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sora következett még. Palócé László lapszer-
kesztő kollégái és barátai nevében üdvözöl-
te Újlakit, majd egy csokor virágot és egy 
temekbe készült plakettet nyújtott át, ame-
lyen ez a felírás álott: „Újlaki Antalinak, 25 
éves újságírói jubileuma: alkalímábÓl1 kollégái 
és tisztelői." Brájjer Lajos dr. fiumei lap-
szerkesztő a Vidéki Hór.llapirók Országos 
Szövetségének s általában a vidéki újság-
íróknak az üdvözletét tolmácsolta. Lévay 
Béla nyugalmazott városi iktató, mint a ré-
gi ujságiró-gárda tagja mondott köszöntőt, 
meghatottan emlékezvén ímeg a huszonöt 
év ellőtt, való időkről. Balassa. Ármin dr. a 
Dugonics-Társaság, Almássy Endre szimM 
igazgató pedig a szegedi szi-ntáraulat nevé-
ben köszöntötte fel a jubiláló lapszerkesztőt, 
majd nagy tetszés mellett olvasta föl Uj/laikii-
mjafk humorosan nnegirt éllettörténletób Ez-

után Ujlaiki Antal emelkedett szólásra, meg-
hatottan mondott köszönetet, az impozáns és 
őszinte ünneplésért és külön köszöntötte azo-
kat, akik az ünnepség létrehozásában közre-
működtek. A jubiláns beszéde után. Kelemen 
Uéla dr„ Szeged második kreületének or-
szággyűlési képviselője a hivatásos újság-
írókra, mint a nemzeti előrehaladás munká-
latira imondott Jellk öszönitőtj, ikjiejmielvén a 
uemaeti előrielia,Indásért munkálkodók kö-
tött magát a jubilánst, akti huszonötéves pá-
lyafutásán megbecsülést szerzett. Tömörkény 
István a „Császári, és királyi köztársaság" 
©inni szegedi bohémtársaság nevében mon-
dott köszöntőt és aranytalíHat nyújtott ót Üj-
lúkitrralk. Több felköszön,tő hangzott még el 
^után, majd Szabó Mihály hírlapíró felöl-
VasUi az ország minden részéből érkezett üd-
tözlö táviratokat. Az üdvözlők sorában vol-
íak: Lázár György dr. polgármester, Bokor 
Dál helyettes polgármester, Gárdonyi Géza. 
Szinger Kornél* Nagy Sándor flSeuex), Bo-
kor Adolf, Márkus Miksa, a Budapesti Uj-
ságirók Egyesületének elnöke, Gelléri Mór. 
Perjusz Lajos, a „Világ" szerkesztője, Róna 
Lajos, Polgár Lászlóné, Barmos György, Se-
tét Sándor dr. '.királyi tanácsos, /lapszerkesz-
tő (Eger) és még számosan. 

-— Tömörülnek a képzőművészek. A 
szegedi, a környékbeli s általán, az alföldi 
festők és szobrászok ez ideig) nincsenek meg-
védve szociális szempontból. Évek óta pa-
naszkodnak, végre is. egy lelkes szegedi fes-
'ő, Hódi Géza megteremtette az alföldi mű-
vészek szervezetét s most vasárnap megala-
kult az uj, nagy föladatokra hivatott egye-
sület. Az Alföldi Képzőművészek Egyesüle-
tének szélyhelye Szegeden lesz. Ittt ,is fogják 
első kiállitásukat rendezni. A vasárnapi ala-
kiiiö ülésen, Teles Ede szobrász elnökölt, kí-
vüle megjelentek Kőrösfői-Krisch Aladár fesr 
m, Szécsény Gyula, a budapesti iparművé-
szeti társulat titkára, Menyhért Miklós ipar-
művész, Polczner Erős, Barabás Géza, Se-
bestyén Endre, Tóbiás László, Endre Béla, 
teőri József dr., Hódi Géza és Papp Gá-bor. 
megválasztották a tisztikart, amely szerint 
mnök lett Teles Ede, társelnökök: Szlányi 
Lajos, Krísch Aladár, ügyvezető-elnök. Sző 
n József dr., titkár: Hódi Géza. A festészeti 
szakcsoport elnöke: Endre Béla. Szobrá-
szati szakcsoport elnöke: Szentgyörgyi Ist-

jegyző: Vig Ferenc. Az építészeti szak-
l ő p o r t elnöke: Pogány Móric, jegyző: Ot-
bvay István. Az iparművészeti szakcsoport 

