó szivünk mélyén marad: Vil-
ma, Blanka, Gyuszi, — Lucynak szeretettel: 
Géza és családja. — Édes Lucynlknák. Erzsi né 
ni. — Felejthetetlen kis Lueynknak: Ilus és 
Józsi. - - Ilonkának: Berta és Imre utolsó üd-
vözlel e. — Felejthetetlen Luícymnak: lesúj-
tott Irén lant i ja — Drága Lucynak forró 
szeretetünk jeléül: Pista, Miagdms és Dezső. •— 
Isten veled drága kicsink! Irén, Béla, Sanyi. 
— Ilonkának: Jani bátyja és családja. — Hon 
kának: Pisti, Margit, Lolly és Ditti. — Szere-
tett Ilonkának: Alica és Dezső. — Felejtlie-
tet.en Ilonkának: Mária és Jenő (Fehértem-
plom). — Felejthetetlen szeretett barátnőm-
nek: Auguszta Piets. — Mély részvéte jeléül: 
a szegedi állami főgimnázium tanárikara. — 
Kész vétünk jeléül: a 3-i,k honivódhusízáirezred 
tisztikara. — Lucykának a viszontlátásig: .a 
Szele-család. — Ilonkának: a Homar-csiaiád. 

Ilonkának: a Meskó-család, — Jóságos Lu-
cymnak: Elvira. — Tiszte,Létünk jeléül: Szi-
vére Bertalan és Sinka György. — Feléjtlhie-
ietilen játtevőnknek: Szakályék. — Tisztelet 
jeléül: Rózsa Izidor .és ne j a — Felejthetetlen 
jó nagyságos asszonyunknak: Etel, Viktorlka 
és lAnital, Koszorút küldtek még: öav, Szap-
panos Péternél, Csuppainé (Csongrád), Fülöp 
Imrte tanár (Nagybánya), iSimonyinó. Csokrot 
a következők küldtek. Demeter Lajos és neje. 
Cholnoky Károly, Reininger Mária, Somor 
gyi Józsetf né, Szabó Illés. Az egész szertartás 
alatt és míg. a menet a temetőben járt, han-
gos zokogás töltötte be az árván. hagyott la-

káist, az édesanya kesergése voilt az, ki ibetieg 
szivével nem rendelikezett annyi erővel', hogy 
elkísérhesse utolsó út jára egyetlen gyerme-
két, Általános iránta a részvét és általános 
az egésiz család iránt, amely pótolhatatlan 
veszteséget szenvedett. 

— Szegedi Munkások gyísz-Unnepsége| 
Bebel, a szociálizmus halhatatlan halottjának 
emlékezetére a szegedi szocialistáik ünnep-
séget tartottak vasárnap délelőtt a Munkás-
Otthonban. A terem zsúfolásig megtelt mun-
kásokkal és imunkásnőkkel. A munkásdalos-
kör gyászdalokat énekelt, utána Goldbergcr 
Aladár egyórás beszédben méltatta Bebel vi-
lághistóriai jelentőségét. Az ünnepséget a 
munkások gyászdala fejezte be. 

