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mekkori tuberkulózis cinien. Hollós dr, elő-
adására alig kell felhivniunlk a közönség fi-
gyelmét. Hollós dir. az ország legelső kapa-
citásainak egyike, a tuberkulózis elleni küz-
delem egyik vezére, akinek e tárgyban ej-
tett .minden szava fontos. Előadását miu-
denkimek meg kell hallgatnia, aki a jövő 
egészséges .Magyarországának sorsát szivlén 
hordja. 

— Tanyai küldöttség a polgármesternél. 
A Domaszéki Gazdasági kör és az alsó- és 
felsőtanyai gazdáik n-.egyventa.gsi küldött-
sége kereste fel pénteken déletötf dr. So-
mogyi Szilveszter polgármestert®, hivatalá-
ban, liogy névnapja és az évforduló a likai-
mállói a gazdák .jók-iváinságaiit tolin.úc-'oljáik. 
A ipolgármester meleg szavakban köszönte 
meg a inem várt megtiszteltetést. 

— Megint a bűnös hadiözvegyek. U g y 
látszik, nemcsak a kárál ysértő bocskoros 
ezionbeik válnak ,a szegedi törvényszék, meg-
szokott alakjaivá, hainein tudós asszonyok is. 
Tegnapi számúinkban l ikt adtunk arról, hogy 
a hadiözvegyek egy némely ikénlél hiba tör-
tént a kréta körül. Hegy i.s inondj.uk csak, 
a tanyai asszonyok néha-néha szegre akasz-
tották a hitvesi hűséget, A tudós asszony 
aztán segiiségükre volt ,abban, hegy az urnk, 
— ha a háborúból vis-zajön — meg ne f ú j j a 
a hallépést. Tegnap öt .parasztasszonyt Ítél-
tek el és ina ismét ott ült ,a vádlottak pad-
ján, — csak a nevük volt 'más — a hadi-
özvegy, a fe lhajtó és a tudósasszony. lA tör-
vlényiszék ismét szigorú Ítélettel sújtotta 
őket, .pél-dát akar a bíróság statuálni, nehogy 
a hitvesi Iliidig megszegése járványnyá fa-
juljon. 

— A hadifoglyok ellenőrzése. Az utóbbi 

időben több panasz érkezett dr. Szalay József 
főkapitányhoz, 'amiatt, hogy a munkaadók a 
munkára kiadott orosz foglyokra nem ügyel-
tetnek fel ke'kjén, A foglyokat -minden kísé-
ret nélkül fuvarozni küldik, sőt korcsmák-
ban, nyilvános- 'helyeken is lehet látni orosz 
foglyokat. Az állornáspa rancsnokság most 
átiratot intézett a rendőrséghez, amelyben 
közli, hogy ilyen esetekben nemcsak a rend-
őrség, hanem bármely katonai személy jo-
gosítva van. az orosz foglyot (letartóztatni 
és bekísérni. A letartóztatott or-osz foglyokat 
a munkaadótól elveszik. Azt a munkaadót, 
aki /a munkára kiadott hadifogolynak a kö-
telezett ellátást ki nem szolgáltatja, vagy 
nem megfelelő bánásmódot tanúsit, a mi-
niszterelnök által kiadott 4207/915. számú 
körrendelet értelmében két hónapig terjed-
hető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetik. A főkapitány ren-
deletet adott ki, amelyben a rendőrség szi-
gorú kötelességévé teszi, lliogy különösen 
ünnep- és vasárnapon 'az utcán kiséret nél-
kül talált hadifoglyokat kisérjék be. 

— Üldözik Jegdity Artémiát. Tegnapi 

számunkban részletesen közöltük Jegdity 

Artémiának, a deszki rablógyilkosnak ismé-
teli szökését A rendőrség detektivjei meg-
ál-lapitották, hogy a gyilkos csütörtökön éjjel 
Szegeden, járt. Egy ismerőse hajnalban a 
Pacsirta- és Zákány-utca sarkán találko-
zott a gonosztevővel, de mire rendőrért sza-
ladt, Jegdity már eltűnt a 'láthatárról. A Föl-
táinadás-utaa 6. számú házban, is járt a gyil-
kos egy távoli r-ckonánál, ahol' pár falatot. 

; evett és elrohant. A rendörségen. minden in-
tézkedést megtettek, hogy Jegdity Artémio 
minél előbb kézrekerüiljön. 

— A vad vadházas. Hegedűs Sándor csúcs-
! teleki iföldrcniiveis tiaenogy éve él vadházas-
ságban Szabó Rozáliával. Riákességibon eltek, 
inig egy naip Hegedűs he nem .pityókázett 
•ás meg inem zavarta a Mókás egyetértést. Ré-
szegem beállított a konyhába és haragosan 
követelte az ebédet, összeszólalkoztak, az 
öreg dühbe gurult és rácsapott egy fazékra. 
A fazékban forró .zsír volt, .ami az ütéstől ki-
fröescscnt és az asszonyon — hivatalos meg-
állapítás szerint — könnyű testi sértést ej-

: tett. Az asszony első haragjában feljelentette 
Hegedűst, -de mire pénteken a szegedi tör-
vényszék elé került, az ügy, -— kibékülkk. 
Az ügyész is elejtett,- ,a vádat, ináre a bíró-
ság az eljárást megszüntette. Egymáshoz si-
mulva hagyták el a tárgyalótermet. 

— A deszki rablógyilkos mintájára. A 
tolvaj világ egyik ileghiríhedíebb tagiát: Győri 
Ferencet fogta el a nyáron a szegedi -rendőr-
vég, de egy délelőtt, amikor a belvárosi rend-
őrszobába akarták ki-sémi, megszökött. Né-
hány nappal ezelőtt a nágybecskorek-i csend-
őrök -kézrekeritették és az ottani -rendőrségen 
vették őrizetbe. Tegna-p délben Győri egy 
kedvező pillanatot kihasználva, újra meg-
szökött. Országosan körözik. 

