
Szeged, 1914. julius 19. DÉLMAGYARORSZÁG 9. 

a. kiis leányt magával vitte egy koldus kiné-
zésű ember, aki tegnap a napszámos háza 
előtt ólálkodott, A íreudőnség elrendelte ia 
nyomozásit. 
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(-) Nincs községi kölcsön. Soha rosszabb 
idők n.ern jártak a városok Ihitelügyére, mim 
mostanában. Mig a német városok egymás-
után kapják a milliós kölcsönöket, addig a 
itnieink még apróbb kölcsönökhöz sem tud-
maik jutni. Az erdélyi városok nem képesek 
'hozzáfogni a földgázvezeték kiépítéséhez, 
miért nemi kapnak kölcsönt. Eszék város* 
hónapok óta kilincsel egy nagyobb kölcsön 
utáni — eredménytelenül. Hódmezővásár-
helynek a méntellep építésére egy millióra 
van szüksége, Karcag városa pedig 1.3 mil-
liós kölcsön felvétele végett próbál alkudoz-
ni a fővárosi bankoknál. Miután a 4 és tél 
százalékos községi kötvények kurzusa ma a 
90 százalékos árnivó alá süllyedt, a folyósí-
tási feltételek előreláthatólag megint rosszab 
bodni fognak, a kölcsön után kilincselő vá-
rosok nem nagy örömére. 
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Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Déimagvarország. 

Az amerikai fegyenc kérelme 
az igazságügyminiszterhez. 
— Mandits Milos már egyszer megbűn-

hődött . — 

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk néhány 
nappal ezelőtt, hogy a szegedi kerületi bör-
tön rabkórházába szállították Újvidékről 
Mandits Milost, akit Amerikában pénzhami-
sításért tizenkét évi fegyházra itélt a bíró-
ság. Az ügyészség szerint Mandits, aki 
Magyarországból is öt hónapi fogház bünte-
tése elől szökött meg, nem1 töltötte ki a le-
wenworti fegyházban büntetését, hanem há-
rom év után innen is elszökött és visszajött 
Magyarországba. Az amerikai hatóság körö-
zésére tartóztatták ile és hozták Szegedre. 

(Mandits most Sebők Ferenc dr. ügyvéd-
je utján kérvényt küldött Balogh Jenő dr. 
igaziságügyimiiniszterhez és •szabadonbocsá.l-

tását kéri. Az érdekes kérvényt itt közöljük: 
Nagyméltóságú Igazságügy miniszter Ur! 
AkiMrot't Mandits Milois (mészáros mester 

volt c&urogi (Báoshodrogmegyei) lakost .az 
1900-as években az újvidéki 'királyi 'törvény-
szók, mint esküdtbíróság egy csendőr állító-
lagos megölése .miatt szándékos 'emberölés 
büntette miiarf't 7 évi fegyházra eli'tólit, mely 
büntetésemet Vácott ki is töltöttem. B á r bün-
tetésem régen elszenvedtem, mégis szüksé-
gesnek tartom hangsúlyozni, hogy .ebben a 
bűncselekményben, még ma is ártatlannak 
érzem magam. 

Amikor a váci fegyházból kiszabadul-
tam, .a osendŐrséggél ujabb bajba keveredtem 
és ezért a bíróság 5 hónapi fogházra itélt. 
Minthogy beláttam, bogy szülőföldemen a 
jövendő boldogulásom hihetősége előlem cl 
van zárva, a kiszabott 'büntetésem elől Ame-
rikába menékültein és ott ölevélaml város-
ban telepedtem meg. 

•Szerencsétlen sorson) lAinerikáhain is 
utolért, amennyiben különös véletlen folytán 
egy pénzhamisiitási bünüigybe keveredtem és 
minthogy .a látszat ellesnem .szólott, a cleve-
landi bíróság 12 évi fegyházra itélt el, a 
mely büntetésemből 3 évet a lewienworti 
fegyintézetben ki .is töltöttem. 