«'nöke: Menyhért Miklós, jegyző: Szigyártó 
jUoert. Pénztárnok: Polczner Erős, ügyész: 
'Ztbula Antal' dr. A szakcsoportok választ-

mányi tagija: Páskor János, Tóbiás László 
> Raffner László. A tisztikar megválasztása 

wám, megbeszéléseiket (folytattak a további 
teendőkről, amelynek során az a vélemény 
fakul t ki, hogy ugy a fölolvasások soroza 
T-t' ntiut az első kiállítást Szegeden fogják 
megtartani. Hétfőn- délelőtt a vendég, művé-

szek megtekintették Móra Ferenc kalauzolá-
sa mellett a kultúrpalota gyűjteményéit, me-
lyek közül különösen a régészeti és néprajzi 
osztály kötötke íte figyelmüket. -Az Alföldi 
Képzőművészek Egyletének .ezideig hetven-
hat művész tagja van. Ebben az egyesület-
ben tehát csakis aktív művészemberek van-
nak és ebből a szempontból1 tartjuk naigyje-
ilentősélgünek a tömörülést. . 

— Dolgoznak a feministák. Alig alakult 
meg Szcgiad«fn a feminizmus ©tszméinek ter-
j-es®téeéne -a legújabb egyesület, -már is tellkes 
munka jelzi a progresszív gondolkozású asz-
szoaiyok törekvésének jogosultságát. Az egye-
sület hétfőn délután népes tiagértókezletet 
tartott Jóny Lászlóné elnöklésével. Az el- | 
nöknö telkes szavaikban buzdítván a taga-
kat, hegy erejük legjavát :a közös eszméknek 
szenteljék, megemlítette, hagy a nagybizott-
ság beterjesztette részletes programiját. Tur-
csányi Imréné isimertette a gyakorlati tanács 
adó .működését, a gyenruGkvédekni bizottság 
komoly munkásságát Domokos Lászlóné ama 
fela-datoka-t .ismertette, -aimielyéket a pedagó-
giai bizottság maga elé tűzött. Értékes és 
formás előadásának az volt a vezér,gondola-
ta, hogy a modem iskolareformokat nem 
keid' a szülői gondozás nélküli gyerekeik ki-
váltságává tenini, aibcgy nálunk divatban 
van, hanem ki kell terjeszteni valteimennyi is-
kolára. A Rzegédn feminizmusnak .az i'jesz 
egyik főfeladata, hogy minél szélesebb kör-
ben érdeklődést keltsen e reformok .iránt s 
ia, tőle telhető eszközökkel elősegítse őket a 
szegedi iskolákban. Vajda Bálámé kari érde-
keik ápolására buzdította a nőtiisztvisieiliőket 
és ismertette a mőtisztviselők bizottságának 
rnun.ka,tervét, mely a nőtisztvi&elők tovább-
képzését oólczza s áJilásközvtetitássel! i s -fog-
lalkozik. Horváth :Mórné a hatósági cselléd1-
közvetitést s a vele kapcsolatos cseilédotthon 
megsürgetését javasolta. Berger Vilma .kije-
lentette, hogy a nőtisztvísielak méltányolják 
támogatásukkal az egyesület, vezetőségének 
nehéz munkáját, majd ugy a maga, mint kar-
társnői nevében köszönetét fejezi iki a bi-
zottságnak. Ezután elfogadták Pap Róbent 
idr.-nak azt az inditványát, hogy iaz egyesület 
intézzen átiratot a város, tanácsához, hölgy 
az .ujonm/an -meigalakitaindó szinügyi bizott-
ságba válasszanak meg nőket is tagokulL 
Turcsányi Imre dr. igazgató főorvos üdvö-
zölte iá .gyermekvédelmi bizottságoti, mely-
nek munkássága elé örömmel tekint. 

