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DÉLM A GY ARORSZÁG

vissza szándékozik vonulni .a színpadtól. Ha
ez bekövetkezik, a Teotra Grandé

kártérité-

si pört indít a hercegnői származású szinéznő ellen, aki valósággal egy romantikus démon szerepet játszotta a megrázó szerelmi
történetek során.

Caillaux J levelei.
— Arnyékképekja francia politikából. —
(Saját tudósítónktól.)
Megtörtént az, a
mire az egész francia közvélemény napok
óta izgalommal várt: Boucard
vizsgálóbíró
kihallgatta Calmette Gaston meggyilkolásával kapcsolatosan a volt francia miniszterelnököt, Barthou-t. Ez a kiváló politikus évtizdekes nagy ellenfele Caillauxnak. Utolsó
összecsapásuk az volt, amikor Caiillaux hatalmas parlamenti
beszédével,
melyben
Uarthou kormányának pénzügyi politikáját
birálta, megbuktatta
ellenfelét. Azóta most
kerültek szemközt első izben, ám a jelek
szerint Barthounak nem sikerült oly súlyos
sebet ejtenie ellenfelén, mint amilyet az ejtett ő rajta, amikor kibuktatta a miniszterelnökségiből.
A volt miniszterelnök kihallgatását Caillauxnénak vallomása tette szükségessé. Caillauxné ugyanis azt vallotta, hogy férjétől a
következő regényes jelenetről értesült:
Barthou egy este az utcán hosszasan beszélgetett Madame Gueydan-ivd, Caillaux
első feleségével. A beszélgetés
.közben az
egyik gázlámpa fényénél .az asszony kivett
a retiküljóből egy kis csomagot, kibontotta s
ekkor

leveleket

szedett

elő,

amelyeket

p e d i g Doumergue
miniszterelnök
óhajtására,
hogy bizonyos
diplomáciai
irásak
közlését
akadályozzam
meg, amelyek
árthattak
volna Franciaország
külső
politikai
jhelyzeté-

nek. Végül .arr,a kértem Calmette-t,, hagy a
felsőbbrendű igazság és az ország érdekében
álljon el a Fabre főügyész által irt jelentés
közlésétől.
Ezután rendkívül érdekes tanúkihallgatás következett, Egy Vervoort ne.vü újságíró, a Gil Blas munkatársa jelent meg ,a 'vizsgálóbírónál 'és elmondotta, hogy 1911. szeptemberében Madame Gueydan neki fölajánlotta azt az egész bizalmas levelEizőst, amelyet Caillaux és felesége akkor folytattak
egymással, amikor még nem voltaik házastársak.
Caillaux elvált feleségének v.an egy nőtestvére, aki festőmüvésznő, ez véletlenül
Megismerkedett Vervoorttal 'és. megkérte,
hogy találkozzék nénjével. A találkozás egy
olőkelő párisi szállóban történt, ahol MadaMe Geuydan egész sor levelet mutatott meg
152
újságírónak.
Ezek a levelek, — mondotta Madame
G u e y d a n , — Caillaux-d
mint
politikust
lehetetlenné,
mint férfit és embert pedig nevetségessé fogják
tenni. Kérem,
mondja
meg,
közölhetné-e
ezeket a leveleket
lapjában.

Ekkortájt vált ismeretessé Caillauxnak
az
oz elhatározása, hogy barátnőjét feleségül
Veszi és a tőle elvált .asszony ezt akarta még
botrány árán :is meggátolni. Az újságíró
azonban .a,zt felelte, hogy hasonló levelek
a Gil

harcban
se
munkatársának

A vizsgálóbíró e vallomás után azt mondotta, hogy Madame Gueydan kihallgatásakor kijelentette, hogy ő soha, senkinek nem
mutatta a birtokában lévő leveleket s még
ikevésbbé akarta azokat közreadni. .Erre Vervoort megmondotta a vizsgálóbirónak, hogy
melyik szállóban találkozott aiz asszonnyal
és azt is, liogy a szálló melyik .alkalmazottai
valtak ennek ,a tanúi, akiket a vizsgálóbíró
már szintén beidézett.
Parist mindennél jobban érdekli az a
kérdés, hogy mit tartalmazhattak
Caillauxnak azok a levelei, amelyeknek
közlésétől
annyira remegeűl Caillauxné,
hogy
gyilkosságra vetemedett.
Erre vonatkozóan senki
sem akar nyilatkozni,
noha vannak
egyesek,
akik nemcsak látták, de olvasták is a kérdé-
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Eredeti francia szellemes, kacagtató pikáns vígjáték 3 részben.

A főszerepben T R E P T O W OTTÓ,
a KÉK EGÉR főszereplője.

közöttünk.

