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Szünidő a tanyákon 
(Saját tudósítónktól.) Nyolc óra negyve-

net mutat a kerek vasúid óra Miéi- zmmáne-
kipján a nagy mutató, a .háramlik sinpó.rró 
indul Pest felé a szénnélyivonat. Az egyik 
harniadcsztáílyiu kupában foglalok helyet, 
néhány apró (!<zegiatl)i ü;u\lal és leánnyal 
egyiitt, akiktől megtud um, hogy a tanyára 
mennek, mert ők is a szünidei gyermekte-
lephez tartoznak és csak elmaradt részei a 
már kint levőknek. Elég rövid az ut, bár a 
„nnasina" mindenütt megáll. Egy nagy fejű 
buksi, tenyeres lurkó becézve simogatja a 
sárga keményfa padot, nevetésre nyílik a 
szája s a repedésen keresztül Iklhiiillan lióí'e 
bér foga — először iil a vasúton. 

Amint előtűnik a Fclsőtmiya félórásm 
áillcmáis, az apróságok fellugrálnak, egymást 
lökdösve lépkednek le a magas .lépcsőn, 
egyikük-másikuk elbukik a niaigyr® írnii ka-
vicson, de máris talpra áll és fut a naip he-
vétől át izzott forró homokiban. 

A nagy templom mögött van a Központi 
iskola, bel már üreseik a tantermek, szüne-
tel az előadás s bár az udv®ron tnfl, estészen 
lent vagyunk a házban, még mindig sehol 
sec ki, mintha magára hagyták volna a fe-
hérre meszelt faházat. De künn a hosu/.u 
kerten végig csendül a gyerek lárma, ka-
caj, már messziről kivehető a fiáik tetején is 
bravúrosan miülködő ,/váro-i gyéreik". Barack 
szüretre érkezünk, nuigy fo:.o t kosarakba 
szedik a szépen érett kajszin barackot, a 
nagycihb fiuk a fám, a kisülitek a fa alatt, a 
gyerekek maszatosak, mezítláb vannak, jó-
iziiien esznek, mintha szigorúan betartanák 
az iskolában tanult parancsolatot: „ne kösd 
be annak száját, akii ny mitat". 

Lóky Józisef igazgató egy szempillan-
tásra leparancsolja őikei a fáról, a szedők 
összegyűjtik a gyümölcsül, bemennek ,a 'nel-
ső szobába mosakodni, tisztálkodni. A leá-
nyok a homokban játszatnak sütést-főzést; 
apró sörös üvegeik pléh/fedőlapjával készítik 
a jobbnál-jobb süteményt és bájois, naiv g,ve-
rő kséggel töltik el az időt a nagy terebélyes 
tölgy tövében, mely kinevezett bollt. Nyoie-
tiz éves leánykák mamáikká letsznek s pisz-
kos. kendőbe bugyolált fadarabot ringatnak 
kezökben, altatódéit dudolásztvla. Az igaz-
gató beszállítja. őket a nagy teremte, hal csak-
hamar ötvenen felüli ványadt, vértelen apró 
gyerek tömörül össze. ö.römrtpesive tiszto-
gatják legjobb ruháikat, kis leányok vékony 
perikál szoknyájukat, kék karton kötényü-
ket vigyázva, óvatosan m»agnk alá szorítják, 
aimfiirt leülnék a frissen letörölt kemény fa-
padokra s halkan diskurálni kezdenek. Sze-
gény emberek gyerekei, alkiilk áldozatkész 
emberek jóvoltából ide kerülték, Ihogy a 
szünidőt homokos vidéken, friss, jó levegőn 
töltsék el s jobb táplálékhoz jussanak a 
szünidei telepeken, 11 ni ni a/milyenben odahaza 
van részük télen, ha szülőik nem jutnak 
munkához. 

Arautám ebédre terítenek a folyondárral 
befutott verandán, az ifjur gyerekllilad mo-
hón lát hozzá, hogy súlytöbblettel álljon is-
mét mérték alá, ha a myáir elmúlása után is-
mét visszahozzák őlket a városba — a sze-
génységbe. 

— A szegedi választás. .Nagy megelé-
gedést keltett városszerte az az egyhangú 
megállapodás, mely Rósa Izsó dr. nevét 
tűzte a szegedi választási harc legimpozán-
sabb tömegének zászlójára. A nemzeti mun-
kapárt óhajtásával szemben aligha fog más 
kivánság szóhoz jutni. Kitűnt ez már az elő-
készítő munkálatoknál, melyek arról tettek 
bizonyságot, hogy a városban létező más te-
le pártállásai választók szivesen léptetnének 
ugyan fel ellenjelöltet, de egyetlen alkalmas 

vezetőegyéniségűk nincs, akinek személye a 
legparányibb reményt nyújthatná a sikerhez. 
Sem a függetlenségi párt, sem a Katholikus 
Kör nem tudott megállapodni jelöltjének sze-
mélyében. Joggal lehet tehát azt mondani, 
hogy Rósa Izsó dr. nem a legtöbb reményre 
jogosító, hanem .az egyetlsn komoly jelöltje 
Szeged közönségének. 

