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lapjait 20 fillérért árusitja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Ha a tenoristát kihozzák 
a béketűrésből. 

(Saját tudósítónktól) Apátfalván nyaralt 
tavaly Ocskay -Kornél, a szegedi szinház nép-
szerű tagja, a kiiváló tenorista. Ocskay amel-
lett, Ihogy ambiciózus művész, amíg arról is 
nevezetes,, hogy egyidőkeri mint súlyemelő 
bajnok aratott, tekintélyes sikereket. .Az el-
mein,dandó színjátékban, amelynek folytatása 
hétfőn délelőtt játszódott le a szegedi tör-
vényszék előtt, nelm a szinész Ocskay szere-
pelt, hanem Ocskay a rettenthetetlen. Talán 
csak dicső elődje, a vitéz brigadéros küzdött 
és győzött olyan túlerő ellen r. lakureek ide-
jében, mint ahogy a méltó utód', aki öt la-
bancnak bizonyult Vasutast tett ártalmat-
lanná szempillantás alatt. Neki, — hála Is-
tennek — somi baija sem történt, csak a mo-
noklija, — ez a kiváló nőifőző szerszám — 
zúzódott száz aiprő darabra. És ez ,jól van 
igy, miért szemrevaló kerek üveget tucat-
számira árulnak az o'ptikusdk1, de Ocskay — 

egy népszavazás is igazolná azt sz állításun-
kat. — csak egy van. 

A biróság 'kénytelen volt. ragaszkodni a 
törvény szigorú paragrafusaihoz és lebün-
tette a tenoristát. Akadt azonban, — mint 
az a novellákban szokás — egy kedves, alig 
két soros szakasz, amelynek alapján a kirótt 
büntetést felfüggesztették. 

íme az eset zordonan, ahogy megtörtént: 
1915 nyarán Apátifaliván, a nővérénél töl-

tötte a szünidőt Ocskay Kornél a családjá-
va l Augusztus huszonhatodikán becsomagol-
tatta >a holmiját cgy nagy kosárba ós fel-
akarta adatni a vasútnál Rékósgyiulára. A 
fiu, akit a kosárari kiküldött visszajött, anél-
kül, hogy a rábízott ügyet elintézte volna és 
azt mondta, hogy a raktárnok ur nem veszi 
fel a csomagot, mert nem jól van címezve. 

Ocskay isimét (kiküldte a fiút, hogy megkér-
dezze, miért nem jó a címzés. A gyerek az-
zal jött vissza, hogy azt üzeni a:z az ur, hogy 
Békésgyula nevű helység nincs az országhám. 

Ocskay nagyon türelmes ember, előkere-
sett. egy térképet, azon piros ceruzával vas 
tagon aláhúzta a B.-•Gyulát cs megint útnak 
indította a fiút. ,A gyerek remegve hozta 

ismét vissza a kosarat és jelentette, hogy 
ndm akarják felvenni a csomagot. Ocskay 
cikkor maga mént ki az állomásra és megkér-
dezte, műért nem óhajtják továbbítani a hol-
miját. A málházó vr — ő a raktárnok Apát-
falván — neki is kijelentette, hogy Békés-

gyula a vasúti szabályzat szerint nem létezik 
hanem Gyula, az van, ha nincs kifogása el-
lene. Ocskay nem akart komédiát, kihúzta a 
Békés szót a; címzésből és felszólította, bogy 
vegye fel a kosarat. Azonban a málházó ur 
kijelentette, hogy most már egyáltalán nem 
ekszbediálja a Csomagot, sőt azt ajánlotta 

Oc-skaynak, (hogy menjen ki a raktárból még 

szépen van. Ocskay türtőztette magát és Ikö-
etelte, Ihogy a kosarat útnak indítsák. A 

málházó ekkor felemelte az öklét és olyan 
mozdulatot tett, amelyből Ocskay jogosan in-
zultusra következtethetett. Töhh se kellett 
Oes.kiay.nak. Hamarosan egy olyan hatalmas 
pofont kent le a kötődő 'vasútinak, hogy az 
végigzuhant a padlón. Ekkor már nemcsak 
Gyula szerepelt a vasúti szabályzat szerint 
Bé\kés nélkül, hanem Kornél is. 