— Ami lazt .a hint illeti, hogy én két izben is jártam a Figaro szerkesztőjénél, hogy
lapjában ne tegyen közzé bizonyos Írásokat,
ez igaz. Ám nem azért jártain ott, hogy am.a.
kérdéses intim levelek megjelenését megakadályozzam. Én azért mentem Calmetiteliez és

közlésére

közöket- nem lehet még politikai
fölhasználni
és hozzájárult
elutasító
válaszához.

át-

nyújtott Barthounak. Ezek voltak Caillauxnak mai feleségéhez intézett titokzatos és
kompromittáló levelei, abból az időből', .a
mikor még nem vette el Rainouard asszonyt,
Claretie elvált feleségét,
A volt miniszterelnök erre a hirre vonatkozóan a következő vallom ásít tette:
Én igenis ismertem Madame Gueydant, aki ugyanabban az utcában lakik, a
melyben én. Mintegy másfél évvel ezelőtt véletlenül találkoztunk az utcán és néhány
percig beszélgettünk. De bizalmas levelekről
nem volt szó

ért referálni fog szerkesztőjének. Ez meg is
történt, á.m Mortier, a lap szerkesztője, szintén azon az állásponton volt, hogy ilyen esz-

Blas

nem

vállalkozik,

de az-

AScherlock-Holmes-sorozatl. része

Hráülnii
A hires Conan Doyle regény után
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f.
ses leveleket. Ezek között van Vervoort is,
aki azonban szintén nem akarja ismertetni
a leveleket, melyeket pedig sorra olvasott.
Az újságíróknak, akik kihallgatása után megkérték, hogy mondjon valamit a titokzatos
levelekről, csak ennyit válaszolt:
— Én igérétet tettem annak idején, hogy
ezeknek a leveleknek a publikálását
megakadályozom.
Ez sikerült is három éven keresztül. Meggyőződésem, 'hogy ha Calmette birtokában volt ezeknek a leveleknek, nem gondolhatott a közlésükre. Ezek a levelek a lehető legintimebb
szerelmi részletekkel
voltak
Vele és én megértem, ha Caillauxné kétségbeesett arra a gondolatra, hogy ezeket a leveleket a nagy nyilvánosság elé bocsátják.

A szegedi analfabéta
tanfolyamok.
— A feministák az iskolaszékhez. —
(Saját ^tudósítónktól.)
Szombaton délután négy órakor az iskolaszék
Faragó
Ödön dr. tiszti ifőorvos elnöklésével ülést tartott. Fölolvasták Jünossy Gyula királyi tanfelügyelőnek a múlt ülés jegyzőkönyvére vonatkozó észrevételeit, amelyek között jelenti,
hogy a móravárosrészi iskolában történt affér miatt, — amelyről annak idején részletesen irtunk — megindította a vizsgálatot.
Bemutatta ezután az elnök a közoktatásügyi miniszter értesítését arról, hogy a tani tőik fizetésének az állami státuszba való
sorozását teljesítette. Közölte továbbá az elnök, hogy a tanítók és tanitónők továbbképző tanfolyama junius elsején, kezdődik.
Szinger Kornél, a szegedi kegyesrendi
főgimnázium volt igazgatójának távozásával megüresedett egy iskolaszéki tagság. Ennek a betöltése iránt az iskolaszék átirt a
polgármesterhez. Jánossy Gyula tanfelügyelő felszólította az összes szegedi népiskolai
igazgatókat, tegyenek jelentést, milyen tekintetekiben tartják kívánatosnak, ha a szülők az iskolák vezetőségével havonként legalább egyszer tanácskoznak.
Az analfabéta tanfolyamok vezetői jelentést tettek a napokban lefolyt vizsgák
eredményéről. A vizsgák kitűnően sikerültek.
A Móra-utcában levő iskolában harminchárom analfabéta tanuló volt, ezek közül húszan sikerrel vizsgáltak. A honvédség analfabétáinak vizsgája április elsején volt s valamennyi vizsgáló a tanitás kiváló eredményéről tett tanúságot. A tanfolyamok vezetője Raffner Dezső igazgató-tanitó volt.
Pálfy Dániel iskolaszéki tag meglátogatott több elemi iskolát s ezek között különösen sötét szinekkel festi le a jelentésében a
móravárosrészi iskolaépület állapotát. A falak repedeznek, a kéményeket a leggyöngébb szél is ledöntheti, általában olyan rozoga az épület, hogy a gyermekek testi épségét veszélyezteti. Az iskolaszék elhatározta,
hogy az épület renováltatása érdekében sürgősen intézkedni fog.
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