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A szegény emberek megijedtek a revol-

vertől, mire Hegedűs elhajtotta a 'három pár 

libát. Mágonyné, akire Hegedűs rá is fogta 

a revolvert, életveszélyes fenyegetés miatt 

feljelentést tett a béresgazda ellen-

Hétfőn tárgyalta az ügyet a szegedi 

járásbíróságon Üely járásbiró. A kihallga-

tott tanuk igazolták a vádat, azonban a bi-

róság az eljánist megszüntette, miután dr. 

Lugosi Döme ügyészi megbízott a vádlott 

cselekményében a zsarolás büntettet látja 
fennforogni. Az iratok a törvényszékre ke-

rülnek, ahol zsarolás büntette miatt fogják 

a jószivii földbirtokos szolgáját felelősségre 

vonni. 
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A török Vörös Félhold képeslevelező-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A hivatalos 

tavasz beköszöntött, illik róla megemlékezni. 

A Széchenyi-térre már jóval előbb kirakták 

a kényelmes karosszékeket hat fillérért, a je-

gyet kéran eltávozáskor nmg.sennnkjik.nii. 

Délben, amikor verőfényben úszik a korzó 

és a szi-j) -asszonyok megjelennek elmaradha-

tatlan uüvarlóik .közepette, egy pillanatra el 

lehet hinni, hogy ab áboru 'cvsak a lázbetegek 

fantáziájában él. ÖDe amikor megjelenik — 

és mindennap megjelenik — a csukaszürke 

undéros honvéd, szájában hetykén tartva a 

virgóniát cs a jobb karja helyén üresen fityeg 

a kabát ujja, ismét eszünkbe jut minden, amit 

feledni szeretnénk... 

Az emberek felejteni mennek a korzóra és 

az embereik könnyen felejtenek. Ha ez a be-

csületes rokkan,thareos meni jönne a napfényre 

sütkérezni, sohasem is gondolnának a korzó 

vendégeli azokra, akik a világ négy táján verik 

az ellent. 

Összelborzadvu sug össze a sétáló publikum, 

amikor a csonka katona megjelenik, de nem-

sokára vigasztalódik. A tömeg mosolyogva 

nyit utat egy öklömnyi gyereknek, aki sziu-

indián esatakiáltásokat hallatva robog végig 

az aszfalton. Solymossy Lulu érkezett meg. 

Lulu, akit minden sétálónak kötelessége is-

merni, Lulu, akit mindenki szeret, Lulu .a nő-

és férfi-esábász. Mindössze három esztendős és 

máris megállapodott gentleman. Udvariasan 

köszön jobbra-balra, átveszi a cukrokat és 

könnyed 'meghajlással mond köszönetet. Lulu 

mindenkit megfőz. A múltkoriban egy ur lé-

pett Lulu elé és igy üdvözölte: — Szervusz 

Lulu! 

Lulu felnézett, végigmérte először alulról-

fölfelé, aztán fölül röf lefelé, gondolkodott egy 

kevesiet, majd felkiáltott; — Szervusz! Hogy 

hívnakf 

Ez csak azt bizonyltja, hogy Lulu jól ne-

velt gyerek, nem ismerte a bácsit, de azt tudt'a, 

hogy a köszöntést illik elfogadni. Azt viszont 

nem lehet rossza néven venni, hogy az ismeret-

len kiléte iránt érdeklődött. 

A déli korzón sétál az az úriasszony is, aki 

zsinóron szokott egy apró kutyát vezetni. Pár 

nap előtt egy fiatalember társaságában haladt 

« Kárász-utca l'elé és közben az ifjúnak, az ál-

latvédelemről tartott szabadeiőadást. Közölte 

PÉLMAGYABOBSZÁG. 

nézetét az állatok társadalmi helyzetéről, ellent 

mondást nem tűrő hangon konstatálta, hogy az 

állat 'az egyedüli lelkes lény. Aki az állatokat 

bántja, — mondta indulatosan — nem lehet 

becsületes ember és az olyat kihallgatás nél-

kül főbe kellene lőmi. Talán, tiiz percig álltak 

egy helyben, ami a pórázon vezetett dakszlinak 

egyáltalán nem nyerte meg a tetszését. Isme-

retséget kötött egy foksziva.l, ami viszont úr-

nője figyelmét nem kerülte el. Egy pillanatra 

abbahagyta az állatvédelemről szóló 'tanulmá-

nyának ismertetését és lakiktopános apró lá-

bacskájával mesteri fogással a másik oldalra 

rúgta a fokszit. 