— Nem kémek. Szabadkáról jelentik 
(Egy katonai tudósító jelentése nyomán híre 
kelt, lnogy Meixner Ottó temesvári hadtestpa-
rancsnok és Terstyánszky Károly, a IV. 
hadtest parancsnoka, a® -orosz kémek árta.l-
imatlainná tétele .végett szigorú rendéletet kül-
dött a csapatparancsnckokhoz. A rendelet-
ben figyelmeztetik az ezredéket, liogy az 
.utóbbi időben kémek ilepték el a délvidékét, 
.akik imint .munkások, ügynökök, esetleg lóvá-
sárlés ürügye alatt mint lókereskedők sorra 
.látogatják azokat a városokat* ah-ol- katonai 
ság, főként tüzérség állomásozik. A rendelet 
utasítást tartalmaz a tisztek és a legénység 
részére, hegy a kéméket feltartóztassák. Mint 
-most kiderült, a széleskörű óvintézkedés hiá-
bavaló volt, -mert csak két oroszországi is. 
mert lókereskedő, Feinberg és Rachlin érke-
zett Szabadkára, akik tónylég vásárolták 
luxuslovakat. A kereskedőiknek egy rigai 
bank utalványozta ki a pénzt egy szabadkai 
bank utján s az illető pénzintézet tisztviselő-
je fűzte ehez a hirhez a .kémekről szóló ka 
landos .mesét. 

— Ismeretterjesztő előadások. A sze-
gedi móravárosréazi közeégi népiskola tan-
testülete február 4-én és 11-én, szerda este 8 
órakor ,a móra-askcla tormateranében ismeret-
terjesztő előadást tart. Az előadások sor-
rendje.. Február 4-én: 1. Kertészet, gyüraöl-
asiészet éa értékesítést. Előadó: Nyáry Fe* 
renc tanitó. 2. Rákóczi-iniduló: KŐlteanény 
Farkas Imrétől, előadja Heine Frigyes ifjú 
sági egyesületi tág:- 3. A nemzetiségek. .Elő-
tt dó: Szabó Lajos hitoktató. 4. Vetített képek 

a földrajz köréből. Előadó Marsán József te-
uutó. Február 11-én: 1. Az ifjúsági egyesüket 
.páliya+óteAeiiiek eredménye. Fetelvaasa Smbú 
Lajos hitoktoó. 2. Czinka Bamna. KöAtetaéMiy 
Farkas Imrétől. Szavalja Heine Frigyes if-
júsági egyesületi tag. 3. Hogyan védeiküsaz© 
az anya gyermekét, ,a ragályos ,betegségektől. 
Előadja özvegy Székely Gáborné óvónő. 4. 
Svédország. Vetített képekkel. Előadó Raff-
ner Dezső igazgató. 5. Zárószó. Mondja Heme 
.Henrik. Az előadások mindenkor este 8 óm-
kor kezdődnek. 

- Hir Corkijról. Pétervárról jelentik* 
Amióta Gorkij Maxiim visszatért Oroszor-
szágba, a hatóságok szüntelenül érdeklődnék 
iránta. A nagy iró Mustamacki finnországi 
helységben telepedett te. Anniikor eanék Ki-
re ment, a helység közelében husz titkos 
rendőr telepedett meg, aki Gorkij mindem /lé-
pésiére vigyáz és minden .látogatójáról pon-
tos jegyzéket i-n -Sok dolguk nem igen ákiad, 
mert Gorkij betegségére való tekintettel na-
gyon visszavonultan él és imár jobb színben 
van, mint Capriba® volt. Még nem biaanycH 
azonban; hogy az orvosok ki tud ják-e gyógyí-
tani veszedelmes tüdőbajábóL Gorkij külön-
ben most nagyobb utazást tesz egész Orosz-
országban, mert személyes tapasztalatokat 
akar szerezni az orosz viszonyokról. 