Ugy az amerikai főtárgyalás során, mint 
elitéltetésem után a lewonworrti fegyintézet-
ben állandóan hangsúlyoztam árlaitllanságo-
imat lós minthogy isizcin tetemes öisszeg föi-
lött, amellyel Amerikában egy biinügybeli 
peruj.itáis jár, nem nendelkeztem, az Egye-
sült-Államok elnökéhez iMyamadtnin kegye-
lemért és aminek folytán az elnök ur a kü-
lön lefolytatott nyomozás .során ártatlansá-
gomról meggyőződvén, büntetésem hátrale-
vő részét kegyelmi utón törölte. 

A lewenworli fegyházból .egy detektív 
kisért ki a .newyovki 'kikötőig, igy tehát ha-
za jövetelem alkalmával! hajóra szállásom az 
amerikai hatóság közreműködése mellett tör-
tént. 

Hazaérkezésem után önként jielie'.ikezt.ein 
az u j vádé ki1 ügyészségnél a hatáság elleni 
erőszak miatt reám kiiszabott öt hónapi fog-
házbüntetés 'kitöltése végett, amely bünte-
tés elszenvedése után azonban szabadságo-
mat nem nyertem vissza, hanem a szegedi 
kerületi börtön rabkórházába szállítottak, és 
előrehaladott tüidővész betegségeimmel, ,a.melv 
betegségemet a váci fegyházban szereztem, 
még mla is otlt sínylődöm. 

A szegedi királyi 'ügyészségtől védőm 
utján nyert értesülésem szerint ebben a bűn-
ügyben az iratok .a Nagyiméltóságod vezetése 
alatt álló ni. kii-. Igázságiigyminisztérium 
fordító osztályában vannak. 

Minthogy a szóbanforgó esetten a ma-
gyar Btk. 11. paragrafusa szerint, tekintve 
azt, hoigy büntetésein hátralevő részét az 
amerikai illetékes hálósáig elengedte, elle-
nem itthon a bün'vádi eljárás folyamatban 
sem tehető ós ugyanannál kevésbé, mert a 
vádtárgy át .nem a Btk. 7. paragrafusa sze-
íinti, a magyar állmai pénztáraiknál fizetés 
gyanánt elfogadott fém- vagy papirplénz ké-
pezi. Minthogy továbbá pily súlyos tüdővész-

ben szenvedek, hogy hátralevő napjaim meg 
vannak számlálva, védőügyvédem által azon 
legalázatosabb kéréssel fordulok 'Nagyméltó-
ságodhoz, Ihogy az iratok soronkivülli lefor-
dítását elrendelni és azoknak a szegedi kir. 
ügyészséghez leendő .sürgős löküldését el ren-
del mi miéitóztassék, hogy ilyen módom sza-
badságom .visszanyerhessem. Kérésein .ismét-
lésével .maradok Nagyméltóságodnalk legalá-
zatosabb szolgája: Mandits Milos. 
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Mindenkit érdekel! 
— Szegedi statisztika a válásokról. — 

(Saját tudósítónktól.) Megirtulk nemrég, 
hogy a bejelentő hivatal igen - komolyan, 
minden melílék gondolat nélkül inegállapítot-
ta, hogy Szegeden jelenleg 3600 elvált a.sz-
szony van. Szeged ezért egyszerre az elvált 
asszonyok városa ciimiü szép és hangzatos jel-
zőt kapta. Mi sem természetesebb azonban, 
mint az, hogy ebbe a iügorozus tény be sen-
ki sem nyugodott bele, hanem .mindenki az-
iránt érdeklődött, bogy miért van ennyi el-
vált asszonyunik. ;Aiz általános és szorgalmas 
érdeklődés adta e sorok i rójiáin.alk az ötletet 
arra, hogy nyári mellékfoglalkozás hiányá-
ban maga is beálljon statisztikusnak és hé-
zagpótló adatokkal egészítse ki .a bejelentő 
hivatali szűkszavú miegálltapitásáit. 