Őnagysága mintha misem történt volna, 

folytatta az előadást a szeretetreméltó állatok-

ról és a szívtelen embereikről. Az udvarlója 

csöndesen rögüliö.tt befelé. 

— A vidéki malomiparosok Szegeden. 

A Vidéki Malomiparosák Országos Egyesü-
lete március 25-én délután négy órakor a 

kereskedelmi és iparkamara üléstermében 

tartia évi rendes közgyűlését. Eddig 'har-

mincnyolc vidéki malom jelentette be, hogy 

a közgyűlésre kiküldi megbízottját- A köz-

gyűlés legfontosabb tárgya ia malomipari 

kísérleti állomás létesítésének ügye. A köz-

gyiilés résztvevői báró Hatvuny Károly el-

nök vezetése alatt a Back-malom tűzvédelmi 

berendezését is meg fogják tekinteni. Este 

nyolc órakor a Back-malom a résztvevők 

tiszteletére a Tisza-szálló éttermében ban-

kettet rendez, amelyre dr. Cicatricis Lajos 

főispánt, a város hatóságát, a kereskedelmi 

és iparkamarát, az ipartestületet hivta meg 

a rendezőség. 

— Préposti mise a belvárosi temolomban. 

Várhelyi József kanonok vasárnap délelőtt 

tartotta első miséjét, amióta őfelsége okrai 

préposttá nevezte ki. Az ünnepi istentiszte-

leten a városi hatóság ís megjelent. 

— Szegedi tisztek vaskeresztje. Félhiva-
talosan jelentik; A király megengedte, hogy 

Ttiedl Miklós Tmnvédhuszár n[ezredes, szent-

györgyi Czeke Aladár vezérkarhoz beosztott 

százados, raggambi Fluck László lionvédlhuszir-

ezredbeli főhadnagy a német császár által ne-

kik adoányozótt II. osztályú vaskeresztet el-

fogadják és viseljék. 

— Gyermektanulmányozás és igazság-

szolgáltatás A Gyermektanulmányi Társaság 

szegedi fiókkörének vasárnap délután a vá-

rosiháza közgyűlési termében tartott értekez-

letén nagyszámú és díszes hallgatóság je-

lent meg. Dr. Domokos Lászlónénak, az uj 

iskola agilis és fényes tehetségű igazgató-

nőjének előadása, amelyet külön köz-lünk, 

megkülönböztett figyelemre tarthat számot. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után 

Zsoldos Benő tartalmas értekezését olvasta 

fel Molnár Béla tanár Gyermektanulmányo-

zás és igazságszolgáltatás cimen. Az előadó 

érdekesen ismertette a gyermektanulmányo-

zás tudományának történeti fejlődését és 

annak az 1906-iki berlini gyermektanulmá-

nyi és gyermekvédelmi kongresszus óta való 

hatását modern jogfejlődésünkre, főleg az 

1908. évi XXXVT- t.-c. (büntető novella) és 

a fiatalkorúak Ibiróságáról szóló 1913. lévi 

VII. t.-c. révén, melyeknél már a gyermek-

tanulmánynak szerep biztosíttatott. A fiatal-

korúak igazságszolgáltatásánál — az előadó 

szerint — a gyermektanulmányi és pedagó-

giai ismeretek elengedhetetlenül szüksége-

S 
sek; épugy, mint ahogy a gyermekeknek 

a biróság előtt tanuként vagy terhelt gya-

nánt való kihallgatásánál is a gyermekbiro-

nak beható vizsgálódása tárgyává kell ten-

nie a gyermek cselekményeinek belső rugóit, 

ki kell fürkésznie a gyermek ziillöttségének 

vagy' bűnözési hajlamának mélyebben fekvő 

okait. A gyermekek tanúvallomásainak ér: 