— A csendőrhadnagy büne. Február 
17-ére tűzte ki az aradi esküdtszék elnöke a 
ieleséggy.iiikos Dornó Árpáid, volt csendőr* 
hadnagy bűn-pőrének tárgyalását. A -gyilkos 
és védője előbb azt akarták, bog*,' a bünpör 
mielőbb főtárgyal'á-sra kerüljön. Az e hó 
17-ére kitűzött tárgyalást azonban az ápri-
lisi ciklusra hagyják. Domó fogságában 25 
oldalra terjedő emlékiratot irt, melyben el-
mondja, hogyan ismerkedett meg Kolozs-
várott Porzsolt Zsuzsannával, hogy vette 
feleségül és hogyan nyomozta ki hűtlensé-
gét az esküvő utáni napokban. Leirja, hogy 
nem akarta feleségét megölni, hanem békés 
elválásra akarta kényszeríteni. Mivel azon-
ban az asszony tagadott, ő olyan dühös lett, 
hogy szinte önkívületi állapotban agyonlőtte 
feleségét. Emifitést tesz Domó egy Malle ne-
vű hadnagyról is, aki -legelső férfiismerőse 
volt Porzsolt Zsuzsannának s akit a nő áJ-
litólag szintén szerencsétiénné 'tett. Mivel 
eddig Malle hadnagyot nem tudták fölkutat-
ni, a védő arra kérte az esküdtek elnökét, 
napolja el az ügy-et áprilisig, .míg Malle hoR-
létét kiderítik. A nagybecskeréki törvényszék 
vizsgálóbirálja a napokban hallgatta ki Ha-
necker honvédszázadost, a pör koronatanú-
ját, aki Szegeden ismerkedétt meg a tanító-
nővel. 

— Sztrájkolnak az angol tanítók. 
Londonból jelentik: Herfortshire grófságban 
tegnap háromszázötven tanitó sztrájkba lé-
pett. A sztrájk miatt öt iskolát be keilett zár-
ni, a többiben pedig korlátozni keilett a taní-
tást. A sztrájknak az az oka, hogy a tanítók 
keveslik fizetésüket. Az a bizottság, amely a 
tan,itókát, kinevezi, együttérez a sztrájko-
tokkal és ezért nem, akar segéderőket kine-
vezni. Attól tartanak, hogy a sztrájk kiter-
jed Anglia többi grófságaira is. 

— Hat év után. Még 1908. májusában 
történt, hogy Budapesten, a Lujxanuteában 
véres merényietet rendezett tizenöt ember. 
Szabó Mihály felbujtogatofct tizennégy em-
bert ás azok -egyik, uzsorázónak itólt hentes 
boltja elé vonultaik s revolverekből' lövöldöz-
tek, Matuska látván lienfesse«édet több go-
lyó érte s .meghalt, Sántha Fülöp villáim® 
kalauz pedig életveszélyesen megsebesült, A 
törvényszék ti-z-eminégy embert felelősségre 
vont és fejenkint négy, illetve hát évre bün-
tetett börtönnel és fegyházzal, csupán a 
bujtó szökött meg és. Svájcban, illetve Né-
ímetországbam -kóborolt. Január 27-én, azxw-
ban most hazajött Budapestre s a Kőfaragó-
utcában vett lakást. Aizt hitte, hogy dlévült 
már a dolga. A detektívek megtnidtáfk. hogy 
Szabó Mihály haaajött, a n a délután, miknr 
ép az utoára akart kilépni, letartóztatták. 