— A király Ischlbe utazott. Bécsi tud' -
sitónik jelenti: A király ma reggel nyolc óra 
35 perckor a penzingi pályaudvarról Ischlbe 
utazott. Az udvari kiséret egy része a ki-
rállyal együtt szállt a vonatra, a másik ré-
sze, ezek között Seidl dr. udvari plébános 
pedig a külön vonatra már a nyugati pálya-
udvaron iilt fel. A király előreláthatólag 
szeptember 8-ig vagy 9-ig marad Isohlben, d 
honnan azután Schönbrunnba tér vissza. 

— Az uj: pénzes albán jelölt. Wied 
herceg még Durazziőban van és Brüsszelben 
már jelölték az utódját. Ugy brossa>K új-
ság .jelentése szenint Bonaparte Roland her-
ceg az A-Veniuc Louiiseom levő lakásába ösz-
sz-fcitált,a bon apuid ist a barátijait és a j bu-
rátok jelölték őt az albán trónra. A dolog 
egy kicsit tréfás lenne, de négy nagyon ko-
moly doloig van mögötte. Az első három: 
pénz, pénz, pénz. A 'negyedik: a hármas an-
tant, amely Glaiszoirszágigál együtt erősen ;á-
mogialná a Bonaparte herceg jelöltségét. Ez 
az, aimti a tréfát lemossa a .dolog ábrázatáról. 
Bonaparte herceg tudvalevően a montekar-
ói játékibank bér,lőjenek, Monsiemr Blanc-

nak a leányát vette el, iá leányát és a va-
gyonát. Száz mmhlióm. becsülik a herceg 
pénzét: olyan hatalmas eszköz, amellyel az 
összes miirdiitábat, maliisR® .rdkat, ikis és nagy 
P.renlk Biö Dudákat, a fölkelőikkel együtt 
zsebre vágná. Illetve a pénzí az ő zsebükbe 
válgmá. Az arany -csengése olyan zene lenne 
az -albán hegyeik közt, amely egy táncra per-
ditené a fölkelőket, a nacionalistákat, Esz-
sziad pasát, Olaszországot és Európát. Bona-
parte hercieig egyébként nagy mübarát, ami-
re belliik neki könnyen és hiu ember, ami na-
po'leoni származás és száz millió .mellett 
szintén jogosult dolog. Hiúsága legnitóbb né-
mi kielégülést kapott: Napóleon Viktor her-
ceg a császári fenség, iSon Altesse Lmperiak 
.eiiuet adta neki. A jelölés tehát megtör lény. 
Son Altesse Imperiale trónra alk'ar kerülni 
és ha Vilmos fejedelem csakugyan megunja 
a durazzói operettet, akkor következhetik 
egy nemes Roland-éneik. 1. Roland mbret: 
egészen jói hangzanék és egy kis francia izt 
adnia az operettnek, amily ugyteeim tökéletes 
francia szellem nélkül. Hogy Béniben mit 
szóiinaik a brüsszeli jelöléshez, az persze 
más. Leihet, hogy niam táncolunk hozzá. 

— A miniszterelnök és a munkanél-
küliek segélyezése. Kecskemétről jelentik: 
Tisza István gróf miniszterelnök leiratot in-
tézett Kecskemét város tanácsához a munka-
nélküliek segélyezése ügyében hozott és az 
eléje terjesztett közgyűlési határozatra. A 
miniszterelnöki leirat szórói-szóra ez: 

A város közönségének április 30-án tar-
tott közgyűléséből 16.060. sz. alatt került fel-
terjesztésére biztosithatom a város közönsé-
gét, hogy a kormány a jelenlegi ipari pan-
gáso'kozta bajokkal s ezek között a munkání! 
kiiliség nehéz problémájával is a legodaadóbb 
igyekezettel foglalkozik s a maga részérő; 
megragad minden alkalmat a munkanélkü-
liek szenvedésének enyhítésére s a kereseti 
v iszony ok megj a v itásá r a. 