tékelését illetőleg már Werbőczy Hármas-

könyvében is találunk rendelkezést, azonban 

a korhatár megjelölése nélkül; az 1843. bün-

tető javaslat szerint a 14 éven aluli tanu 

meg nem eskethető, uj perrendtartásról szóló 

törvény pedig a megeskettetést a 12. életév 

betöltéséhez köti. Osztja Angyal Pál néze-

tét, hogy a gyermeki tanúvallomások érté-

kelésénél figyelemmel kell lennünk arra, 

hogy a gyermek észrevevő, apperceptiv és 

emlékező képességei gyengébbek, mint a fel-

nőttekéi s könnyebben szuggesztálhatók, 

azonban a tanúvallomásokra alapitott követ-

keztetéseit nem fogadja el teljes merevsé-

gükben; e tekintetben a 12 éven aluli és 12 

éven felüli (18 éves korig) fiatalkorúak kö-

zött mindenesetre lényeges megkülönbözte-

tés tehető. A felsoroltakon kiviil figyelem-

mel kell lennie a bírónak a bűnözést előidé-

ző pszichológiai okokra, s a gyermeket kör-

nyező körülményekre is- A büntető eljárás 

eddigi rendszere további reformokra szorul. 

A gyermektanulmány és pedagógia közeleb-

bi viszonyba hozandó a jogtudománnyal s 

igen kívánatos lenne, hogy egyetemeink jogi 

és bölcsészeti fakultásain* valamint a jog-

akadémiákon a gyermektanulmányozás tu-

dománya egyelőre mint nem kötelező tan-

tárgy adassék elő, idővel pedig rendes tan-

tárggyá szerveztessék át. Kívánatosnak jelzi 

. továbbá, liogy a biróságok a fiatalkoruakfa 

vonatkozó fontosabb Ítéleteiket közölték a 

gyermektanulmányi társaságnak jogi- szak-

osztályaival és indokoltabb esetekben ezek 

képviselőit a tárgyalásokra is hívják ineg. 

A szegedi fiókkör jogi szakosztályának pro-

grammja az a törekvés lesz, oda'hatni, hogy 

az igazságszolgáltatás, melyben fiatalkorú 

akár mint tanu vagy terhelt szerepel, a gyer-

mektanulmányozás eredtnéhyeire támasz-

kodjék. 

— A Vörös Kereszt szegedi választmánya 

rendes |Jcözgyülé&ét 26-án délután 4 órakor 

tartja meg' a városháza közgyűlési termében. 
— A Máv. Qzletvezetöségei. Az államvas-

utak igazgatósásra mist bocsátotta ki az or-
szág összes üzlet vezetőségeiről készített tár-
képét. A háboru előtt, mint ismeretes, nyolc 
üzletvezetőség működött, de szerencsére ide-
jekorán megszervezte a Máv, az öt uj üzlet-
vezetőséget, amelyekre a világháború óriási 
feladatot rótt és valamennyi éppen most ál-
lította ki a lehető legnagyobb erőpróbát. Az 
öt uj iizlet vezetőség székhelyi': Temesvár, 
Szabadka. Nagyvárad, Pécé és Szombathely. 
Az egyes üzletvezetőség területe igy oszlik 
meg vaMiti kilométer szerint: 

Üzlet vó'zemség Km. 
1. Debrecen 1922 
2. Miskolc 1748 
3. Budaiiest-balpart 1748 
4. Zágráb 1682 
5. Szombathely 1655 
6. Szabadka 1648 
7. Kolozsvár 1467 
6. Pécs 1423 
<). Temesvár 1300 

10. Szeged 1225 
ll. Nagyvárad ,117.1 
12. Arad 1077 
13. Budapest közp. üzletvez. 903. 


