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tizelmeikkel. A bíróság, mint egy newyorkí 
kábeltelegramín- jelenti, ítélt felettük. Feren-
czyt 7—15 évi és feleségéli 10—15 évi fegy-
házra ítélte, amit Ferenczy a sing-singi 
fegyházban, felesége pedig az ambernei nö-
íegybázban tölt el. 

- A sörgyáros leánya. Londonból je-
lentik: Nagy feltűnést kelt a newyorkí tár 
sa Ságokban, (mint az ottani lapok jelentik, 
Hallian sörgyáros .leányának esete, alkö. lxVie-
szeratett Eismann Lajosba, a tyjának soffőr-
jébe. Minthogy az apa nem akart beleegyez-
ni abba, bogy hoEzámenjem ia soffőrlhöz, a 
leány elhatározta, liogy a soffőrrel rnegszö 
kik. Aiz elhatározást vallóra ,is váltották, vo-
natra ülték ós meg sem álltak Por Illand ig. 
Mikor Hallian megtudta a szökést, összeköt-
tetésbe lépett a rendőrséggel és följieléntést 
tett, hogy Enamiann elrabolta leányát, iiogy 
ieáaiyfkiereslkedőlknek adja eil. iA följelentés 
alapján a rendőrség nyomozást indított és 
a portlandii szállodáiban, aibol a szerelmeseik 
laktak, newyorfoi detektívek .jelentek .meg, a 
kik Eismamnt letiartóztaitták, bár az apa föl-
jelentése teljesen alaptalan volt, mert szere-
lemből .szökött meg a leánya a soff,őrrel. 

— Nálunk is 'látható napfogyatkozás. 
Augusztus 21-ién Magyarországon is látható 
erős, részleges napfogyatkozás lesz. Teljes 
napfogyatkozás lesz ugyanakkor Grönland 
északi részén, Skandinávia közepe tá ján, 
Nyugat-Oroszországiban, Arménii álban, Per-
zsiában, Beludslsztában és India nyugat i 
par t ján. Nálunk a napkorongnak mintegy a 
négyötöd része fog a hold által e l takar tnak 
látszani. 

— Mit tesz a jó anya ? Erre a kérdésre 
egy jeles pedagógusulnlk igy válaszol: Ven-
dégek jelenlétiében nem korholja, de nem is 
dicséri gyermekeit. Gyermekei szivébe min-
den jónak a szeretetét ülteti és megóvja őket 
minidé kártékony befolyástól. Ra j ta van, 
hogy derült, vidám legyen gyermekségük, 
hogy örömmel gondolhassanak gyermekko-
rukra . Megtanítja gyermekeit az adás bol-
dogító érzésére. Szeretetében nem hanyagol-
ja el egyiket sem, hanem mindegyikkel 
szemben igazságos és egyforma. Gyérmekei 
kérésének a teljesítésében vagy megtagadá-
sában nem szeszélyes. Ha gyermekét meg-
bünteti , érezteti vele, liogy fáj , amiért, meg 
kéli büntetnie, a büntetés kiállása után 
azonban megint szeretetteljes .hozzá. Vigyáz 
•gyermekei magatar tására és küzd csiniig 
szokások és nyegleségek ellen. Alacsonyabb 
és magasabb rangunkkal szemben udvarias-
ságra oktat ja őket. Nem tür állatkínzást. 
'Megköveteli gyermekeitől, liogy tiszteljék és 
szeressék tanítóikat. Nem tűni köztük a ha-
misságot és íiazudozúst. Nem tiiri a szegé-
nyékikel ós nyomorékokkal szemben a kímé-
•ietlenéáget. Viisszae mléík ezi k, ,mi f á j t s mi 
esett nekii magának jól gyermekkorában ós 
gyermekeit is aszerint neveli. Enged nekik 
bizonyos önállóságot, mivel tudja, hogy sa-
ját tapasztalatiból okul az ember. Az időjárás 
ellen ép ugy edai a gyermekeit, mint az élet 
más bajai ellen. Megtanít ja őket arra, hogy 
tudjanak bízni és remélni, de kioktat ja őket, 
hogy ne fáj jon nekik, ha csak minden tize-
dik vagy éppen miniden századik reményük 
válik i s valóra. Megtaní t ja végül őket hinni 
önnxagükban, embertársaikban ós — Isten-
ben. 

irányban nyomoz a rendőrség, hogy nem 
követett-e el Szegeden valami ujabb bűncse-
lekményt. 

— A szerelmes tanár. Lipcséből jelen-
tik: A birodalmi törvényszék ma elutasítot-
ta dr. Schiermcr egyetemi tainár felebbezé-
sét, iA professzort a kezelése alatt álló leá-
nyok ás asszonyok ellen elkövetett erkölcs-
telen merényletek miatt a strasiszburgd bíró-
ság hat havi fogházra ítélte. Az ítélet most 
már jogerős. 