A többi raktári munkás segítségére si-
etett a kollégának, az együk egy vasgolyóval 
közeledett Ocskay felé, de az mint a dzsiu-

dzsicu kiváló mestere egy fogással ártalmat-
anná tette. Ocskay ezután otthagyta a csa-
ateret és elutazott Gyulára, Békés megyébe. 

A kellemelen affér utolsó jelenete hétfőn 
délelőtt játszódott le. Molnár Pál vasúti imál-
uízó, az eset szenvedő szereplője hatóság el-

leni erőszak vétsége miatt feljelentette Ocs-
ayt, akit hétfőn hallgatott, ki a szegedi tör-

vényszék Heressy-tnníuisp.. A szinész előadta 
az esetet, ugy ahogy megírtuk és ezt a pana-
szos séta cáfolta meg. Dr. Sztachó Lajos 
ügyész a legenyhébb büntetés (kiszabását, dr. 
Némedy Gyula védő pedig a vádlott felm-en-

t kérte. 
A biróság, — tekintettel arra, hogy Ocs-

kay jogos felháborodásában inzultálta a kö-
tődő vasutast — százhúsz korona pénzbün-

tetésre Ítélte és cinnek a büntetésünk a régre-

hajtását is felfüggesztette. Az ítélet jogerős. 

— A magyar regnikoláris bizottság ülése 

Budapestről jelentik: A magyar-horvát ki-
sebb egyesitett .címer .megállapítása céljából 
ciküldött, regnikoláris bizottság hétfő délben 
12 órakor tartotta alakuló ülését. Az ülésen 
részt vett grólf Khuen-Hédereáry Károly, 
Lány Lajos, Beöthy László, gróf Dassewfify 
Emil, Szmrecsányi Lajos egri érsek. Pl ós 2 
Sándor, gróf Andrássy Gyula és gróf Zichy 
Aladár Mindenekelőtt .megválasztották a bi-
zottság elnökét és jegyzőjét, azután gróf 
Tisza István miniszterelnök bemutatta a hor-
vát. regnikoláris bizottságnak a magyar-hor-
vát kisebb elmer dolgában megállapított nun-
ciumát. 

— Nem szabad a földet vetetlen h a g y n i 

A földmiívelésügyi miniszter tudvalevőleg el-
rendelte a megmüveletlen földek összeírását 
és a vetőmag szükséglet lejelentését. Bokor 

Pál helyettes polgármester a városi tanács 
hétfői ülésén ismertette, hogy a bejelentési 

határidőt a hatóság február tizenötödikéig 

mieg hoss zab biti a. A miniszteri rendelet ér-
telmé,ben az, aki földjét vetetlen hagyja, bá-
rt Lsegélyben nem részesülhet. 

— Kitüntetés. Grósz Lajost, a negyven-
hatodik gyalogezred hadnagyát, a iSz; A . K . 
birkózó osztályának előadóját, aki a kis ezüst 
érmet auár régebben megkapta, most a 
nagy ezüst éremmel tüntették ki. 
"12 Előadás a csecsemővédelemről. Dr. 

Berend Miklós egyetemi tanár, tartalékos 
törzsorvos a szegedi Stefánia Egyesület meg-
hívására vasárnap délután a városháza köz-
gyűlési tenmében érdekes felolvasást, tartott 
a csecsemő védelemről. A felolvasót dr. Sza-
lay József főkapitány, az egyesület elnöke 
üdvözölte. 
" " H ő s i ha'ál . Sashegyi Mihájlovics Sándor 
cs. és kir. mérnökkari százados 1915. decem-
ber 30-ikán a montenegrói begyek között hősi 
báláit balt. iMihájlaviics a háiboru első évé-
ben a budapesti katonai parancsnokság épí-
tészeti osztályának volt a vezetője. 0 építette 
a budapesti Auguszta- és Mária Valéria ha-
rakkórháziakat, amiért a legfelsőbb elismerés-
ben részesült. Hivatalából önként jelentke-
zett a harctérre. A mult évben az olasz harc-

téren küzdött, majd súlyos betegségéből fel-
gyógyulva, átvette a szegedi árkász zászlóalj 
egyik menétsáázadát és mint ennek parancs-
noka. került a montenegrói harctérre. Itt 
szintén önként jelentkezett egy földerítő szol-
gálatra és eközben érte az ellenséges golyó. 
Az elesett hőst felesége és a szegedi Mogán-
család gyászolja. 