A város közönsége által felvetett azon 
eszmére vonatkozólag azonban, miszerint a 
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munkanélküliek segélyezése biztosítási ala-
pon rendeztessék, .meg kell jegyeznem, hogy 
e nagy szociális problémának nehéz volta 
épen a kockázatok kiszámíthatatlan voltában 
és egyenlőtlen elosztásában rejlik, amelynél 
fogva jóformán elháríthatatlan akadályok 
tornyosulnak a biztosítási alapon való ren-
dezése elé. Más fejlettebb viszonyokkal birö 
államok tapasztalata mutatja, hogy épen ez 
a feladat alapjában támadja meg olykor 3 

legtőkeerősebb munkás-jóléti intézmény 
anyagi erejét is. 

— Orosz tartalékosokként maradnak 

Szentpétervárról jelentik: A hadügyminisz-
ter utasítására a tartalékosok fegyvergya-
korlatát. amelyre mintegy 650,000 tartalé-
kost hívtak be, október elsejéig meghosz-
szabbitják. 

— Rablógyilkosság Szentmihálytelke" 
Mint annak idején megírtuk, jtmius 10-érj at-
í 'ól értesítették a szegedi rendőrséget, Hogy 
Szentmihályrelken a Tisza partján egy holt-
testet találtak. Borbola Jenő dr. ügyeletes 
kapitány és Léácrer Dezső dr. kerületi or-
vos mentek ki a helyszínre. A holt testen 
nem találtak külső sérülést és igy bűntényt 
nem is következtettek. Miután a holttest ,:i 

gválai területen feküdt, a szegedi rendőrség 
jelentést tett az esetről a szőregi c s c n d ö r f e k 
íiek. hogy a további nyomozást, a személy-
azonosság megállapítását a csendőrség y-
gezze. A nyomozás eleinte csak a személy" 
azonosság kiderítésére terjedt ki, de ifosőih 
olyan jelek mutatkoztak, melyek bűntény'-'® 
engedtek következtetni. A nagykk- 'T 1 

ügyészség ugyanis elrendelte a holttest m1" 
boncolását, melyet Gyálán végre is hajte-
íaik. A boncolás megállapította, hogy a 
n>ticséílen embert tompa eszközzel fcjbisúj-
tották, majd a vizbe fojtották. Sik,eriih * 
holttest személyazonosságát is miegállaph3" 
ni: Boár Andrea F) éves nazarénus vallás" 
földművelő volt az áldozat, aki abban tő-
idéiben. Szentmíhálytelken kérését i. munkán 
A csendőrök most már Szettem iliályíelekem 
Gyálán és Szőregen folytatták a nyomozás'* 
Tanács József szettemiiályteleki gazdánál eb-
ben az időben dolgozott egy Dani Mi'háA' 
nevii 28 éves horgosi legény, aki a 

Holttest 
fölfedezése után eltűnt SzenttmíMlytelekröb 
-Bizonyosnak látszott, hogy az ismereti-11 

kalauz Dani Mihály lehetett. Hosszas Hajsza 
után. sikerült a csendörségnek a 'horgosi ta-
nyáik között Dani Mihályt elfogni. Az elve-
temült legény eleinte mindent tagadott, f : 
később a bizonyítékok súlya alatt beism--1'" 
vallomást tett. A csendörök ugyanis megta-
lálták a legénynél Boár Andrea cipőjét és 
fehérneműit. Dani Mihályt ezek után átadták 
a nagykikindai ügyészségnek. 

- Élet a partfürdőn. Julius hónapi3 

meghozta az igazi nyári meleget, és pezsdül0 

életet varázsolt az njszegodii parbfündőre. K®t 
hűvös és barátságtalan nyár után a kőző'1' 
•ség valósággal ujjongva üdvözli a fürdősz® 

i. zónt, mely minden sportszerető e /mbern 

lehetővé teszi, hogy szórakozást k e r e s s e n 9 

Tisza mentén. Csónakázás, uszáls, tornaZÍP | 
vitorlázás, napfürdés örömeiben válogat'1 a 

a boldog hensziílött halandó. A paa-ffni"'' 
nagyszerű jelentősége folyton f o k o z ó d ó 1 

togatottságálbian nyer kifejezést. Délelőtt L>3 

délután csak ugy rajzlk odakint a P01'0'1 

don a szines fürdőruhák tömege és ugy3 

csak korám künn kell lennie annak, aki n1 ' ; 
vetkőző kaibdnt akar kapni. Az átkelés c" 
nakokon történik, aimi meglehetősen las*3' 
megy; nagy kár, hogy a partifürdő vez®t0 

?égé nem képes ipárhuzamosan iközfe"c 

i l-ét' 
11 ki t o í'ctói í a k j ár a tóikat beállítani, aminek >* 
égkii.viil az utóibihi időiben teikövetkezett vcsZ 

' il 
tőségek az okai. Nagyban meigkönnyifen® ̂  
közlekedést, ha az ujszegedi villamost m1" hosszaibbitanálk a temesvári könvton át 'ti 