- A rendőrség a [szériiskerti tűzren-
dészetről A rendőrség minden nyáron sza-
bályrendeletet ad ki, melyben a szérűsker-
tekben való rendet á l lapí t ja ,meg. A rendelet 
a következő: 1. A szérűskertben a dohány-
zás, nyílt tűz gyú j t á sa és általában gyufá-
nak a szérűskertbe való bevitele tillos. 2. A 
kazlak, de küllönösien a buzalk'azlalk halt mé-
ternél hosszabbak, négy méternél széleseb-
bek és nagyobbak ne legyenek. Az utakra 
való rakodáis szigoaui.au tilos. 3. Miniden gaz 
da, ahogy a kertbe való rakodást megkez-
dődte, a kiazal mellé állandóan vliizzel telt bor-
dókat és mellé vödröket tartozik elhelyezni. 
4. Minden cképtőgéptuilajidonos a cséplés meg 
kezdésié előtt köteles esti időiben erőitetetí 
tüzelés melllett kipróbálni lolkoundbilját, hogy 
annak a sziforaifoglója és hamutar tó szekré-
nye jó-e és esiak azután viheti a szérűskert 
területére. 5. A cséplés alatt a g1éi> kezelését 
csakis vizsgázott gépész végezheti. 6. Min-
den cséplőgép mellett szabályosan felszerel, 
ment ősziek rény tartandó. 7. A tüzelés a szé-
rűskertben legcélszerűbben kciklsíszfcil vagy 
szénnel eszközlendő. A szalmáivlal való tü-
zelés tilos. 8. A cséplőgépek mellett .minden 
kor egy teljesen jókladbain levő viztariány 
nyal ellátott és áiz/zel megtöltött kézliifocs-
kendőt kel! tartani . Azonkívül 4—5 bordó 
vizet. 9. A gőzlokomil, hamu-ládája a la t t gö-
dör ásandó, mély állandóan vízzel megtöltve 
tartandó. 10. Nlagy szél idején .a. cséplés 
azonnal beszüntetendő. 11. Fözcts qéljú.bóli 
csalk a szérűskerten kívül, at tól legalább 100 
méterre és nem szétszórtan, hanem egy he 
lyen szabad tüzelni, itt is csalk fávlal s a fő-
zés után a t.üz yizzel eloltandó. 12. A szérűs-
kert hatáirvonlalától isizámiitotit 20 méteren be 
lül kazlat dlihelyezni vagy csépelni nern sza-
lad. 13. Tüz esetén a szérűskert kút jának 
kává ja a tűzoltóság megérkezéséig a fontról 
el távóliitanidó. 

— Felakasztotta magát, de levágták. 
Sándor József 57 éves napszámos hétfőn dél-
után az újszeged,i bárföldek 67 szám alatti 
lakásán öngyilkossági száandékból fellalkasz-
totta magát. Fiia észrevette apja öngyilkos 
kísérletét ós levágta a kötélről. Sándor Jó-
zsefet súlyos sérülésével a közfoárházba szál-
lították. Tettének okla ismeretlen. 

hogy a bányavásárlás ügyiét .megbeszéljék. A 
városoknak már több bányát ajánlottak fel a 
Mátra vidékéről, Gömörből és a Balaton 
környékéről; a ikiiküldötte-k valószínűleg meg-
tekintik a 'helyszinen is a bányáikat s csak 
azután bocsátkoznak érdemleges tárgyafo-
sokba. 
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Tallózás a szegedi iskolák 
értesítőiből 

— IV. Állami felsőkereskedelmi iskola- " 
Perjéssy Lászlóról emlékszik meg kegh 

let teljes szavakkal hővezető soraiban 8 2 ,8 

lamii felsőkereskedelmi iisikola értesdtoF; 
Utána a felső kereskedelmi iskolák szak®' 
ügyeletéről i r fíeich Manó az iskola tan8** 
Meleig elismeréssel adózik a tanár l 
Schack Bélának, az iskola. volt, miinl 
ner Biélának, a jelenlegi főigazgatónak. b f ' 
is dukál: istennek, ami az istené, a csá9®1 

nak, aimi a csákzáré! Az iskolai óv történ10^ 
ben .felemlíti az igazgató, hogy a imult ' 
létszámához képeLsl az apadás 40, ami a . 
rcKÍ islkolla felállításának a következniete7' 
Változás a tanári testületiben nem törte^ 
ez pedig minden iskolára csalk szere'®9/ 
mert egy megállapodott 'tanári kar (

e#5n% 
.működésié rendesein .sokká I harmonikusa • 
mint a folytonos változásnak kitett k8 'r0. 
Az i f júság egészségi állapota, noha 
nyos betegségek több izlbeo is fényeit® , 
az intézetet, elég kedvezően allalfoult. U 8 ' , . 
sorban emlékszik meg az értiesitő az pt. 
13. éviben az intézet kirándulásáról A®"1 