— A haza hősei a nemzet háláját és sze-
retetét örök időkre kiérdemelték. Hervadha-
tatlan érdemeik a történelem legragyogóbb 
lapjaira kerülnek. A hála és szeretet adóját 
rója le a Pesti Napló e hősökkel I.s mind-
azokkal szemben, akik eszükkel és -szivükkel 
a haza önzetlen (szolgálatában állottak e ín-in-
dien idők legvéresebb csatájában, amikor a. 
Magyar (Hőseik Albuma cini alatt a haza-
szeretet, magyar hősi vitézség és öniédáldo-
zás legszebb lapjait emlékalh'U'iwba gyűjt i . 
Ezt a íremeiknnüvet a Pesiti iNaspló minden 
előfizetője ingyen fog ja megkapni- Minden 
uj előfizetőnek is joga lesz e nagyszabású 
munkára a kiadóhivatalban ((Budapest, VI., 
Vilmcs-cisászár-íut 55.) megtudható feltételek 
alapján, A Pesti Napló előfizetési ára negyed-
évire 8 korona. 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyilnak 
meg jannár 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét 
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint 
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14—11. 
igazgató, Jakab Dávid. 
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A Szegedi Vörös-Kereszt. 
Szeretni embertársainkat! Régi- bibliai 

parancs, mely mint mondás, megvalósítan-
dó eszme, mindenkor a.zs embereik szeme 
előtt lebegett. 

„Mindenkor" — irtani, — de 'voltakép-
pen amikor az eszme megjva-lósiitásána'k tör-
üéneirni folyására gondolok, iaizt szeretném 
irni: „-mindenkor, -csak éppen akkor nem, 
amikor arra kelilene 'gondolni." 

Szervezetlenség, sötétben való tapog-a-
tódzás, a nagy -dob kisérő hangjai mellett, 
cz \-o11 a karitás, a semmittevés lázas tevé-
kenységének látszatával. Az uj év hajnalán 
•a jövőre nézve talán többet ér az őszinte 
beismerés, trónt :a kertelés, ismerjük be 
őszintén, hogy az előbb irott kemény bírálat 
minden jótékony -egyesület működésére vo-
natkozik s igy reánk is,a Vörös-Keres.zit jel-
vénye alatt dolgozó hatalmas testületre. 

Multak az évek, bálák, hangversenyek, 
népünnepélyek, tárgy sorsjátékok sí ég tudja 
még; mi más, mig végre jött a háború is 
sötét, zordon- szárnyaival villám gyorsával 
repülve s karmaival tépni kezdte iazi össze-
szorult, vonagló sziveket. 

A Vörös-Kereszt lett a háború első ál-
dozata. A Vörös-Kereszt meghalt, de halotti 
poraiból, mely fölött dicsérő szó sem hang-
zott el, mint a p-orából megéledett Pihőnix, 
uj Vörös-Kereszt támadt fel tisztább fehér 
lepelen;, vértől: pi-roslóbb szent jelvénnyel. 
Ahogy a -sziv megmozdult, uj egyletek ala-
kultak, a tagok száma gyarapodott, kinyílt 
a kegyes adakozók szűk marka s mint va-
lami uj szorgalmas hangyatábor megkezd-
ték működésűket az önkéntes, ápolónők. 
Mo.st, hogy az önkéntes ápolónőkre terelő-
dött a íigyelmetn, a szeretet jegyében: ke-
letkezeit békésebb hangulat -szállt meg, és 
azt hiszem a Vörös-Kareszt Egylet szám-
lája javára kell irni, hogy már a békében 
társadalmi kapcsot hozott létre t-eázgatás és 
rendezgetés közben azclk közlött, akik maj-
dan az emberszeretet a hadegészségügy és 
a hazafiság szent jelszavaival vérző hőseink 
mellé fognak állni s gyógyító irrál, ezerjó-
füvei e-nyhitik a fájdalmakat, gyógyítják a 
fájó sebeket. 

A szegedi Vörös-Kereszt 'Egylet a há-
ború kitörése óta lankadatlan buzgalommal, 
el nem ernyedő szorgalommal dolgozó ön-
kéntes ápolónőket gyűjtött .zászlaja alá, aki-
ket sem a háborús idegesség, sem a szen-
vedések hosszú ideje, sieni a családokat ért 
hősi halálok rettenetes sorozata ki nem dön-
tött a sorból, akik nem az óra peremű tat-ója 
szerint szabják áldozatkész munkájukat, a 
kiket sár, eső, szél, zivatar, fagy, hófúvás 
nem tart vissza a -nagy kötelesség teljesí-
tésétől. 

Sajnos kevesen vannak, nagyon keve-
sen a sok szenvedésre, a város régi liir-
•i evéhez, a szent célhoz képest. 

Nem jegyzek ide neveket, hiszen min-
denki megérdemelné közülük, hogy külön-
külön sorokat írjanak róluk s nem csak 
ccportba, névsorba állítva említsük azokat 
a neveket, amikről a Vörös-Kereszt évi je-
lentése rövidesen ugy emlékezik meg: „Ön-
kéntes ápolónők." Aki -bizük a jövőben, an-
nak megerősödik a hite, aki reményevesz-
tett, uj életre fog bizakodni amikor az ő 
működésűket figyelemmel szemléli. A szo-
rongó érzés gyöngéd: öleléssé változik, a 
zilmmögésből halk zsolozsma hangjai száll-
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