— Egy tisztiszolga gyilkos merénylete. 
Bécsből jelentik: Viasáimap es-to borzalmas 
dráma játszódott le. Egy tisztiszolga behatolt 
gaztdlájanuík, Eisnkolb Vilmos testőrkapitány-
nak hálószobájába és szolgálati fegyverével 
rálőtt gazdájára, továbbá egy .ismeretlen nő 
re, aki látogatóban volt. a kapitánynál és egy 
őrmesterre, aki segítségül sietett. Négy óra-
kor érkezett a kapitányihoz az a hölgy, akit 
vár t és ettől az időtől kezdve a szolgának nem 
volt szabad belépnie a hálószobába, melyben 
a kapitány és látogatója voltak. Közvetetle 
nül hat óra után a szolgálaton kiivül lévő le-
génység több lövésre letit figyelmes. A kapi-
tány lakásába rohantak és az előszoba és az 
uriszoba küszöbén ott találták Theimer Fe-
renc címzetes gyalogos őrmestert, aki bizo 
nyára segítségül ment, karján lőtt sebbel. A 
hálószobában hátán Ifekve eszméletlenül ta-
lálták az ismeretien hölgyet, mellette mozdu-
latlanul a kapitányt, aki fején nagy sebből 
vozett, A tisz tiszai gát nem találták sehol, 
mert a második emeleti ablakhói leugrott. A 
nőt a lövés szivén találta és azonnal megölte. 
A golyó elő! ment be és a hátán jött ki. A 
hölgy és a kapitány nagy vér,tócsában feküd-
tek. Eisevkolb kapitányt a golyó a koponyá-
ján ta'áita és nem fúrta át a koponyáját, 
hanem kis körzetben szétroncsolta. A tiszti-
szolgát szétzúzott tagokkal, betört Koponyá-
val és belső sérülésekkel -találták meg. A me-
rénylő liszt;szolgát Jankubovicsnak hívják. 
Jankiibovies a helyőrségi kórházba való be-
szállítása után nemsokára belehalt sebeibe. A 
helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a 
gyilkos te; int heves küzdelem előzhette meg. 
Jankubovics nagyon izgatott volt, hogy Bob 
za grófnő Iái ugatása miatt elmarad a vasár-
napi kimenője. Ezért követte el a borzalmas 
vérengzést, A ihir, hogy a meggyilkolt hlölgy 
magyar grófnő, a (délelőtt folyamán bebizo-
nyosodott. Az illető Bolza Mária grófnő. Csa-
ladja teljesen elszegényedett A grófnő öz-
vegy; főije egy pozsonyi tiszt o A ; huszmhat 
é' cs és az. utóbbi években miat r-evGőnö ke-
reste kényeiéi előkelő házakban. Két év óta 
Griidel Bernát báró nagyiiparos és nagyibir-
tokos leányának volt a nevelőnője. 

— Nem volt kolerás Ördög József. 
Az ujszegedi 'kolerabarakkba — mint meg-
írtuk, — pénteken beszállították Ördög Jó-
zsefet. Az ötvenegy éves menhelyi lakó pén-
teken délelőtt összeesett a főposta előtt. A 
mentők beszállitották a köjzikórházba, ahol 
az ázsiai kolera szimptomáit konstatálták 
rajta. A főorvos intézkedésére a kolerágya-
rtus beteget beszállitották az újszeged! ko-
lerabarakkba, ahol Hollós József dr. górcső-
vel megvizsgálta a váladékát. Hollós dr. gyo-
mor- és bélhurutot állapított meg, minthogy 
azonban tudományos po-ziti'vitással nem le-
hetett -megállapitani a (betegséget, a kolera-
gyanús beteg váladékát elküldték a kolozs-
vári bakteriológiai intézetnek. Ma megérke-
zett a kolozsvári közegészségügyi intézet 
válasza, amely szerint „a kolera vibrója nem 
kimutathatóA közönség mindenesetre nagy 
megnyugvással fogadhatja a Ihirt, Ihogy Sze-
geden nincs kolerás beteg. A hatóság óvó-
intézkedése azonban természetesen, szükséges 
volt és a menhely zár alá helyezése is indo-
koltnak mutatkozott. A kolera gyanús beteg-
séggel kapcsolatos óvóintézkedéseket a ko-
lozsvári közegészségügyi intézet megnyug-
tató -értesítése alapján megszüntették. Ördög 
József állapota- javul és- most már valószínű 
a föl gyógyulása. 