országba. Svájcba és Fehtőolascorszaű 
Kár , hogy valamelyik vezető tianáir, 8 

pedig valamelyik jobb tollú tanuló, a k l 
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Idiránduláteblan részt vett, rnieg nem ir t 8 c[| 
az utat azok számára, akiknek nem aC,'a,a
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meg az anyagi mód, hoigy őlk is meg110 

ték volna ezeket a helyetek Mindezek a 
ly.gk különböző útirajzokban ugyan 
vannak már írva, de 'bizonyára nem 8 ^ „ 
gyair diákok szempontjából. A tanári » ^ 
hiitioktiatókka! és óraadókká 1 26 tagiból 8'fo'f. 
•ebbe nincs bielleszáimitiva. ,az ijgazigató, 8 n 
sadiallmi mozlga limai nkban is jelentős sz* 
betöltő Tóth József. $ 

iA beiratkozott tanulók száma ^ 
maradt 27, meghalt 2, vizsgálatían J 0 ^ -
21 s így vizsgálatot tett 435 t a m - u l ® ^ 
den tárgyból jeles volt 4, jó 46, 
274, megbukott 11, omii mintegy 25.5 8 b-
léknak felel meg s így az eredmény DjL-05' 
liísnak jelezhető, sőt az anyagnak a 
kedellmtl islkoláklban való felhalmoz®,| .tj,r 
nak tekdutiet.be vételével jónak is W 
tő. Anyanyelvükre nézve volt a tian81"^), í' 

if» 

— Egfogtak egy régóta keresett betörőt 
Veszedelmes embert tett ártalmatlanná áz 
éjjel a szegedi rendőrség. Tari János, aki 
rnár hétszer volt büntetve lopásért és örök-
re kitiltották Szegedről, tegnap délután Nagy 
váradról isimét Szegedre jött és betért egy 
rókusi kis kocsmába. A (kocsmárosnak fel-
tűnt, 'hogy a kopott ruháju embernél sok 
pénz van. Gyanújáról értesítette a rendőr-
séget, ahonnan detektivek mentek ki a kocs-
mába. A detektivek felismerték a régóta ke-
resett betörőt és letartóztatták. Tari eddig 
ihét évet és kilenc hónapot töltött a börtön-
ben betörésért és lopásért. Most abbaji az 

(-) A tizenötödik gyógyszertár. Pár hó-
nappál ezelőtt a közgyűlés kimondta, hogy 
szükségessé vált az tizenötödik gyógyszertár 
felállítása. A Boddogiasszoiiy-sugárat és kör-
nyékének lakossága, ugyanis csak nagyobb 
utlak .megtétele után juthat orvossághoz. A 
belügjiminiszterhez öt gyógyszerész folya-
modott a jogért s a kérvények sorsa fölött 
most döntött a miniszter. Az öt kérvényező 
közül Bokor Adollf szegedi gyógyszertár- és 
drogériatulajdc-uosnak ad'tia meg a jogot, 
hogy fölállitlkassa a tizenötödik patikát és 
pedig a Boldogasszony-sugánit 21—35 szá-
mú háziak egyikéiben. 

(-) A városok bányavásárlása. A vidéki 
városok közt már régebb idő óta mozgalom 
indult meg, hogy saját szükségleteik fedezé-
sére bazaltbányákat vásároljanak. Julius ki-
lencedikén Miskolcon értekezlet lősz, ame-
lyen több város polgármestere vesz részt, 

zött .magyar 350, német 62, szerb 10. 
tót 4, olasz 3. A legtöbb tanuló (94) a P ^ i 
iskoláiból került, a feilsőlfoereslfoedelani 
lm, azután ,a gimnáziumiból (49), leg^V) "í 
(12) a reálból. Igen szép eredményit e r ^vl; 
intéztet az émttségi vizsgálta ton, ^ J J 1 

több mint 7 százalék bukott meg, ^ 
11, jelesen érett szintén 11, jól 25, egy®® 
meg,felelt 106. Ezért a szép eredmény0r

1„^i'1 

den elisanerésre méltó az intézet dérék 
kara. j J 

A tanulók születési helyéről nu® ^ 
be -a statiiisztiika, hanem a tanullók ^ 0 
nál minden egyes tanuló neve után A ^ slJ( 
tüntetve. Jobb szeret tük volna J • J 
tisztiilkad részben összefoglalva talá'8llj,]iíl' 
a közönséget bizonyosan kevéébé órCte 

t a.nülók egyénjenki n-t. 
•Az értesítő miásodiilk része a 

kedelmi szhktanfolyamról nyú j t ?8'1 ^ 
tást. Ennek a szaktanifoflyamn,a'k 
megadni a nörvendékeknek az 
to.o'lr.njl̂ lirv,,; 1-k--í e?l—a há^pfi1 
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