— Viz a méntelep istállóiban. A városi 
méntelep, amely a rókusi állomás .mögött 
fekszik, már napok óta viz alatt van. Bokor 
Pál helyettes polgármester a hétfői tanács-
ülésen ismertette azokat a módozatokat, ame-
lyekkel az áradás ellen védekezni lehetne. 
Miután a viz már. az istállóikban is fel-
fakadt, sürgős intézkedésre van szükség. 
Leg.egyszer.iib volna, ha a vizet a Buvártóba 
szivattyúznák, de ez csak akkor volna lehet-
séges, íia a- most épülő csatorna, amelyet az 
akol telepi vadvizek elvezetésiére létesítettek, 
készen volna. Olyan módon lehet a hajon se-
gíteni, — imondta Bokor — hogy egy .maga-
sabb helyen ideiglenes fészert kell csináltatni 
ahol a lovak addig, amig a végleges csator-
názás (készen nincsen, elhelyezhetők volna-
nak. lEz az épület később megfelelő takar-
mányraktár lenne és az egész körülbelül 
hatezer koronába kerül. A tanács javasolni 
fogja a februári közgyűlésnek, hogy ezt az 
összeget a nyugdíj alapból vegyék három 
évre kölcsön. A méntelep jövedelmiéből fog-
ják a kölcsönt törleszteni. ,A tanács utasította 
a mérnöki hivatalt, hogy a munkát azonnal 
kezdje meg. A fészer két hét alatt elkészül, 
akikor a lovakat ott fogják elhelyezni. 

— Az Otthon gyűlése. A Szegedi Tisztvi-
selők Otthona vasárnap tartotta .meg ebben 
az évben ©kő gyűlését uj helyiségei!ki,11. A 
gyűlésen ffan.ser Rezső Sándor elnökölt, aki 
az egyesület alapitó-ednökének, Stelczel Fri-
gyes elhunytáról emlékezett meg részvéttel-
jes szavakban. Indítványára a /választmány 
kimondotta, hogy fájdalmának jegyzőköny-
vileg ad kifejezést; Reich Manó tanár javas-
latára pedig elhatározta, hogy első elnöké-
nek .arcképét az egyesület részére .megfesteti. 
Hauser (Rezső Sándor elnök előterjesztette 
azután azokat az irányelveket, amelyeket az 
egyesület vezetésében követni fog. Majd a 
napirendre tért át a választmány s ennek ke-
retében tudomásul vette a titkári, pénztárosi 
ás íbáznagyi jelentéseket. A lemondás folytán 
megüresedett igazgatói tisztség betöltésére e 
választmány Bárt sah Sándor titkárt kérte 
föl, aki készséggel vállalta a bizalom eme 
megnyilatkozását. Az indítványok sorában a 
választmány Reich Manó tanár javaslatára 
elhatározta, hogy az állami tisztviselők or-
szágos szövetségét megkeresi aziránt, hogy 
a kereskedelemügyi .miniszternél tegyen lé-
péseket az arcképes igazolványok érvényesí-
téséért iminden évben fizetendő két korona dij 
törlése érdekében. 

— If jabb Vén András temetése. Megírtuk 
néhány nap előtt, ho.gy ifjabb Vén András 
a harctéren szerzett betegsége következtében 
hősi halált halt. Családja Szegedre hozatja 
holttestét és a belvárosi temetőben helyezik 
örök nyugalomra. A temetés kedden délelőtt 
lesz a Szeged állomásról. 

— Harminchárom leány a kihágás! biró 

előtt. A szegedi rendőrség három detcktivje 

a főkapitány megbízásából vasárnap éjjel 
razziát tartott a találkaszú 11 odúikban és a 
rosszhírű kávéházakban. Kosztra, Kallai és 
Vecsernyés detektivek harminchárom olyan 
lányt fogták össze és állítottak dr. Temes-

ráry Géza főkapitány helyettes elé, akiknek 
— hogy is .mondjuk — nem volt joguk a sze-
relemre. Még az éjjel a rendőrségre kerültek, 