— Az uj fonográf. Szenzációs találmány-
ról ad hírt a „Természettudományi Közlöny" 
most megjelenít, füzetében Dolner Emi l Az u j 
találmány arra van hivatva, hogy kiküszö-
bölje Edison fonográfjának hiányait és meg-
teremtse a tökéletes fonográfot. Az ellső hasz-
nálhaítló fonográfot Eöis'cfn szerkesztette s 
föltalálása; óta már 36 esztendő mult el. Ez 
alatt a hosszú idő alatt a föltalálék egész se-
rege igyékiezett az emíberí és zenei (hangok 
visszaadlálsára való készüléket lehetőleg töké-
letesíteni. A fonográf közös nagy hibája azon-
ban még m-ost ia, hogy a tisztán1 zenéi han-
gokat mindig bizonyos sajátszerű susogó, au-
gó vagy (kapa,ró mellékzörejek kísérik, ame-
lyeik az emberi és zenei hangoknak egyaránt 
bizonyos idegenszerűséget, kölcsönöznék és 
tiisztasáigjuikat nagy mértékben zavarják. Ezlek 
nék a ntellélkzörejeknek teljes kiküszöbölése 
évidéig ném vezetett- sikerre. Á ikdsérletező 
belátták, hegy a mai rendszernél magálban 
az elviben van a (hiba, ezért u j irányiban igye-
keztek megoldásit keresni. Lifschitz orosz fizi-
kusnak sikerült fotográfiái módísizerévell az 
emíbari és zenei hangot tökéletesen visszaad-
ni. Lifsehitz módszere a következő: Egy hang 
fogó tölcsérrel ellátott csillámlemezhez kis 
tükördanabot erősít és a. tükörre bizonyos 
szög mellett, résen keresztül, fénynyalábot 
bocsát; -e fénynyalábot a tükör a kiuématog-
rafníhan használatos fényérzékeny főmre ve-
títi. Ha a csiillámilemezre beszélünk, természe-
tesen az a reáraigasztott tükörrel együtt- rez-
gés,be jön, a tükörről visszavert fénysugár pe-
dig nagyítva adja vissza a hang erősségének 
és színezettének megfelelő hullámokat Ha a 
fényérzékeny filmet alkalmas sebességgel 
mozgatják, a filmen a hangrezgések folytonos 
képe keletkezik, vagyis más szóval ilyen mó-
don a beszédről vagy énekről rendes fotog-
ráfiai fölváltéi készül. Ezt a filmet Lifsehitz a 
szokásols módon előidézi és a negatívról egy 
másik ébromzselatinnal preparált filmre má-
solatot készít. A másolatból hullámailalkiualn 
átlyukasztott szalagot kásáit, amelyen az ere-
deti fölvételinek megfelelő folytonos hullám-
vonal iki van vágva. A hang visszaadása ugy 
történik, hogy az átlyukasztott filmen Lif-
schitz erős légáramot boesáit -keresztül, .miköz-
ben természetesen a filmet tkeliő sebességgel 
.mozgatja, ennék eredményeképen a fotogra 
fiai rabon megrögzített rezgéseik képiének meg-
felelően lég,rezgések keletkeznek, amelyek tel-
jesen megegyeznek az eredeti hang rezgésével 
és a zavaró mellékzörejek teljesen elmarad-
nak. A hangvisszaadó készülék nagyon egy-
szerű szerkezetű. Tulajdonkép nem áll egyéb-
től, minit egy k,is légszekrényből, amélyon 
egy olyan hosszúságú vékony halsiiték van, 
mint az átlyukasztott lemez legnagyobb Ihlul-
láimh-cissza, A légszebrényke domború ifölüle-
téhez hozzásimul az (átlyukasztott film, ame-
lyet 'percenlkint mintegy három méter sebes-
séggel a szekrényke légrése előtt egy kis 
elektromotor mozgat. A Jégszekrényt süritett 
levegőt tartalmazó tartényból táplálják. 

— SMgetváry főhadnagy. Az emlékeze-
tes egri katonadráma ártatlanul szenvedő 
hőse, Szigetváry Géza főhadnagy fölgyó-
gyult. A (főhadnagy, akit mellén ért Blaha 
(hadnagy golyója, hetekig feküdt súlyos sérü-
lésével a Dollinger-klinikán. A gondos ápolás 
siettette gyógyulását, a mult hét végén egész-
ségesen- távozott a klinikáról Szigetváry fő-
hadnagy és hosszabb pihenésre hazautazott 
családjához Szombathelyre. 

Az EDISON mozi-színház 
tulajdonosa szives tudomására 
hozza a nagyérdemű moziláto-
:: gató közönségnek, hogy :: 

augusztus 30., szombaton 
nyilik meg az ez évi évad és 
naponta tart folytatólagos elő-
adást. Kényelmes ülések. Rez-
gésnélküli képek. Olcsó helyárak 