Nem akaróin azért most lekicsinyelni e 
hivatásos statisztikusok munkáját, de igazán 
nem tudom, miféle (következtetést lehet abból 
levonni, hogy lliáiny százalék volt unitárius a 
menyasszonyok közül, mert az .anyakönyvi 
hivatalban csak ezt lehet megtudni 

A hivatalos ®taitiszti'ká vall szemben én 
a házassági zivatarokra vonatkozólag gyűj-
töttem adatokat, kiindulva abból az elvből, 
hogy a statisztika célja a tanulság. Már pe-
dig miből lehetne hasznosabb utniii tatáso-
kat meríteni, mint azokból ia jelenségekből, 
mélyek .a házassági zivatarokat megelőzik s 
követik. E nagy tanulságokból össze lehet-
ne tákolni egy .meteorológiai művészetet há-
zasságjóslás céljaira, mely házasságok rneg-
jelzése által humanitárius célokat dis szolgál-
hatna. 

Helyettem azonban talán jobb lesz hoz-
závetőleges pontossága adatokat közölni, a 
melyeket ihusz évre visszamenőleg szedtem 
össze a válóperekből. 

48,793 házasság közül: 7012 nő azért ment 
férjhez, hogy asszony lehessen, de szivét az 
lanyakönywe-zetőttiöz menet :9fl veszte t te, Kí-
váncsiságból rebegte el az igent 9788. (Kár 
voílt! Szerkesztő.) (Mi volt kár? A kíváncsi-
ság, vagy az (igén? Szerző.) (iMind .cl k'O t ó 
kár volt, de ne kérdezzen annyit, hanem ír-
jon. Szerk.) Azonkívül szerelemből nyúj to t t 
kezet az imádott féríiniak 121, ebből csaló-
dott 86, csalódba. fog 34, nem csalódott és 
nem fog csalódni 1, mert .azt a templomból 
kijövet szívszélhűdés ölte meg. Továbbá 
15,752 leány azért ment férjihez, mert a pa-
pájának sikerült becsapni a hozománnyal a 
jövendőbelit. Belementek a házasságba 
13,1.29-en azért, hogy a barátnők megpukkad-
janak a dühtől és 12,664-en, mert utálják a 
férfiakat, 

48,793 nő közül 48,793 esküdött örök hű-
ségeit. Megtartotta tévedésből 120, elfelejteti© 
38,429, szórakozottságból mellőzte 9364. Már 
házassága második napján veszekedett az 
urával 27,482, duzzogott 11,674, vltatkoz- tt 
10,496, engedelmeskedett 2. „Hazamegyek a 
mamához" mondta 23,793 fiatal asszony (csak 
már látnám, gondolta magában .mind a 
48,793 friss, férj); „jaj nekem!" sóhajtotta 
8547, ,jsniucig disznó!" mondta 5996; „bár 
már özvegy lennék!",mondta 12422, de vala-
mennyi .gondolta. 

Főzni tudott 147, odaógett© az ételt 
13,482, elrontotta .24,390, elfelejtett tüzet rak-
ni a lábasok alá 324, fejéhez vágódott az étel 
1344-nek és tudott főzni 2, de rzék legalább 
eltitkolták. 
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és akkor bizton nálam vásárol: 
14 kar. arany nyakláncok . 1 5 . — K-tól fetj. 
14 kar. arany férfiláncok . 26.— „ „ 
14 kar. aranygyűrű . . . 6.- - „ „ 
14 kar. arany férfiórák . . 80.— „ „ 
14 kar. arany nőiórák . . 30 — „ „ 
14 kar. arany jegygyűrűk minden súlyban 
Alany grammja 2 K, munkadíj 3.— K-tolfelj. 
Finom tulaórák . . . . 6.80 „ „ 
Ezüst karórák 10.— „ „ 
14 kar. arany karórák . . 40.— „ „ 
Pontosan szabályozott éb-

resztő órák 3.6) „ „ 

Ingaúráb mindennemű fokban állantiúan raktáron. 

Bármily SLf b a 

űrajaulfás I © U törött is 
Egyéb ékszerjavitások és átalakítások, 
gyűrűs kövek betétele IGEN OLC5ÓN. 

FISCHER K. 
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S Z E G E D , K Á R Á S Z U. 14. 
(Ungár-Mayer-palola.) Korzó-kávéház mellett. 


